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Door Zefanja Hoogers

Volgens de planning wordt in oktober 
aanstaande het MultIfunctIoneel cen-
truM opgeleverd; het nieuwe gebouw aan 
de Klarendalseweg waar onderwijs, sociaal 
cultureel werk, kinderopvang, sport, con-
sultatiebureau en andere wijkorganisaties 
elkaar zullen ontmoeten. Samen met een 
iets later in te richten wIjKpleIn (Kazerne-
plein) moet dit het ‘hart van de wijk’ gaan 
worden. Actieve bewoners die meedachten 
en adviseerden om deze plannen te ver-
wezenlijken, waren echter al in een vroeg 
stadium van mening dat de wIjKwInKel 
op de huidige plek moest blijven. 

De wijkwinkel heeft een lange geschiedenis, 
als ‘werkwinkel’ in de jaren ’70 opgericht in 
de periode van de stadsvernieuwing. De af-
gelopen jaren was de wijkwinkel een voor-
beeld voor wijkwinkels elders in Arnhem; 
de netwerkplek voor actieve bewoners en 
beroepskrachten die zich inzetten voor het 
wijkgericht werken en de uitvoering van het 
wijkactieplan. Bovendien op een centrale 
locatie in de wijk, met een laagdrempelige 
publieksfunctie van de gemeente. Aanvan-
kelijk is in 2008 dan ook toegezegd dat de 
wijkwinkel op zijn huidige plek en in zijn 
huidige vorm zou blijven bestaan. 

Maar tijden veranderen. Ondertussen 
heeft het college VAn B&w besloten dat 
concentratie en clustering van wijkvoor-
zieningen noodzakelijk zijn om het MFC 
het ‘hart van de wijk’ te laten worden. De 
wijkwinkel verhuist daarom van zijn huidige 
plek naar het MFC. Omdat er minder geld 
beschikbaar is, is er ook een financiële 
noodzaak. Bovendien houdt de functie van 
de wijkwinkelmedewerker (ondersteuning 
wijkregisseur en wijkplatform, informeren 
ketenpartners, bemanning van de informa-
tiebalie) per 1 januari op te bestaan. 

Er heerst in de wandelgangen wat onrust 
over de vorm die de wijkwinkel dan binnen 
het MFC moet gaan krijgen. Er is momen-
teel geen duidelijkheid over bijvoorbeeld de 
bezetting van de balie binnen het MFC. On-
der andere daarvoor is een locatiemanager 
aangesteld die samen met de gebruikers 
van het gebouw gaat onderzoeken hoe die 
het best bemensd zou kunnen worden. 
Het wIjKplAtforM heeft onlangs aan de 
locatiemanager te kennen gegeven hoe zij 
de kwalificaties van de BAlIeMedewer-
Ker ziet. Kort gezegd; de baliemedewerker 
is aanwezig voor eerste opvang van bewo-
ners, ondernemers en professionals. Dit 
geldt ook voor de binnenkomende telefoon-
gesprekken. Verder vindt het wijkplatform 
dat de informatiefunctie moet blijven be-
staan, voor mensen voor wie de weg naar 

de gemeente of andere instanties een hele 
lastige is. Eind 2013 moet de locatiemana-
ger met een plan komen voor de invulling 
van deze balie.

Wethouder luuK VAn geffen (Jeugd-
beleid, Publieke dienstverlening, Onder-
wijs) ziet dat het vertrouwen een beetje 
is geschaad. “Ik snap wel dat er afscheid 
genomen moet worden van een plek. Maar 
in deze tijd van bezuinigingen is efficiënte 
indeling van groot belang. De toekomst van 
de wijkwinkel is gegarandeerd. Aanwezig 
zijn daar waar het gebeurt, elkaar tegenko-
men en contact maken heeft voordelen.” 

“dingen moeten zich na opening nog gaan 
ontwikkelen, maar ik heb er het volste 
vertrouwen in.”

Wethouder luuk van geffen bevestigt in augustus samen met kinderen van  
basisschool Kunstrijk de eerste steen van het interieur van Mfc Klarendal

Innovatie van het verleden met het oog op de toekomst

Door Yvonne Verlinde

de ontwikkelingen in Klarendal verbeteren 
de wijk en de Klarendalseweg, vindt ook 
ondernemer rAyMond SArdjoeSIngh 
van MAKAn SwIetIe: “het brengt leven in 
de brouwerij.” Maar het betekent ook dat 
de ‘oude’ ondernemers harder moeten wer-
ken. de klandizie wordt toch verdeeld over 
de verschillende eetgelegenheden.

Bij het familiebedrijf, dat gerund wordt 
door moeder en zoon, grijpen ze daarom 
terug naar hun verleden. Vroeger had 
Makan Swietie behalve een eethuis ook een 
winkeltje met levensmiddelen uit de tropen. 
Na de komst van de Albert Heijn ging de 
verkoop omlaag en ongeveer 2 jaar later 
sloot het winkeltje de deuren.

Nu zet Raymond deze ruimte weer in, maar 
wel net even anders. Iedereen die weleens 
bij Makan Swietie is geweest, weet dat de 
eettafels ook gebruikt worden door klanten 
die wachten om eten af te halen. Hierdoor 
is minder plek voor klanten die in het eet-
huis zelf willen eten. Het voormalige win-
keltje is daarom verbouwd tot een prettige 
wachtruimte voor de afhalers. Daarnaast 
worden er ook levensmiddelen verkocht 
zoals drankjes en chips. Raymond zoekt 
nog uit wat er zo allemaal verkocht zal gaan 
worden, maar er is veel vraag naar eigen 
gemaakte producten zoals de sambal die in 
de gerechten van Makan Swietie gaat. 

Zo ontwikkelt raymond het bedrijf stap 
voor stap. door een creatieve aanpak van 
het verleden en de benodigde capaci-
teitsuitbreiding, gaat hij de strijd met de 
huidige concurrentie aan. dit alles met het 
doel Makan Swietie succesvol voort te 
zetten zodat het ook volgend jaar, bij het 
35-jarig jubileum, nog volop draait.

raymond met zijn vader ruud voor 
Makan Swietie, Klarendalseweg 153

Oostpool speelt Deze show 
heet Arnhem in Klarendal 

onaangekondigd belden ze aan. In 
KlArendAl, het SpIjKerKwArtIer, 
hoogKAMp en SchuytgrAAf. Ze zijn 
gesprekken aangegaan met alle soorten 
Arnhemmers, uit nieuwsgierigheid naar 
wat hen bezighoudt. Van deze gesprek-
ken maken ze een muziektheatervoor-
stelling die komend najaar in dezelfde 
vier wijken zal worden gespeeld. 

deZe Show heet ArnheM is een 
cadeau aan de stad van toneelgroep 
ooStpool dat dit jaar zijn 60-jarig 
jubileum viert. Het is een voorstelling 
die voor iedereen toegankelijk is en die 
volledig gebaseerd is op de levens van 
onze stadgenoten.
Speelperiode in Klarendal 23.10 tm 27.10 
Klarendal, tijd en locatie n.n.b.

Deze show heet Arnhem - Corry uit Klarendal

Wist u dat? Nieuws van VHV

… We de onderdoorgang van het eerste 
woonblok aan de putStrAAt (zijde 
Koolstraat) vernieuwen. Er komt gevel-
groen, de trappen krijgen een afscher-
ming van hout en het woonblok staat al 
bijna opnieuw in de verf.

… De junIor foodShowrooM na  
een succesvolle tijd op de Klarendalse-
weg, verhuist. Ze gaan door op een nieu-
we locatie, helaas wel buiten Klarendal! 

… Per 9 november Sweet AppetIte 
opent op de Sonbeeksingel 106. Sweet 
Appetite is gespecialiseerd is de meest 
prachtige bruidstaarten.  

… Mode Met een MISSIe zich per 1 
oktober definitief op de klarendalse-
weg 476 vestigt. Ze hebben nu tijdelijk 
onderdak op Klarendalseweg 468. 
Stichting Mode Met een Missie biedt 
vrouwen met een kwetsbare achter-
grond een zinvolle dagbesteding, oplei-
ding en een opstap naar werk.

… Vervolgens trekt per 1 oktober de 
hippe modewinkel met betaalbare kle-
ding in het pand Klarendalseweg 468. 
De winkel heet thIngS I lIKe thIngS 
I loVe en heeft al een vestiging in 
Amersterdam. In eerste instantie is deze 
winkel tijdelijk. 

Wijk- 
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~ Colofon ~

De zomer is weer voorbij. Een vreemde; 
lang kou en daarna lang erg warm. 
Zwembad Klarenbeek voelde dat, ze 
hebben meer dan 50.000 bezoekers 
ontvangen en zijn ook nog uitgeroepen 
als derde beste openluchtzwembad 
van Gelderland. Verder nam eind  juni 
pauline Krikke afscheid van de stad als 
burgemeester en bezocht Klarendal, 
School III is netjes opgeleverd en viert 
binnenkort een feest, de nacht van de 
Mode luidde de zomer in, bewoners van 
de Mussenberg rondde de opknapbeurt 
af met een opruimactie, Speeldorp vier-
de zijn 40e editie, vrijwilligers van wijken 
voor Kunst waren druk met voorberei-
dingen voor september, twee pop-up 
winkels hadden de deuren open en zo 
kabbelde de zomer voort. 

Of toch niet… Is Klarendal mislukt als 
Vogelaarwijk? De rit is niet eens uit-
gezongen, kredietcrisis… De wijkkrant 
ziet er anders uit! Kredietcrisis… De 
opbouwwerker is er niet meer zo veel! 
Kredietcrisis waardoor reorganisaties… 
De wijkwinkel, blijft die wel bestaan? 
Kredietcrisis… Er verandert het één en 
ander is de wijk na jaren lang positief 
nieuws. We hebben er wat over geschre-
ven in deze krant en er volgt ongetwij-
feld meer.

lees maar! 

~ Redactioneel ~

uiterlijk woensdag kopij 16 oktober    
Kopij ontvangen we het liefst per e-mail 
(wijkkrant@klarendal.nl).
Ingeleverde teksten moeten in Word 
worden aangeleverd, digitale foto’s in 
een zo hoog mogelijke resolutie. 
Verspreiding van de krant vanaf 4 nov.

Inleveren van kopy 

 

Een cc gje op Klarendal

doe mee en win een prijs! 
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 waarde-
bon 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 afgeven bij de Wijkwinkel, 
Klarendalseweg 442. 

De oplossing van de krant 4 was de 
SInt jAnSKerK/MeMorArIuM
de winnaar is bezoeker van Klarendal  
f. donderS uIt MolenBeKe. 

g e f e l I c I t e e r d !

doe mee en win een prijs! 
welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

telefoon: 

lever deze bon bij de wijkwinkel  
uiterlijk woensdag 16 oktober.
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Vrouwen voor Elkaar
Ben je vrouw, moeder, alleenstaand of heb 
je sowieso zin en behoefte om met ons 
regelmatig leuke en ook leerzame activi-
teiten te bedenken en uit te voeren, neem 
dan contact op met Rijnstad opbouwwer-
ker ruth van Swaay (06 - 124 46 704 of 
r.vswaay@rijnstad.nl).

Zij kan je meer vertellen over onze groep 
en je in contact brengen met de vrouwen 
die meedoen.

Project Vertrouwenspersonen 
Huiselijk Geweld
zoekt vrijwilligers voor de wijken Klarendal, 
Broek, Geitenkamp en Presikhaaf. 
Download de vacature in PDF op:  
www.rijnstad.nl/vertrouwenspersoon.html

Junior
Door Sabine Roelofs 

Het is als de dag van gisteren dat de 
deuren van junior.foodshowroom open 
gingen. Maar in juni, bij de opening, was 
ook al bekend dat de heren jelle van 
houten en rens pörtzgen van Junior.
Foodshowroom zich niet voor eeuwig op 
de Klarendalseweg zouden huisvesten. 
31 augustus hebben ze hun laatste diner 
geserveerd, voor het laatst de kratjes 

binnen gehaald, opgeruimd. Ze ver-
huizen,gelukkig niet ver van Klarendal 
vandaan. Het is een klein stukje verder 
fietsen. In september verhuist Junior 
Foodshowroom naar Kweekland aan de 
dalweg. Daar worden al lokale producten 
gekweekt. Junior gaat het Kweeklandteam 
en stichting Ortus vanaf begin oktober aan-
vullen met de kweek van groenten en met 
een winkel voor lokale boodschappen. En 
op de zaterdagen zijn de tafels ook gewoon 
weer gedekt voor Junior Aan tafel. 

www.juniorfoodshowroom.nl of volg ze op 
Facebook. 

Mussenwijkdag
Maandenlang stonden bij de bewoners 
van de Mussenberg stijgers voor de deur 
omdat de huisjes (in 1911 gebouwd) een 
nieuwe verflaag kregen. ‘de parel van 
Volkshuisvesting’ staat er weer glimmend 
van trots bij. 

De bewonerscommissie Mussenberg leek 
het een aardig idee om ter afsluiting van de 
werkzaamheden een “opruimdag“ te orga-
niseren. Per 1 juli 2013 moeten de inwoners 
namelijk gaan betalen voor het aanbieden 
van grof afval. Met de opruimactie werden 
de Mussenbergbewoners in de gelegenheid 
gesteld om gratis van hun overbodige spul-
letjes af te komen. In de 4e Mussenstraat 
werden twee containers geplaatst; een 
grijze, en een groene voor tuinafval. Daags 
van te voren werd door de gemeente de 
trottoirs van het wijkje nog even geschrobd. 

Er werden kraampjes geplaatst op het Mus-
senplein en Volkshuisvesting zorgde voor 
de koffiebar. (héérlijke cappuccino) Men 
kon gebruik maken van kruiwagens om 
het afval te vervoeren en binnen een mum 
van tijd waren de containers vol. Geen 
probleem, er werd gewoon een tweede be-
steld. Er werd ook driftig geruild! Zo staat 
een tafeltje van een andere bewoner nu bij 
ondergetekende in de schuur. 

Wij willen hierbij de leden van de Klus-
sengroep Klarendal/Sint Marten die ook 
hebben meegeholpen met sjouwen hartelijk 
bedanken voor hun inzet!Na het opruimen, 
was er een gezellig samenzijn met een 
hapje en een drankje. Kinderen vermaakten 
zich met ballonnen en voor hen was er ook 
limonade. Iedere bewoner kon twee tuin-
bloeiers mee naar huis nemen. 

De ruimte op het Mussenplein is bij uitstek 
geschikt voor activiteiten die tot doel heb-
ben (nieuwe) bewoners met elkaar te laten 
kennismaken en onderlinge contacten te 
versterken. 

Henny Noordzij

Open Podium Marathon bij 
Huis van Puck 

KlArendAl lAAt je ZIen!

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

Bij ieder Open Podium treedt er een bonte 
verzameling aan acteurs, cabaretiers, dan-
sers, dichters en muzikanten op. Wie dat 
zijn is elke maand verschillend en blijft 
voor de bezoekers een verrassing!
 
            Wil jij laten zien wat je in huis hebt?  
                   Geef je dan op via  
                         openpodium@ 
                               huisvanpuck.nl
                                     Data: Elke derde 
                                        vrijdag van de  
                                      maand (eerstvol- 
                                  gende editie op vrij- 
                                dag 20 sept van 20.00- 
                                     22.30u.)
                                       Entree: € 6,-

                              
                                Huis van Puck vindt  
                        je in de Menno van  
                   Coehoorn kazerne. 
 
           www.huISVAnpucK.nl
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Baas over eigen budget met de Gelre Pas

Door Helga van Ree

houders van een gelre pAS mogen die 
kaart gebruiken om 50% van hun sportkos-
ten te betalen, met een maximum van 225 
euro per jaar. dat kan zijn bij een vereni-
ging waar je een jaar lid bent, maar ook 
bij verschillende clubs. Mits je daar niet 
tegelijk sport. je kunt dus bijvoorbeeld een 
hardloopcursus volgen die een half jaar 
duurt. jij betaalt de helft en de gemeente 
de andere helft. Als je budget dan nog niet 
op is, kun je bijvoorbeeld nog een paar 
maanden met korting fitnessen of yogales-
sen volgen.  

Als je hiervoor kiest, maak één en ander 
dan goed duidelijk aan je sportclub. Vraag 
of ze de opzegging op papier kunnen zetten. 
Het kan gebeuren dat een vereniging voor 
een heel jaar declareert bij de gemeente, 
terwijl je in werkelijkheid een paar maan-
den lid was. Jij kiest vervolgens een andere 
club in de veronderstelling dat je nog 

budget hebt. tot die tweede club geen geld 
voor jou kan declareren. Je budget is al 
opgebruikt door je eerdere club. Dat moet 
jij dan maar weer terug zien te krijgen. Een 
hoop gedoe, waardoor je kunt gaan den-
ken: laat maar. Dan betaal je zelf de prijs.

Als je ergens gaat sporten, lees de regels 
over opzegging dan goed door. Meld dat 
je met de Gelre Pas sport en hou zelf in de 
gaten hoe lang je ergens sport. laat als je 
opzegt, dit dan even op papier zetten. Ad-
ministratieve fouten zijn menselijk, dus dan 
heb je altijd iets om op terug te vallen. Ook 
als je niet verder sport stelt de gemeente 
het op prijs om te horen hoe lang je ergens 
gesport hebt.

ted AlKeMAde van de gemeente Arnhem: 
“Verenigingen kunnen op hun declaratiefor-
mulier precies aangeven hoeveel maanden 
een lid van hen gebruik heeft gemaakt van 
de Gelre Pas. Wij halen dat deel van ie-
mands tegoed af en de rest blijft staan voor 
andere sportactiviteiten. Of niet, maar dat 
maakt niet uit. Het gaat om gemeenschaps-
geld dat alleen bestemd is voor iets wat ook 
werkelijk gegeven wordt. Helaas gebeurt 
het dat verenigingen daar niet nauwkeurig 
mee omgaan.”

Meer lezen over de gelre pas kan op de 
website van de gemeente www.arnhem.nl 
Vragen over de stand van je budget kun je 
stellen aan ted Alkemade, 026 - 377 37 32.

Door Paula Hubbers

leven op een bijstandsuitkering is niet 
altijd even makkelijk. gelukkig zijn er 
mensen die deze minderbedeelden een 
reikende hand bieden. eén van deze men-
sen is MerlIen welZIjn. Zij is de initia-
tiefnemer van BIjStAndSgerechten. 

BIjStAndSgerechten.nl is een markt-
plaats voor tips, adviezen en gerechten 
voor mensen die (vrijwillig of gedwongen) 

rondkomen van een klein budget. “Voor 
veel mensen is het dagelijks een realis-
tische opgave om van € 5,- een gezin te 
voeden. Echter, voor € 5,- kun je, iedere 
dag weer, hele voedzame gerechten op 
tafel zetten!”, benadrukt Merlien.  
Op Bijstandgerechten.nl vind je recepten 
(voor één tot vier personen) tot de € 5,- of 
€ 10,-. Het fijne aan deze website is dat bij 
veel recepten handige tips staan over

waar je bijvoorbeeld het voordeligst je 
ingrediënten kunt kopen! 

De gerechten op de website zijn afkomstig 
van mensen die Bijstandsgerechten.nl (en 
de gelijknamige Facebookpagina) zelf al 
ontdekt hebben. “Ik bundel deze slimme 
gerechten en stel ze via de website gratis 
ter beschikking. Via Facebook ben ik 
dagelijks in gesprek met de doelgroep. We 
wisselen uit welke gerechten en tips we 
al hebben en welke nog nodig zijn”, aldus 
een enthousiaste Merlien. “Daarnaast 
verschijnt in september van dit jaar mijn 
eerste budgetkookboek ‘Koken voor 4 
personen voor € 5,-‘. Hierin staan uitslui-
tend gerechten waar ik zelf als kind mee 
ben opgegroeid. Deze staan dus niet op 
de website.”

Klinkt niet verkeerd dus: gezond én 
goedkoop eten op tafel! Als proef op de 
som koos ik een smakelijk gerecht uit op 
Bijstandsgerechten.nl en bereidde dit voor 
m’n vriend en mijzelf. Na de makkelijke 
bereiding en het heerlijk verorberen van 
‘Dwights rijst/walnoten/broccoli’ kan ik 
in elk geval zeggen: Bijstandsgerechten 
zijn inderdaad voordelig én verrukkelijk! 
Smakelijk eten allemaal!

www.bijstandsgerechten.nl
www.facebook.com/Bijstandsgerechten

Bord vol met Bijstandsgerecht!

Door Sabine Roelofs

wIlleM dIehlprIjS
wat is het beste restauratie- of renova-
tieproject opgeleverd tussen januari 2011 
en juni 2013? dat was de hamvraag voor 
de willem diehlprijs 2013. Architectuur-
centrum cASA heeft in 2007 de willem 
diehlprijs opgericht. een prijs die om de 
twee jaar wordt uitgereikt. 

De prijs is vernoemd naar de architect van 
onder andere luxor live en het Vestage-
bouw. Bedoeld om zorgvuldige omgang 
met Arnhems architectonische erfgoed 
te stimuleren. In de afgelopen jaren 
waren Bar Florian (2007), het gemeente-
huis, luxor live (2009) en de Arnhemse 
schouwburg (2011) de trotse bezitters 
van deze prestigieuze prijs. In alle vier de 
edities is er nog geen Klarendals gebouw 
genomineerd. Maar daar is dit jaar veran-
dering in gekomen. 
 
noMInAtIeS
Want Klarendal had niet één, nee twee 
van de in totaal zes nominaties in de 
pocket. And the nominees are…. School III 
en De Coehoornkazerne. Er is gestreden 
tegen De Koepelkerk aan het Jansplein, de 
voormalige UlO-school Paleis op de Heu-
vel, het voormalige stationsgebouw t-Huis 
in Park Presikhaaf en Doorstroomvoor-
ziening (een opvangplek voor mensen 
zonder huisvesting) in de Remisestraat. 

School III
School Onder de linden, Openbare Basis-
school, VGlO, leao/lavo, DDV (Docent 

Dramatische Vorming). Allemaal waren 
zijn ooit School III. Het markante gebouw 
heeft als bouwjaar 1906. Destijds was 
het misschien wel een populaire school. 
Met centrale verwarming, een dakterras, 
speelplaats en zelfs een schooltuin. Een 
voorbeeld voor alle scholenbouwers in 
Nederland. Sinds kort is het ingericht als 
Gezondheidscentrum Onder de linden. 

de coehoornKAZerne
Het rijk kocht in 1882 voor destijds 80.000 
florijnen een stuk grond van twee hectare. 
Een jaar later werd de eerste steen gelegd 
voor een infanteriekazerne voor onge-
veer 972 manschappen. In 1885 werd het 
gebouw in gebruik genomen. Een modern 
gebouw voor die tijd met slaapzalen, een 
gymnastiekzaal, een schoollokaal en zelfs 
een waslokaal. In de tweede Wereldoorlog 
hebben er regimenten infanterie gelegerd. 
Zij hebben gevochten op de Grebbeberg. 
Militairen zijn nu ingeruild voor Kunst-
bedrijf Arnhem en het Huis van Puck die 
in 2012 hun intrek in het gebouw hebben 
genomen. 

de uItSlAg
Beide panden zijn de afgelopen jaren door 
Volkshuisvesting aangekocht, grondig 
gerenoveerd en gerestaureerd en heb-
ben hun nieuwe bestemmingen gekregen 
in het kader van wijkontwikkeling. Maar 
helaas, School III en De Coehoornkazerne 
zijn niet de winnaar van de Willem Diehl-
prijs 2013 geworden, de vakjury heeft ge-
kozen voor ‘Het paleis op de Heuvel’. Niet 
getreurd; opdrachtgever Volkshuisvesting 
is uitgebreid met woorden geprezen voor 
wat zij voor stad en wijk betekenen. De 
jury vond dit eigenlijk al een losse prijs 
waard. 

Naast de juryprijs was er ook nog een 
publieksprijs, mensen konden online 
hun stem uitbrengen. Daarbij zijn School 
III en de Coehoornkazerne op de derde 
respectievelijk tweede plaats gekomen 
(de Koepelkerk als eerste) wat een heel 
aardige troostprijs is! Daarnaast gingen 
alle genomineerden met een Willem Diehl 
oorkonde naar huis. 

Klarendalse gebouwen bijna in de prijzen Elke stoel is uniek bij ‘Restyling chairs’

Tekst en foto: Jos Peters

In deze tijden van crisis en bezuinigingen 
overwegen veel mensen om de aankoop 
van dure spullen vaak uit te stellen, of 
gewoon niet aan te schaffen. ook kun je 
een heel eind komen met tweedehands 
goederen en gebruiksvoorwerpen. In dit 
stukje gaat het over stoelen met een 
tweede leven. 

Afdankertjes bij de afvalbak, van de 
kringloop of koopjes op internet; pAulA 
pegMAn haalt ze overal vandaan. In haar 
zaak ‘reStylIng chAIrS’ worden ze 
gestript van hun oude bekleding, zo nodig 
gerepareerd en van een mooi nieuw stofje 
voorzien. 

Paula: “Ik haal mijn stoffen ook overal 
vandaan. Een goede stof geeft een mooie 
uitstraling van de stoel. Ik let er altijd wel 
op of de stof bij de stijl van de stoel past. Je 
moet wel een gevoel voor stijl, kleuren en 
materialen hebben. Zo kan een nieuw be-
klede stoel door een bepaalde stof opeens 
bij een modern interieur passen.” Paula was 
vorig jaar bij een reorganisatie bij haar be-

drijf haar baan kwijt en besloot iets nieuws 
te gaan doen. Ze volgde een cursus stof-
feren en raakte enthousiast. Paula: “In één 
week tijd had drie stoelen gedaan en had 
hier goede reacties op gekregen. Ik ben nu 
een jaar verder en heb nu het kleinste win-
keltje in het Modekwartier met werkruimte. 
Ik werk soms samen met Oostdam (ook 
op de Klarendalseweg - red.) voor klussen. 
Regelmatig kom ik in Gent, waar binnenkort 
een vintage beurs wordt gehouden en daar 
hoop ik een aantal stoelen te verkopen.” 

Met de restmaterialen van de stoffen maakt 
Paula kussens of bekleedt een bijpassend 
voetenbankje. Bij haar kunt u ook binnen-
lopen om in opdracht een stoel te laten 
bekleden/reparen waarbij in overleg de 
prijs wordt bepaald. Paula: “Duurzaamheid 
staat op voorop. Met een nieuwe bekleding 
krijgt de stoel weer een tweede leven en 
wordt ook uniek. En ik voel me wel thuis in 
Klarendal. Het is hier gemoedelijk en ik al 
veel nieuwe contacten op gedaan.”

‘restyling chairs’, Klarendalseweg 150,  
tel.: 06 - 570 26 557.  
website: www.restylingchairs.com 
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Door Zefanja Hoogers

Klarendal is een wijk met een lange 
interessante geschiedenis, als eerste be-
bouwd buiten de stadsmuren van het cen-
trum. Arnhem kon groeien en arbeiders 
konden zich huisvesten. Zoals we weten 
zijn dichtbevolkte stedelijke gebieden 
altijd kwetsbaar waardoor ze een stempel 
‘aandachtswijk’ of ‘probleemwijk’ kregen. 

Bij tijd en wijlen kwam er van overheden 
aandacht voor Klarendal, periodes ook 
weer niet. tegen de eeuwwisseling aan 
was er minder aandacht, maar die is des-
tijds succesvol getrokken. Zo is er in het 
jaar 2000 met behulp van financiën van de 
provincie gestart met ‘Klarendal Kom Op!;

een project waar overheden samen met 
bewoners aan de slag konden om de wijk 
schoner en leefbaarder te maken. 

Ontwikkelingen werden in gang gezet. 
Volkshuisvesting bleek de partij om er 
aan bij de dragen economie in de wijk te 
creëren en zo ontstond het modekwartier. 
De gemeente startte enkele jaren daarna 
met Buiten Gewoon Beter waardoor straten 
werden opgelapt. Minister Vogelaar moe-
digde ondertussen Klarendal in 2007 aan zo 
door te gaan en zegde voor tien jaar financi-
ele stromingen toe. Klarendal kon voorlopig 
verder! Op straatniveau konden er projec-
ten ingezet worden om de leefbaarheid 
te verbeteren. Participatiecoaches konden 
bewoners begeleiden richting arbeids-

markt. Op alle fronten kon er aan gewerkt 
worden Klarendal een fijne en prettige wijk 
te laten zijn om in te toeven, mét zichtbare 
resultaten. Naast de ontwikkelingen van het 
modekwartier, zorgde Volkshuisvesting ook 
voor de komst van Kunstbedrijf Arnhem in 
de oude kazerne en een gezondheidscen-
trum in School III. Wijkontwikkeling vierde 
hoogtijdagen. 

Klarendal verdiende de ‘Gulden Feniks’ 
vanwege een succesvolle gebiedstransfor-
matie. Station Klarendal, hotel ModeZ en 
andere vernieuwde gebouwen zijn geno-
mineerd (geweest) voor meerdere prijzen. 
Momenteel is de wijk weer in de running 
voor een ‘Gouden Piramide’, een Rijksprijs 
voor inspirerend opdrachtgeverschap in 
de architectuur, stedenbouw, landschaps-
architectuur, infrastructuur en ruimtelijke 
ordening. Klarendal staat onder Malburgen 
dan ook op de tweede plek als succesvolste 
krachtwijk van de veertig Vogelaarwijken. 

Maar helaas veranderde al dan niet onder-
hevig aan de crisis tegelijkertijd het poli-
tieke klimaat, en de veertig Vogelaar/Kracht/
Prachtwijken bestaan niet meer; eind 2011 
werd er een einde gemaakt aan de finan-
ciering, zes jaar eerder dan afgesproken. 
Minister Blok vond afgelopen voorjaar al 
dat woningcorporaties zich moeten beper-
ken tot het bouwen en onderhouden van 
woningen, waarmee de belangrijke rol van 
Volkshuisvesting binnen wijkontwikkeling 
verloren zou gaan. Als klap op de vuurpijl 
kwam het Sociaal Cultureel Planbureau 
deze zomer met een rapport wat beweert 
dan de Vogelaarwijken mislukt zijn. Dat 
leverde heel veel discussie en columns in 
de pers op, inclusief een artikel in de Volks-
krant aangewakkerd door Ron Onstein – 

voorzitter van de leuke linde – met als 
kop ‘Alles beter sinds we Vogelaarwijk 
zijn’.

De bezuinigingen zijn zeker voelbaar. 
Het is de vraag of bepaalde dingen wel 
doorgepakt kunnen worden terwijl door 
reorganisaties sommige banen opgehou-
den zijn te bestaan. Maar de verontwaar-
diging is ook groot. Hebben vrijwilligers 
en beroepskrachten er dan allemaal voor 
niets aan gewerkt de afgelopen jaren? Op 
de Klare taal pagina laten we bewoners 
hun woordje doen over de stelling dat de 
Vogelaarwijken mislukt zouden zijn. En via 
deze afgeslankte wijkkrant laten wij ook in 
de toekomst gewoon zien hoeveel kracht 
er in deze wijk zit, prachtwijk of niet…

“Op alle fronten kon er aan 
gewerkt worden Klarendal 
een fijne en prettige wijk te 
laten zijn om in te toeven, mét 
zichtbare resultaten”

Zijn de Vogelaarwijken mislukt? De recente geschiedenis van Klarendal in een notendop

Minister Ella Vogelaar kwam in 2007 bij aanvang van het beleid kijken  
en luisteren naar bewoners, beroepskrachten en ondernemers.

In Klarendal is het begrip wIjKActIeplAn 
al redelijk ingeburgerd. het maakte zijn 
entree toen de wijk een Vogelaarwijk 
werd, hoewel slechts weinig deelnemers 
aan de wijkgesprekken zich hier nog erg 
mee bezig zullen houden. tijdens deze 
wijkgesprekken praten betrokken bewo-
ners met ondernemers en instellingen 
over de koers die de wijk moet varen. 
Vervolgens maken ze samen een stap-
penplan om hun doelen te bereiken: het 
wijkactieplan. Zij krijgen daarbij hulp van 
beroepskrachten en moeten zich aan een 
bepaald budget houden. deze aanpak 
heeft schijnbaar genoeg succes opge-
leverd, want de gemeente Arnhem laat 
voortaan ook niet-Vogelaarwijken hun 
eigen wijkactieplan opstellen. 

Inmiddels zijn hiervoor in alle wijken ge-
sprekken gevoerd met bewoners, onder-
nemers en instellingen. Ook konden 

mensen via de website:  
www.MeedoenInArnheM.nl reage-
ren. Aan de hand daarvan zijn er con-
ceptplannen van aanpak gemaakt. Deze 
worden momenteel weer aan de bewo-
ners voorgelegd. Een werkelijk plan van 
aanpak geldt voor twee jaar. 

De financiering van de actiepunten ligt bij 
de provincie en daarnaast beschikt iedere 
wijk, zoals altijd al, over een wijkbudget. 
Ook blijven de woningcorporaties de 
wijkaanpak steunen en kan de rijksover-
heid ook nog wat kleine incidentele 
bijdragen doen.  
Er wordt steeds gekeken welke actie-
punten van wezenlijk belang zijn om de 
leefbaarheid en veiligheid in de wijken 
te vergroten. Er wordt ook gelet op wat 
bewoners zelf kunnen oppakken, samen 
met de gemeente en/of andere partners in 
de stad. 

Hoezo niet succesvol? 
Wijkactieplan blijkt voorbeeld voor niet-Vogelaarwijken

Bakkerij Sweet Sugar Hill op nummer 376 opende haar deuren.
Gezelligheid mét lekkernijen!

Foto’s Zefanja Hoogers en Martijn Baudoin
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Door Marije van den Bos  
en Sabine Roelofs 

Volgens het Sociaal cultureel plan-
bureau is Klarendal als Vogelaarwijk 
mislukt. om er achter te komen wat de 
bewoners van Klarendal zélf vinden van 
dit alles, gingen wij de straat op om 
mensen te vragen;  Bent u het hier mee 
eens?

déSIrée cAMMelBeecK
“Nee, daar ben ik het niet mee eens. De 
wijk is juist verbeterd, het ziet er echt 
allemaal beter uit. Er zijn woningen 
opgeknapt en er zijn leuke winkels in het 
modekwartier bij gekomen.”

theo de hAAS
“Het modekwartier is hartstikke mooi geworden alleen ik zie er nooit iemand. Elke dag 
kom ik er langs maar het is zo stil. Op z’n Klarendals gezegd, je ziet er nooit een kip. De 
winkels zijn ook bijna nooit open. Maar ja, modekwartier of niet, wat hebben wij, Kla-
rendallers, er aan? Het is veels te duur. Dus ja, ik ben het wel eens. Het geld had anders 
besteed kunnen worden. Als ik een tip mag geven, investeer in groen.”

“Het geld had anders besteed kunnen worden”

AlI SIMSeK
“Oh nee, het is juist drukker geworden in de wijk. Echt heel erg gezellig. Met het mode-
kwartier zijn er veel nieuwe winkels bij gekomen. En dus ook veel nieuwe mensen van 
verschillende culturen. Multicultureel is het. Er is ook een fijne sfeer. Ik kan ook altijd 
vertrouwen op mijn buren. Ook qua uiterlijk is de wijk verbeterd. De weg bijvoorbeeld. 
Maar er zijn ook mooie lantaarns geplaatst. Het is in oude stijl aangepast. Heel erg leuk.”
Zoon Altan “De ijswinkel is geopend en dat is goed.”

“Multicultureel is het. Er is ook een fijne sfeer”

godelIeVe
“Ik kom in Klarendal een keer per week, ik geef taalles aan een meisje van zeven. Ik ken 
ook eigenlijk alleen deze straat, de Klarendalseweg. Het is een hele leuke straat zo met 
die winkeltjes. Zelf woon ik in de Hoogkamp, een totaal tegenovergestelde wijk waar 
veel kakkers wonen. Klarendal is van origine een volksbuurt, dat is leuk vanwege het 
sociale karakter maar mensen zijn ook gemakzuchtiger. Ik zie best veel afval op straat. 
Maar ik heb me nog geen moment onveilig gevoeld. Ik denk ook dat het een vooroor-
deel is dat mensen denken dat ze bang moeten zijn in wijk als deze.” 

“Klarendal is van origine een volksbuurt, dat is leuk vanwege 
het sociale karakter maar mensen zijn ook gemakzuchtiger”

henK
‘Ik ben het daar gedeeltelijk wel mee eens ja. De wijk is wel opgeknapt, netter geworden, 
met al die modewinkels. Maar ik had liever gewone winkels gehad, met spullen die ik 
kan betalen. Zoals vroeger. De kruidenier, een bloemenwinkel, een winkel waar je een 
rolletje garen kan kopen.’ Henk vindt het jammer dat de gemeente niet wilde bijdragen 
aan de initiatieven die hij wilde ondernemen voor de wijk: ‘Ik wilde een straatfeest orga-
niseren in de Kapelstraat, de gemeente wilde maar 250 euro geven, tja, daar kan je toch 
niks mee met 80 kinderen?’ Ook zijn verzoek voor een 30 km zone in de Kapelstraat werd 
niet ingewilligd. Henk heeft ook nog wens, hij zou graag zien dat er elke drie maanden 
weer een Klarenmarkt is.

“Maar ik had liever gewone winkels gehad,  
met spullen die ik kan betalen”



Door Christel Olijslager

BerBer woont samen met haar vriend in 
een ruime en sfeervol ingerichte bovenwo-
ning op onder de linden. Ze is lid van het 
wijkplatform en de bewonersgroep, runt 
een kookclub in de molen en organiseert 
nu en dan kennismakingsactiviteiten voor 
nieuwe wijkbewoners. 

wAt drIjft deZe ActIeVe Vrouw?
‘Ik merkte toen ik hier kwam wonen dat 
het best lastig is nieuwe mensen te leren 
kennen als je niet werkt in de plaats waar 
je woont. Zodoende ben ik lid geworden 
van de bewonersgroep en het wijkplat-
form. Inmiddels heb ik hier genoeg con-
tacten opgebouwd. Ik vond het leuk 

nieuwkomers in de wijk daarmee op weg 
te helpen en ben zodoende begonnen met 
kennismakingsbijeenkomsten te organise-
ren voor nieuwe bewoners.’

hoe Ben je In KlArendAl terecht 
geKoMen?
‘Ik studeerde bestuurskunde in Enschede en 
kreeg een baan in Apeldoorn. Daar wilden 
we niet wonen. We kozen voor Arnhem en 
vonden een huurwoning in Klarendal. Dat 
zagen we als een startplek. toen we kort-
geleden een huis gingen kopen, wilden we 
allebei graag in de wijk blijven. Klarendal 
voelt fijn, goed, overzichtelijk en afgeba-
kend. Er zijn bekende gezichten, leuke café-
tjes en tegenwoordig ook leuke restaurant-
jes. Eigenlijk kom ik nog maar weinig in de 

stad. Ik sport ook in de wijk want kan hier 
alles vinden. Bovendien ben je zo de stad 
uit als je even weg wilt. ‘

wAt MAAKt dAt je je Zo InZet Voor 
de wIjK?
‘Ik vind het fijn om me in te zetten voor 
de wijk waar ik woon. Maar dat moet je 
niet zo bijzonder maken hoor. Ik vind het 
vooral gewoon leuk. Wat ik wel eens jam-
mer vind is dat ik steeds dezelfde mensen 
tegen kom en dat kan een manco zijn. Er 
zijn erg veel betrokken en actieve mensen 
in onze wijk. Ik zou het leuk vinden als 
de bewonersgroep of het wijkplatform 
meer een dwarsdoorsnede was van de 
bewoners van de wijk. Het is de bedoe-
ling dat de bewonersgroep signaleert wat 
er in de wijk gebeurt of leeft. Samen met 
deskundigen vanuit de politie, gemeente 
of woningstichting worden activiteiten 
ontwikkeld om de wijk prettiger te maken. 
Nieuwe aanwas is welkom, want hoe 
meer verschillende gezindten, hoe meer 
signalen. En nu weten we echt niet alles. 
De groep komt eens in de zes weken bij 
elkaar. We gaan ook over budgetten van 
bijvoorbeeld de leuke linde, Wijken voor 
Kunst, een jaarlijkse biljartdag of straat-
feesten. Ik hoop dat er nieuwe aanwas 
komt!’

wil je je na dit verhaal aanmelden? geef 
je op in de wijkwinkel. 

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

“Klarendal voelt fijn, goed, 
overzichtelijk en afgebakend. 
Er zijn bekende gezichten, 
leuke cafeetjes en tegenwoordig 
ook leuke restaurantjes”

Fruit plukken met 
Vrouwen voor Elkaar

Zaterdag 24 Augustus  was het weer zover, 
ons “maandelijks”etentje van Vrouwen 
Voor elKAAr.

Deze keer hebben we het anders aange-
pakt, we zijn namelijk naar de historische 
pluktuin in lent geweest. Eerst met z’n 
allen in de trein en toen nog even zoeken 
waar we moesten zijn. 

Gelukkig kwamen we niet lang daarna op 
juiste plek terecht, een boerderij met appel/ 
peren, pruimenbomen etc.  

Een vriendelijke mevrouw vertelde ons 
wat en waar we allemaal konden pluk-
ken. Jammer genoeg waren de frambozen 
en aardbeien er vrijwel niet meer, maar 
er waren nog veel pruimen. De kinderen 
wilden natuurlijk de ladder wel op om ze te 
plukken, doen ze ook niet elke dag. 

Aan de andere kant van de boerderij was 
nog een klein gedeelte met wat groente 
(o.a. reuzenradijs) en kruiden. Verder von-
den we nog bessen en sommige appelsoor-
ten waren ook al rijp om geplukt te worden. 
Kortom, we kwamen met een gevulde 
mand weer terug.
Na het plukken hebben we geluncht en na-
tuurlijk wat taart uitgeprobeerd die ze daar 
verkochten.     

Het fruit is inmiddels al weer op, maar het 
was erg lekker. 
Al bij al was het uitstapje erg geslaagd, we 
gaan het zeker nog een keer overdoen.

Namens de Vrouwen voor Elkaar uit Klaren-
dal, St.Marten, Sonsbeekkwartier Zuid,  
Geitenkamp,

Dayana, Karin en Ingrid

Cameratoezicht Modekwartier 

Door Helga van Ree

Sinds een aantal maanden hangen er 
op de Klarendalseweg camera’s bij een 
aantal winkelpanden. Ze waren nog niet 
actief, maar sinds kort is dat wel het 
geval. de ondernemers hebben voor deze 
collectieve vorm van bewaking gekozen 
om hun zaak, medewerkers, klanten en 
bezoekers te beschermen. het gaat om 
een particulier initiatief en dus niet om 
permanent cameratoezicht door de ge-
meente of politie.

Eén van de initiatiefnemers is léon 
uIttenBogAArd, bedrijfsleider van de 
Albert Hein aan de Klarendalseweg. Hij 
is tevens voorzitter van de werkgroep 
KeurMerK VeIlIg onderneMen èn 
bestuurslid van ondernemersvereniging 
docKS. “De winkeliers in het Modekwar-
tier staan niet alleen in dit project. Ook 
in de Hommelstraat-Hommelseweg, Van 
Muijlwijkstraat en Steenstraat zijn came-
ra’s opgehangen. De afgelopen twee jaar 
hebben er in het gebied helaas meerdere 
overvallen en inbraken plaatsgevonden, 
met alle ernstige gevolgen van dien voor

 

de betrokkenen. Met deze camera’s willen 
we enerzijds een preventief signaal afge-
ven. Anderzijds kunnen we bij incidenten 
sneller en effectiever optreden met behulp 
van de camerabeelden”, aldus Uittenbo-
gaard.

De beelden worden nooit live uitgekeken, 
maar opgenomen om in geval van een 
incident als bewijs en/of hulpmiddel te 
kunnen dienen in het opsporingsonder-
zoek van de politie. Hierover is intensief 
overleg en afstemming met de politie 
en de gemeente. De partijen handelen 
volgens alle geldende wet- en regelgeving 
met in achtneming van alle privacyregels. 
“Inmiddels zijn er al beelden gebruikt”, 
vertelt Uittenbogaard. “twee jongens die 
de vlag van een ondernemer weghaalden 
en de camera vernielden, stonden er mooi 
op.” 

Vragen over het cameratoezicht kun per 
mail stellen aan léon uittenbogaard via 
camera@docks.nl
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De Koorschool Arnhem
de KoorSchool ArnheM heeft op 22 
juni jl. een kort spontaan mini-optreden 
verzorgd bij het afscheid van BurgeMeeS-
ter KrIKKe, in de leuKe lInde. een grote 
boom bracht beschutting toen de eerste 
druppels vielen bij het inzetten van het eer-
ste liedje. een intiem optreden met gitaar 
volgde.

Ook (nu oud-) burgemeester Krikke deed 
enthousiast mee met de hand-jive. Na een 
toepasselijk ‘bye-bye” liet zij de ballonnen 
op die haar door de kinderen van het koor 
waren aangeboden. De trom ter bege-
leiding van dit festijn deed gelukkig pas 
hierna een stortbui losbarsten. (zie voor 
meer info: website van de Gelderlander 
over het afscheid, met een link naar een 
impressie via de facebookpagina van de 
Gelderlander. ) 

De Koorschool Arnhem bestaat nog niet zo 
lang, maar dankzij de bevlogen dirigente 
(thea endedijk) heeft de Koorschool in 

korte tijd op een heel hoog niveau bereikt, 
waarbij de kinderen prachtig meerstemmig 
zingen. Alle kinderen (vanaf groep 4 van de 
basisschool) kunnen lid worden!  

De kinderen hebben erg veel plezier in het 
samen zingen en in de optredens.
Het repertoire is erg aansprekend voor kin-
deren van de diverse leeftijdsgroepen. 
In juni 2013 heeft de Koorschool Arnhem 
twee keer opgetreden met een volwas-
senenkoor, waarbij ze de liederen van het 
Carnival des Animaux van Saint-Saens ten 
gehore hebben gebracht, naast hun eigen 
repertoire. Het was een groot succes. 
De Koorschool Arnhem mag in oktober zelfs 
meedoen met een optreden van de Car-
mina Burana met de Nijmeegse Bachver-
eniging en het Gelders Orkest!  

wil je meer informatie over de Koorschool 
Arnhem? Kijk op onze website 
(www.koorschoolarnhem.nl) of stuur een 
mail naar koorschoolarnhem@gmail.com

“Twee jongens die de vlag van 
een ondernemer weghaalden en 
de camera vernielden, stonden 
er mooi op”



Wijkplatform Klarendal

Eind augustus kwam het wijkplatform voor het eerst 
na de zomervakantie weer bij elkaar. Een belangrijk 
agendapunt was de toekomst van de wIjKwInKel; 
welke vorm gaat dat krijgen in het Mfc? ellen 
KrABBenBorg (kwartiermaker) kwam de stand 
van zaken toelichten, zij wordt bij oplevering van 
het gebouw opgevolgd door locatiemanager guIdo 
AdrIAAnSe die in de praktijk van het dagelijkse MFC 
het één en ander moet gaan coördineren. Binnen het 
wijkplatform heerst nog wat onrust.

Momenteel wordt verder gewerkt aan ‘SpelregelS 
wIjKgerIcht werKen’; hoe gaan bewoners en wijk-
functionarissen om met de wijkbudgetten die moeten 
dienen voor wijkcommunicatie en burgerparticipatie. 
Wijkregisseur chArly toMASSen kwam dit toelichten. 

het volgende wijkplatform is op 30 oktober om 19.30u 
in wijkwinkel Klarendal. 

de vergadering is openbaar, de koffie staat klaar!

W I J K W I J Z E R ☞☞

w I j K  p l A t f o r M K l A r e n d A l

Wijkwinkel Klarendal

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

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

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

Buurtopbouwwerker: rob Klingen
wijkregisseur voor Klarendal: charly tomassen. 
Contact kan via de wijkwinkel

Klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke web-
site:  
www.arnhem.nl > wonen & leven > uw wijk

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

Nuttige nummers in de wijk

wijksteunpunt: Hommelseweg 56, ma. t/m do.  
9:00-16:30u. tel. 443 34 35 
hendrik.spoelman@gelderland-midden.politie.nl    
Spreekuur Wijkagent: donderdag 19:00-20:00u. 
Buiten openingstijden kunt u bellen met het hoofd- 
bureau 0900 - 8844
grofvuil ophalen: tel. 446 04 90 (SItA)
oud papier: Elke 2e dinsdag van de maand  
ophaaldag plastic: download de afvalwijzer op:  
www.wijkwinkelklarendal.nl 
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 Stadsbeheer, 
servicelijn@stadsbeheer.nl
jongerencentrum de Mix: tel. 445 86 21,  
www.demix.jouwweb.nl 
Volkshuisvesting: tel. 371 27 12 / 0800 778 89 99
de molen: geopend vrijdag 13:00u - 16:00u, 
zaterdag 9:30u - 13:00u, of als de wieken draaien
wijkcentrum Klarendal: Rapparstraat 30  
tel. 351 34 28
Vertrouwenspersoon huiselijk geweld 
06 167 592 02

W I J K W I J Z E RW I J K W I J Z E R
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Stuur een kaartje naar…. Grada Willemsen

Iedereen kent wel mensen die even een 
hart onder de riem nodig heeft. omdat ze 
al langere tijd ziek zijn, een dierbare heb-
ben verloren of eenzaam zijn. een kaartje 
geeft dan even wat kleur aan de dag. doet 
u mee?

grAdA wIlleMSen (73) is opgegeven 
door haar dochter gerdA (44). “Mijn 
moeder lijdt sinds kort aan beginnende 
dementie en pas geleden is er ook een 
borst afgezet bij haar. Gelukkig zijn er geen 
uitzaaiingen, maar toch... Ik vind dat ze erg 
haar best doet. ‘Als het moet, dan moet 
het’, zegt mijn moeder dan. En ze blijft voor 
anderen klaarstaan.” 

Gerda staat op haar beurt weer klaar voor 
haar moeder. “Haar man - mijn vader- is 
al lang overleden, net als haar broer en 
dochter- mijn zus. Ze heeft het niet makke-
lijk gehad, maar nogmaals: ze blijft vrolijk 
in het leven staan. Daar neem ik mijn petje 
voor af!” Gerda denkt dat Grada een kaartje 
erg leuk zal vinden. “Ze krijgt soms een 
vakantiegroet van iemand uit het buiten-
land. Daar is ze dan zo blij mee en komt dan 
speciaal naar mijn huis – ik woon om de 
hoek- om hem te laten zien.” 

wilt u grada (en gerda) een leuke dag 
bezorgen? Stuur een kaartje op of stop het 
in haar brievenbus. (een mooie tekening 
zal ze ook vast leuk vinden!) het adres is 
hovenierstraat 10  6822 Bd Arnhem. 

Kent u ook iemand die een kaartje ver-
dient? laat het de wijkkrant weten.  
Vermeld kort waarom deze persoon in aan-
merking komt en mail dit naar wijkkrant@
klarendal.nl. Of schrijf een briefje en lever 
dat af bij de wijkwinkel aan de Klarendalse-
weg 442. Wij plaatsten het adres en -wie 
weet- krijgt deze wijkbewoner een goedge-
vulde brievenbus! 

Snuffelmarkt 8 september

Door Zefanja Hoogers

Maanden zaten er voorbereidingstijd in 
het organiseren van een snuffelmarkt. door 
nostalgie over de vroegere weekmarkt in 
Klarendal gedreven, vertelden de initiatief-
neemsters aan de Arnhemse Koerier “In-
middels hebben we bijna duizend handte-
keningen opgehaald om de zaterdagmarkt 
op de Akkerstraat weer terug te krijgen. 
er is draagvlak genoeg voor. ook diverse 
winkeliers juichen het initiatief toe.” 

De zondag begon helaas (voor het eerst 
deze nazomer) met enorm veel regen. Maar 
niet alleen daar ging het mis. De organi-

satie had dan wel een bord ‘a.s. zondag 
afgesloten i.v.m evenement’ voor elkaar 
gekregen, maar dat was niet genoeg om 
de straat ook autovrij te krijgen. De markt-
kraamopbouwers konden dus in de och-
tenduren hun werk helemaal niet doen. 

Velen kwamen aan met gevulde auto’s om 
hun kramen in te richten en keerden ver-
ontwaardigd huiswaarts. ook de verslag-
gever van de gelderlander constateerde 
bozigheid. Maar het werd droog aan het 
begin van de middag en bewoners pakten 
uit! ondanks teleurstelling maakten velen 
er met kleedjes en tafels op straat nog een 
hele gezellige zondagmiddag van!

Gezondheidscentrum Onder de Linden opent

School III is in juli officieel opgeleverd. Zorgverleners, huisartsenpraktijk en apotheek 
trokken er de afgelopen maanden al in. Op zaterdag 28 september houdt het gezond-
heidscentrum open huis voor patiënten en bezoekers.
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Kinderclubs Wijkcentrum Klarendal
Kinderclubs Wijkcentrum Klarendal

De Lionsclub Arnhem is actief bezig op De Leuke Linde. Voor de 
zomer hebben ze de Picknick plek opgeknapt. En de afgelopen 
weken zijn ze actief bezig geweest met het opknappen van het 
houten fort. Ze hebben heel veel hout vervangen en nu kan het 
fort weer jaren mee. 
Ook de buurt barbecue die 14 september op De Leuke Linde 
plaats vond is een initiatief van de Lionsclub Arnhem met onder-
steuning van Resto van Harte.  
Bij deze willen wij de Lionsclub Arnhem en Resto van Harte har-
telijk bedanken.  

Zoals jullie misschien al wel hebben gehoord of gelezen, 
gaat het wijkcentrum binnenkort verhuizen naar een heel 
mooi nieuw gebouw aan de Klarendalseweg/ Verlengde 
Hoflaan. 

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de kinderclubs 
gaan verhuizen, maar zodra we meer weten laten we jullie 
dat natuurlijk zo snel mogelijk horen!

Zolang we nog niet verhuizen, zijn er gewoon nog allerlei 

leuke clubs in het wijkcentrum aan de Rappardstraat te 
vinden! 

De disco draait gewoon, de meidenclubs en de jongens-
club is weer gestart en ook de instuif 4-12 jaar  is er 
iedere woensdagmiddag, van 13.00 uur tot 15.30 uur.
Dus kom gezellig naar Wijkcentrum Klarendal aan de 
Rappardstraat 30!
Wil je meer weten, stel je vraag aan Joyce Verhoef 
(026 – 351 34 28).

40 JAAR SPEELDORP KLARENDAL
40 JAAR SPEELDORP KLARENDAL

Wat een groot feest! Speeldorp Klarendal vierde dit jaar 
haar 40ste verjaardag met nóg leukere en bijzondere acti-
viteiten. Het was gezellig, druk, warm, leuk, spectaculair, 
gaaf, bijzonder, vet, te gek! Kortom, zeer geslaagd! 

We bedanken jullie allemaal dan ook voor jullie komst en 

rekenen er natuurlijk op dat jullie volgend jaar ook weer 
naar Speeldorp komen!

In het bijzonder willen de organisatie van Speeldorp alle 
vrijwilligers bedanken: Het was een mooi Speeldorp, mede 
dankzij jullie inzet! VRIJWILLIGERS BEDANKT!!!

Lionsclub bedankt!Lionsclub bedankt!

De zomervakantie is weer achter de rug, de scholen zijn weer 
begonnen. Dus ook op De Leuke Linde gaan de activiteiten weer 
beginnen. 
Elke maandag en vrijdag tussen 15.30-17.30: Spel uitleen. Wil jij 
skelteren, voetballen hockeyen of circus truckjes doen. Dit kan 
allemaal. 
Op alle andere dagen ben je natuurlijk van harte welkom om te 
komen spelen. 
Wil je graag met de dieren knuffelen. Dat kan. Vraag hiernaar bij 
het huisje van De Leuke Linde.

Programma Bouwspeelplaats de Leuke Linde

Programma Bouwspeelplaats de Leuke Linde

Ook in de herfstvakantie zijn er weer activiteiten in Klarendal. 
De wekelijkse clubs gaan dan even niet door, maar er is genoeg 
te doen:

Dinsdag 15 oktober
OfferFeest 
Wijkcentrum de Hommel 
14.00-16.00uur

Woensdag 16 oktober 
Herfstfeest 
Bouwspeelplaats De Leuke Linde
14.00-16.00 uur 
Voor kinderen van  4 t/m 12 jaar
Bij slecht weer is het in Wijkcentrum Klarendal.

Woensdag 16 oktober
Mini-disco 
Wijkcentrum Klarendal 
18.00-18.45 uur
Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar
Limonade kost € 0,30/ snoepjes kosten € 0,05 per stuk

Woensdag 16 oktober
Kinderdisco 
Wijkcentrum Klarendal 
19.00-20.00 uur
Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar
Limonade kost € 0,30/ snoepjes kosten € 0,05 per stuk

Donderdag 17 oktober 
Grote Meidenactiviteit
Jongerencentrum De Mix/ Wijkcentrum Klarendal
Voor meiden van 10 t/m 15 jaar
Wil je meer weten? Let dan op de posters en flyers!

Donderdag 17 oktober
Sport instuif 
Sporthal Klarendal 
14.00-16.00uur

Herfstvakantie 
Herfstvakantie 

Klarendalse jongeren organiseren een leuk evenement “Art of Talent”

Hallo ik ben Meryem en vrijwilliger geweest bij het Art Of 
Talent evenement op vrijdag 5 juli. Samen met een aantal 
jongeren hadden we een idee, om jongeren meer van hun 
talenten te weten te laten komen. 

We kwamen weken voor het evenement bij elkaar en heb-
ben kennis gemaakt met elkaar. We zijn steeds meer 
gaan afspreken om het evenement voor te bereiden. We 
hebben het ook heel erg druk gehad tot en met de dag 
van de evenement. Het doel was door verschillende work-
shops te organiseren, dat jongeren kennis konden maken 
met hun talenten en interesses en informatie te geven 
van verschillende opleidingen die 
daarbij aansloten. 

We hadden de volgende work-
shops: Rap/poëzie schrijven, 
Beats maken, Kleding op pim-
pen, Beauty Bar (haar, nagels, 
make-up), Panna toernooi 
(voetbal), Dans, Kook work-
shop, ontwerpen van kleding 
en Graffiti ontwerpen en spui-
ten. We vonden het heel erg 
gezellig vooral met het zing 
en dans gedeelte. Ik vind dat 
we allemaal onze best hebben 
gedaan. 

Het was hartstikke mooi weer 
en we hadden een super avond-

programma. Met leuke talentvolle artiesten uit Arnhem. 
Het was heel erg gezellig. Ik bedank als eerst Kimberly 
en Lisanne stagiaires en Benno Jongert van jongeren-
centrum De Mix en alle mensen die mee hebben gedaan 
van de New Arts. Ze hebben ons een handje geholpen. En 
we bedanken onze sponsors uit Klarendal en onderne-
mers die ons hebben geholpen. Verder stichting “Ik ben 
geweldig”, en het wijkplatform Klarendal voor de financi-
ele steun. Ik hoop dat we het volgend jaar weer kunnen 
organiseren. 

Met vriendelijke groeten Meryem

Klarendalse jongeren organiseren een leuk evenement “Art of Talent”


