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Voorjaar!
De redactie bedacht waarom deze edi-
tie ‘verbouw editie’ zou moeten heten. 
Lees in het redactioneel op pagina 2 
waarom. Ondertussen willen we natuur-
lijk niet voorbij gaan aan waar iedereen 
eigenlijk wel weer behoefte aan heeft: 
de lente... Want normaliter heet de edi-
tie van de maand maart toch meestal 
wel ‘voorjaarseditie’. De krokussen 
doen in ieder geval hun best aan o.a. 
de Klarenbeekstraat. De volgende editie 
staat wellicht voller met lente beelden 
en voorjaarsnieuws. Voor nu alleen nog 
even dit plaatje in de wijk.

Velper-
poort-
district 
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Door: Jos Peters Foto's : Carlijn Louwers

Klarendal als wijk bestaat al heel wat 
jaren. Waar geleefd wordt, voltrekken zich 
veranderingen. Er wordt bijgebouwd, en na 
loop van jaren, ook gesloopt. Zo is de wijk 
geworden tot een mix van negentiende-
eeuwse huizen, naoorlogse wederopbouw, 
stadsvernieuwing in de jaren zeventig en 
tachtig tot moderne gebouwen als hotel 
Modez en het MFC. Dan zijn er nog gebou-
wen als stadsmolen de Kroon, het oude 
station postgebouw en de gerenoveerde 
school III die maken wat Klarendal is; wat 
mij betreft een fijne wijk om in te wonen. 

Aan de rand van Klarendal, op de Hom-
melseweg, zijn er ook veranderingen aan 
het plaatsvinden. Veel ‘kluswoningen’ zijn 
inmiddels klaar en worden bewoond en 
tegenover de Leuke Linde zijn de huizen, 
die op de nominatie stonden om gesloopt 
te worden, geheel gerenoveerd en wonen 
er weer mensen. Het laatste is een project 
van ThEo DE rIjK, projectontwikkelaar 
te Bilthoven (lees in wijkkrant 1 van dit 
jaar het stukje van Freek de Haan over het 
onderzoek dat hij uitvoert in Klarendal). 
Theo is nu bezig met een nieuw project 
aan de hoMMElsEWEg nuMMEr 9, waar 
voorheen allerlei ondernemers gevestigd 
waren. 

Op een koude donderdagmorgen maak ik 
kennis met CarlIjn louWErs, die net als 
ik, wacht op Theo. Zij is keramiek restaura-
teur en is door Theo bij dit project gehaald, 
omdat bij de sloop van het binnenwerk van 
het pand een vijftal tegeltableaus te voor-
schijn zijn gekomen. Het pand uit 1912 was 
vroeger een winkel van DE gruyTEr, een 
voormalige kruideniersketen. Vanwege de 
kou besluiten we te wachten in Tape, waar 
Theo zich bij ons voegt. 

We spreken over de werkwijze van Theo. 
Hij vertelt: “Wat is nu terug geven aan de 
wijk?” Hij vervolgt: “Gebouwen kunnen 
beeldbepalend zijn voor een buurt en ik 
denk graag na over hoe een gebouw vroe-
ger een onderdeel was van de wijk. Die lo-
kale betekenis vind ik interessant. Ik ga dan 
opzoek naar het gebouw in het gemeente- 
of Gelders archief voor de cultuurhistorie 
van het pand. Hoe zag het er vroeger uit? 
Wat was de functie? Neem nu Hommelse-
weg nummer 9, het is een gemeentemonu-
ment en ik wil het graag voor de buurt weer 
in oude luister herstellen, ook al verandert 
het dan qua functie. Dus geen winkel meer, 
maar een boven- en benedenhuis wat ver-
huurd zal gaan worden. De tegeltableaus 
zijn interessant en mooi, dus kun je denken 
aan bijvoorbeeld openstelling voor bezich-
tiging tijdens een monumentendag, zodat 
de mensen ze weer kunnen zien.” Ook haalt 
Theo veel inspiratie uit het bezoeken van 
andere steden om te kijken hoe men daar 

met de cultuurhistorie omgaat. Een voor-
beeld hiervan is de wijk Greenwitch Village 
in New York. 

Nu weer terug naar de Hommelseweg num-
mer 9. Wanneer we binnenstaan, valt op 
wat een ruimte er in het pand is. Doordat 
de vloer op veel plaatsen open ligt, is een 
grote kelder zichtbaar. Er is een trap naar 
de bovenverdieping, waardoor een van de 
tegeltableaus maar gedeeltelijk zichtbaar 
is. Vier andere tableaus zijn wel zichtbaar; 
voorstellingen als de KaasMarKT In alK-
Maar, een InDonEsIsCh TaFErEEl en 
een arabIsChE Man, zittend aan een tafel. 
Ze stammen uit 1950. Er is te zien dat de 
expertise van Carlijn nodig is, want er zitten 
overal boorgaten in de tableaus van een 
latere muurbedekking. Er is veel werk wat 
hier nog gedaan moet worden, maar Theo 
is enthousiast en vol met ideeën die hij wil

uitvoeren om het pand weer prachtig te 
maken. En dat enthousiasme is aansteke-
lijk; ook ik ben benieuwd hoe het zal gaan 
worden en vind het fijn dat de Hommelse-
weg weer een stukje mooier wordt.

Mocht u zelf keramiek te restaureren heb-
ben of interesse hebben hierin: Carlijn Lou-
wers heeft haar werkplaats bij het Arnhems 
Keramiek Atelier op de Hommelstraat. Haar 
website: www.keramiekrestaurator.nl 

Voor mensen met interesse in de historie 
van de tegeltableaus van De gruyter is het 
boek ‘De kunst van de gruyter’ van Peter 
spangers mogelijk in de bibliotheek te 
lenen. naast de nu ontdekte tegeltableaus 
staan ook de tegels die oorspronkelijk in de 
winkel zaten, namelijk decoratieve bruin en 
oranje jugendstil motieven, waarvan ook 
resten zijn gevonden in hommelseweg 9.
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Carlijn louwers 
en Theo de rijk

Een van de vijftal 
tegeltableaus



4

3

  

Jos Peters, Gerard Mulder, Shay 

Karniel, Zefanja Hoogers, Paula 

Hubbers, Christel Olijslager, Sabine 

Roelofs, Marije van den Bos. 

Bezorgers: Suze Swensen, Bert Pas, 

Ben Strik

KRANT NIET ONTVANGEN? 

Bel 06 - 508 33 929 en hij wordt zo 

snel mogelijk nabezorgd.

Facebook.com/klarendal

@klarendal2022

wijkkrant@klarendal.nl

www.klarendal.nl

redactie-

leden

bezorgers

e-mail

internet

wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

Redactielid Jos vond dat deze editie een 
themanummer over verbouwen was 
geworden; op de voorpagina kijken we 
binnen bij een pand wat momenteel 
verbouwd word, het gebouw aan het 
Kazerneplein is ook aangepakt en op de 
themapagina ‘Klare Taal’ (die deze keer 
een andere vorm heeft) gaat het ook 
telkens over aanpassingen in stenen. 
Zelfs in de aan te leggen buurttuin bij 
het MFC gaat binnenkort wat gebouwd 
worden. 

De krant zelf is trouwens ook weer 
een beetje verbouwd. Nu niet omdat 
we een andere drukker of vormgeving 
hebben, maar met een aantal nieuwe 
adverteerders moet de opbouw van de 
krant toch wel een beetje aangepast 
worden. Tijden veranderen, zo blijkt tel-
kens! We danken de adverteerders trou-
wens wel; dit jaar zal de begroting van 
de wijkkrant er nog mee dicht kunnen 
en volgend jaar moeten we weer verder 
zien hoe we wat oplossen.

Want wat staat die krant toch iedere 
keer vol… Dus geniet nog even van alle 
nieuwtjes! 

~ Redactioneel ~

uiterlijk kopij woensdag 20 april
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 na 6 mei

Inleveren van kopy 
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MoMarket 

Na een korte pauze gaat MoMarKET weer 
van start op het mooie en gezellige Elly 
Lamakersplantsoen (bij Hotel ModeZ en 
CASPAR).

Data voor 2016 zijn:
• 26 juni
• 25 september (tijdens Wijken voor 

Kunst)

Zet ze alvast in je agenda voor een 
geslaagd dagje Modekwartier!

Deelnemers (ontwerpers en kunstenaars) 
kunnen zich aanmelden bij Corien van der 
Poll via coproductie.nu@gmail.com.

Graag tot ziens op Momarket

Bingo, iedereen welkom!

Rijnstad en SWOA organiseren voor alle 
wijkbewoners van Klarendal en omgeving 
een bingo. Doe mee en maak kans op een 
leuke prijs!

locatie: MFC Klarendal, begane grond
Tel: 026 - 377 20 50

Datum: vrijdag 18 maart, 15 april, 13 mei, 
24 juni 

aanvang: 13.30 uur
Eigen bijdrage: €2,50- incl. koffie & thee 

Gezondheidscafé 

het gezondheidscentrum onder de linden 
organiseert elke maand een open inloop-
avond: hET gEZonDhEIDsCaFÉ. 

Het gezondheidscafé is voor geïnteres-
seerde wijkgenoten, patiënten, collega’s en 
andere belangstellenden. Er wordt infor-
matie gegeven door medewerkers van het 
Gezondheidscentrum over actuele thema’s 

en de bedoeling is om naar aanleiding hier-
van met elkaar in gesprek te komen.

De avonden worden gehouden beneden in 
de grote wachtkamer naast de centrale hal, 
van 19.30 uur tot 21.30 uur. Inloop vanaf 
19.15 uur. De entree is gratis. Kom op tijd, 
er zijn een beperkt aantal plaatsen.

DInsDag 22 MaarT 2016
KoorTs: Eng oF gEZonD?
Wat is het gevaar van koorts? Hoe zouden 
we dit kunnen ombuigen tot iets nuttigs?
juDITh MulDEr (verpleegkundige antro-
posofisch consultatiebureau), Marion Gores 
(verpleegkundige antroposofisch uitwen-
dige therapie)

DInsDag 19 aPrIl 2016
Zorg bIj KanKEr
Begeleiding vanuit de invalshoek oedeem-
therapie, sportfysiotherapie en haptothe-
rapie.
MarTInE oTEllo (fysiotherapeut), 
gIsElla Van haM (oedeemtherapeut), 
lIEsbETh WolDEnDorP (haptotherapeut)

loCaTIE:
Gezondheidscentrum Onder de Linden
Onder de Linden 21. Arnhem
gezondheidscafe@gmail.com

Gezondheidscafé Onder de Linden zit 
onder die naam ook op Facebook

Vrouwen ontmoeten vrouwen 

Vrouwen van het Inloophuis aan de van 
Slichtenhorsstraat en vrouwen van de 
moskee aan de Sonsbeeksingel hebben in 
het afgelopen jaar contact opgebouwd met 
elkaar. 

Beiden groepen constateerden dat we in 
de wijken teveel langs elkaar heen leven, 
te weinig contact hebben met elkaar en te 
weinig van elkaar weten. We willen elkaar 
beter leren kennen. Tweemaal kwam een 
groep vrouwen uit de moskee op bezoek in 
het Inloophuis. 

Dit keer zijn wij uitgenodigd voor een 
bezoek aan de moskee. Dit zal plaatsvinden 
op zaterdagmiddag 19 maart van 15.00 – 
17.30 uur. We krijgen een rondleiding door 
de moskee, gaan met elkaar in gesprek en 
als afsluiting zullen we samen eten. 

lijkt het je leuk om mee te gaan? 
Neem dan contact op met Ellie Smeekens 
(coördinator Inloophuis en wijkpastor 
Klarendal/St. Marten):
e.smeekens@eusebiusparochie.nl 
06 - 261 406 16. 
De activiteit is alleen voor vrouwen vanaf 
ongeveer 16 jaar.

A: Klarendalseweg 188 | 6822 GJ Arnhem | T: 026 – 351 28 89
@: www.klavertje-arnhem.nl  | facebook.com/klavertjearnhem

Pizzeria   -   Grillroom   -   Cafetaria 

DINSDAG & DONDERDAG

A:A: Klarendalseweg 188 | 6822 GJ Arnhem | 

DINSDAG & DONDERDAG

WOENSDAG SCHOTELDAG
€2,00 
KORTING 
OP ELKE SCHOTEL

€6,00 
ELKE PIZZA
OF PASTA•	alfbetisering

•	Inburgeringstraject
•	staatsexamen I
•	staatsexamen I
•	niveauverhoging nT2
•	Taal op het werk
•	nederlands en digitale 

Meer weten?  
Bel of kom langs!
Rijn Ijssel Educatie  
& Intergratie
Utrechtsestraat 40/42, 
Arnhem  
026 - 31 292 00

vaardigheden op maat
•	rekenen en digitale vaar-

digheden op maat
•	oudertrainingen i.s.m  

peuterspeelzalen en 
basisscholen

rijnijssel.nl/arnhem

  We verwelkomen je 
graag in onze praktijk               
       om je te begelei-
       den tijdens de  
     zwangerschap, 
de bevalling en de 
periode daarna. 
Met de grootste zorg 
voor jou, je partner 
én jullie kindje.

Van Lawick van 
Pabststraat 71a 
6814 HB Arnhem

aanmelden kan via 
www.verloskundigenarnhem.nl

of op 026 - 442 26 22

 

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 winkelcen-
trum van Klarendal. Daarvoor moet u 
de bon invullen en afgeven bij MFC 
Klarendal – Kazerneplein 2 (ter hoogte 
van Klarendalseweg 193, het oude kazer-
neterrein). 

De oplossing van krant 1 was het interi-
eur van MFC Klarendal. De winnaar is 
suE EllEn bErnarDIna, woonachtig 
op het Noordpad. gEFElICITEErD!  
Uw oplossing moet uiterlijk maandag 18 
april in ons bezit zijn.    

doE MEE En wIn EEn pRIjs! 
Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

lever deze bon bij bij MFC Klarendal – 
Kazerneplein 2 voor maandag 18 april.



Wijkkrant Klarendal - maart 2016 Pagina 3      

Vakantiegevoel in Kleurendal via dansen

Geld zoekt wijkactiviteit 
Een appelboom op de mini-rotonde; 
wandelborden met de geschiedenis van 
Klarendal; een kunstwerk voor de wijk; 
uitdelen poepzakjes aan hondenbezitters; 
een wijkvlaggenmast; een Ehbo-cursus 
voor buurtkinderen, vogelbroedkastjes? 
heb je als bewoner altijd al zo iets willen 
organiseren voor de wijk Klarendal, maar 
geen budget? Pak dan nu je kans. 

hET bEWonErsoVErlEg KlarEnDal 
roEPT bEWonErs oP oM Vòòr 1 junI 
MET ConCrETE PlannEn TE KoMEn 
En Zo hET laaTsTE VogElaarbuDgET 
EEn goEDE bEsTEMMIng TE gEVEn. 

Jaren geleden kreeg Klarendal als 'kracht-
wijk' een flink budget van de rijksover-
heid. Hiermee zijn allerlei activiteiten voor 
en door wijkbewoners gefinancierd. Denk 
aan de wijkkrant, wijkfeesten, speeltoe-
stellen, markten, kookgroepen, voorstel-
lingen, enzovoort. Door bezuinigingen bij 
de overheid krijgt Klarendal echter minder 

wijkbudget. Ook is onzeker hoelang de 
resterende Vogelaargelden nog beschik-
baar blijven voor Klarendal. Dit terwijl 
bewoners ongetwijfeld allerlei dromen 
hebben hoe we Klarendal nòg leuker kun-
nen maken. 
Dus realiseer nu zelf jouw wijkidee. Hoe? 
Dat is heel simpel: dien een aanvraagfor-
mulier in bij het Bewonersoverleg (kijk op 
www.klarendal.nl/bewonersoverleg voor 
meer informatie). In het Bewonersoverleg 
bekijken we of jouw idee past in de wijk, 
haalbaar is en financierbaar is uit de laat-
ste Vogelaargelden. 

belangrijk is dat jouw plan een structu-
rele verbetering voor de wijk oplevert. 
het moet dus een activiteit of middel 
zijn waarvan veel bewoners langdurig 
plezier kunnen hebben. Een andere voor-
waarde is dat je jouw idee als bewoner(s) 
hoofdzakelijk zelf uitvoert of organiseert. 
simpel toch? gewoon doen. niet omdat 
het moet, maar omdat het nu nog kan!

Door Paula Hubbers -  Foto Zefanja 
Hoogers

Dansschool ya salsa is al ruime tijd 
bekend in Klarendal, maar gezien zij hier-
voor al op twee verschillende locaties 
gevestigd heeft gezeten, is het even zoe-
ken. nu vinden we ya salsa in een prach-
tig pand aan het Kazerneplein. Wat doen 
zij daar precies en wat heeft er toe geleid 
dat zij hier na de diverse omzwervingen 
terecht zijn gekomen? 

Nu was ondergetekende redelijk onbe-
kend met salsa. Mijn bezoekje aan dans-
school Ya Salsa, waar je salsa-, kizomba-, 
bachata-, semba- en ruedalessen kunt 
volgen en waar dansworkshops voor spe-
ciale gelegenheden worden gegeven, was 
dus behoorlijk onbevangen en daardoor 
lichtelijk spannend. Echter, bij binnen-
komst vervalt dat onzekere gevoel met-
een: ik word hartelijk welkom geheten en 
direct door twee medewerkers vertrouwd 
omarmd, al wil ik het stiekem 'geknuffeld' 
noemen! 

De les die bezig is, verloopt zowel losjes 
als structureel. De deelnemers - van aller-
lei leeftijden, zowel stelletjes als singles - 
dansen eerst 'vrij' wat rond, maar daarna 
legt eigenaresse en instructrice Astrid 
Schuurmans de pasjes nogmaals stuk 
voor stuk uit en volgt een soort 'verove-
rings' spel, waarbij de man zijn danspart-
ner moet weten te verleiden met hem de 
dansvloer te delen. De hele groep vindt 
dit zichtbaar leuk en iedereen doet zijn 

uiterste best. Salsa blijkt dus niet alleen 
dansen; het is het vormen van een 
vrije vertrouwensband, zowel met je 
danspartner(s) als met jezelf!

Als ik wat verder om me heen kijk in de 
dansschool, wordt me ingefluisterd dat het 
pand enorm is verbouwd van binnen. Waar 
voorheen een wenteltrap naar de boven-
verdieping stond, is nu een open plek 
gecreëerd, waar een prachtige kroonluchter 
boven komt te hangen. Verder valt meteen 
op dat er lekker veel met kleur is gewerkt. 
Elke muur heeft een andere kleur gekregen. 
Dit maakt het geheel niet schreeuwerig, 
maar juist gezellig en warm. 

Wat bracht ya salsa naar deze mooie plek? 
Astrid vertelt: "'Kleurendal', zoals één van 
mijn cursisten het noemt, wordt bewoond 
door een geweldige mix aan mensen en 
bruist van creativiteit in mode, dans en the-
ater. Lekker dicht bij de stad, maar zonder 
de drukte van de stad, met zijn eigen karak-
ter en gezelligheid. Wij voelen ons hier 
thuis." Voordat Ya Salsa op het Kazerneplein 
gevestigd zat, heeft het eerst via SLAK op 
de Oost Peterstraat gezeten en is het daar-
na nog in een leegstaande kroeg aan de 
Johannastraat gevestigd geweest. Vanwaar 
die verhuizingen?

"Toen de Flamencoschool aan de Oost 
Peterstraat waar we van onderhuurde, 
wegging van deze locatie, waren we 
genoodzaakt om ook te verhuizen. In 2008
vestigden we ons weer in Klarendal en 
toverden we de Amstelbron om tot onze 

Salsadansschool. Terwijl wij op zoek waren 
naar een nieuwe, grotere locatie, kwam de 
benedenverdieping van Kazerneplein 10 ter 
beschikking, omdat het jongerencentrum 
de Mix naar boven ging verhuizen", aldus 
Astrid.

"Wij huren nu dus de benedenverdieping. 
Deze zijn we aan het omtoveren in een 
Tropisch Danslesparadijs. Dansles is meer 
dan het leren van dansen alleen. Het is 
een belevenis, een avondje uit, waarin je, 
terwijl je lekker beweegt (sport), elkaar 
omarmt (knuffelen maakt endorfine, het 
gelukshormoon aan) in een sfeervolle 
omgeving die je het vakantiegevoel geeft. 
Een leuke activiteit voor koppels. En de 
plek waar je je dansvrienden, die soms 

vrienden voor het leven worden, ontmoet 
en samen een leuke tijd doorbrengt." 
Dat kan ik na het bezoekje aan Ya Salsa 
alleen maar bevestigen. De locatie begint 
al mooi vorm te krijgen. In het weekend 
van 2/3 april vindt de officiële opening 
plaats, met daaraan voorafgaand de gra-
tis-lessen-week. 

ook zin in dat vakantiegevoel? breng dan 
gerust een bezoekje!
ya salsa
Kazerneplein 10-1

Fb facebook.com/yasalsa.nl
www.yasalsa.nl
Eerstvolgende  in 1 dag cursussen: 
14 & 15 mei

© Jan Wamelink 2001 i.o.v. Oog voor Klarendal 

De begane grond is volledig omgetoverd tot danslesparadijs; 
astrid danst er tussen de cursisten met Pascal

Door Freek de Haan, Radboud Universiteit 
Nijmegen 

PrIjZEn In gEnTrIFICErEnD KlarEnDal

De trek van middenklassers naar arbeiders-
buurten gaat vaak gepaard met verandering 
in het commerciële landschap. Waar eerst 
recht-toe-recht-aan winkels zitten die hun 
producten zonder poespas aanprijzen, daar 
komen allerlei boetiekjes en hippe cafés 
met een ‘authentiek’, ‘duurzaam’ of ‘origi-
neel’ aanbod. In Klarendal is dit veruit het 
meest in het oog springende aspect van 
haar gentrificatie. Het Modekwartier heeft 
de buurt, van Hommelstraat tot Klaren-
dalseweg, ingrijpend veranderd. Prijzen van 
producten, zo hebben de oud-Klarendallers 
gemerkt, zijn gemiddeld fors toegenomen, 
al blijft het winkelaanbod duidelijk twee 
segmenten dienen. Er is haute couture, 
maar ook nog steeds Zeeman.

Toen ik in 2013 voor het eerst naar Klaren-
dal kwam voor mijn onderzoek deed ik een 
klein proefje om een idee te krijgen van het 
verschil in prijzen. Als de Keuringsdienst 
van Waarde (KRO) ging ik brood kopen en 
het verhaal er achter opzoeken. Er waren 
meteen verschillen te zien in prijzen en 
in aanprijzen. Holleman had een weinig 
exotisch maar degelijk aanbod (tarwe bruin, 
meergranen) en de prijzen liepen van 1,60 
tot 2,05. Bij de Albert Heijn had men al 

brood voor 0,80 (Euroshopper), maar ook 
uitschieters van 2,50 (‘Liefde en Passie’). 
Het duurste brood, tussen 2,20 en 3,10 vond 
ik echter bij Tom Van Otterloo, op de grens 
met Sint Marten. Zijn ‘spelt-’ en ‘oerbrood’, 
met namen als ‘Jutters’ of ‘Zeebonk’, pasten 
op het eerste gezicht helemaal bij de mid-
denklasse leefstijl die ik verwachtte in een 
wijk die aan het gentrificeren was. Bij nader 
inzien kwam ik er echter al snel achter dat 
die prijzen en die namen geen gebakken 
lucht waren. Als Van Otterloo zijn personeel, 
dat al voor de helft bestaat uit stagiairs en 
mensen met een arbeidsbeperking, van 
een boterham wil blijven voorzien kan hij 
de prijs simpelweg niet zo ver drukken als 
de industriële bakkers die aan Holleman en 
Albert Heijn leveren. Desalniettemin weet 
hij door sterke verbanden aan te gaan met 
de buurt via personeel en buurtprojecten 
- hij noemt het “sociaal ondernemen” - en 
door middel van slimme kassa- en bevoor-
radingssoftware de zware concurrentie op 
afstand te houden.

Wat ik er van leerde is niet te snel op 
uiterlijkheden af te gaan. het valt niet mee 
om in concurrentie met grote bedrijven een 
klein zaakje te runnen. Dat weet simone 
van de tabakszaak (zo valt duidelijk te lezen 
op haar reclamestandaard), de bakker en 
ook de mode-ondernemer. In dit licht mag 
het een hele prestatie heten dat Klarendal 
zo’n levendig commercieel leven heeft.

Klarendal onderzoekswijk 

Freek de Haan in Klarendal
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24 uur per dag bereikbaar op  
026 - 84 83 148. Ook als u niet of 

elders verzekerd bent. 

Kijk ook op 
www.monutajurgentheunissen.nl
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10 Juni  
Buitenspeeldag  
De Leuke Linde  

13:30 - 15:30 

29 Juni  
Wijksportdag 

De Leuke Linde  
13:30 - 15:30 

 

 

13 Juli  
 Evenement  

De Leuke Linde  
13:30 - 15:30 

11 Mei 
Instuif  

MFC Klarendal 
13:30 - 15:30 

    Evenementenkalender 
2016 

6 Juli  
Evenement  

De Leuke Linde  
13:30 - 15:30 

22 Augustus t/m  
2 September 

 Speeldorp Klarendal  

15 Juni  
Evenement  

De Leuke Linde  
13:30 - 15:30 

22 Juni  
Evenement  

De Leuke Linde  
13:30 - 15:30 

 

20 Juli  
Kick off  Klarendal 

De Leuke Linde 
13:30 - 15.30 

1 Juni 
Instuif  

MFC Klarendal 
13:30 - 15:30 

 

4 Mei 
 Evenement  

De Leuke Linde  

13:30 – 15:30 

25 Mei 
Instuif  

MFC Klarendal 
13:30 - 15:30 

 

18 Mei 
Instuif  

MFC Klarendal 
13:30 - 15:30 

 

Wasplaats

Wethouder Ine van Burgsteden en adoptiepoliticus Alexander Pechtold 
knippen de waslijn door tijdens de officiële opening van de Wasplaats

sinds 5 februari is de Wasplaats aan de 
Klarendalseweg 439 geopend op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 
17.30 en op zaterdag van 12.00 tot 16.00. 
Voor kleine wasjes, grote wasjes of een 
berg was! behalve wassen, drogen en vou-
wen wordt er desgewenst ook gestreken. 

De Wasplaats is daarnaast een stomerij-
depot voor One Day Cleaning. Ook zonder 
wasgoed is iedereen van harte welkom! In 
het winkeltje worden o.a de door bewoners 
gemaakte producten van Oogst verkocht 
maar ook een lekker kopje koffie of thee. 
Vanuit de Wasplaats worden verschil-
lende activiteiten georganiseerd door 
WijkWerkPalet waaronder Burenhulp. 
Voor meer info, loop gerust eens binnen.

In de maand april is er een voorjaarsdek-
beddenactie met flinke kortingen!!

DE WasPlaaTs
De Klarendalseweg 439, tel. 026 - 379 88 46
www.dewasplaats.nl

Historisch Klarendal 
De website www.historischklarendal.nl 
staat al jaren online. Maar de beheerder 
hans te boekhorst opende nu ook een 
Facebook pagina www.facebook.com/
historischklarendal. Het leuke daar is dat 
mensen hun herinneringen terug halen 
door reacties te plaatsen, maar uit nieuw 
aangeroerde archieven van bezoekers 
komen er nóg meer foto’s van vroeger 
opduiken op www.facebook.com/ 
historischklarendal/posts_to_page. 

geen Facebook gebruiker? 
Geen probleem! Een Facebook pagina (in 
tegenstelling tot een Facebook profiel) is 
namelijk eigenlijk een website, dus open-
baar, en iedereen kan er gewoon op kijken.

Om een reactie te geven moet je weer 
wél een eigen profiel hebben. Maar mee 
lezen en kijken is ook leuk. 

Hans probeert aan beelden en herinne-
ringen te komen van Klarendallers met 
een actie: ‘Ook zo'n zin in een lekkere 
paardenworst van slagerij Ernste? Schrijf 
dan in minimaal 500 woorden je herin-
neringen aan jouw Klarendal van vroeger 
op. Aan het eind van de maand wordt 
een van de herinneringen beloond met 
een heerlijke paardenworst van slagerij 
Ernste. 
Let op: stuur je herinnering met je naam 
en adres aan:  
herinnering@historischklarendal.nl



3Dx3D; DEsIgn-DuurZaaMhEID-DElICaTEssEn 

De gemeente richtte de Steenstraat overnieuw in volgens het principe ‘shared space’, 
een verkeersconcept wat leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit hoog in het vaandel 
heeft. De Steenstraat organiseert eens per jaar ‘de Steentjesdag’ op variërende data. 
Ook de Hommelstraat werd heringericht; niet geheel volgens het ‘shared space’ concept, 
maar zeker gepimpt! Daar was ondertussen ondernemersvereniging Hommelshopping 
opgericht, corporatie Portaal startte er in 2011 een project 3Dx3D; Design-Duurzaam-
heid-Delicatessen - mooie spullen, goed voor de toekomst en lekker eten. steekje los 
(breiartikelen én samen komen) vond er lekker haar plek, loesje (van de posters) opende 
haar deuren, TaPE werd een aanwinst voor hip Arnhem, in samenwerking met DoCKs 
(Ondernemersvereniging voor Klarendal en Sint Marten, maar voornamelijk uit het 
Modekwartier) werden er markten georganiseerd op Koninginnedag – en toen werd het 
weer stil… De rest van de ondernemers die er bijna allemaal al sinds jaar en dag zitten, 
zijn stabiel. Maar er ontbreekt een eenheid. De website van de ondernemersvereniging 
is uit de lucht, de hippe winkels die er zaten (Froufrou’s en Things I like Things I love) 
bleken er via een popup constructie te zitten (tijdelijk) en er is dus sinds kort leegstand. 

KlarEnDal En hET VElPErPoorTDIsTrICT VAN De ReDActIe

al weer zo’n tien jaar geleden openden de eerste deuren van nieuwe ondernemers in de 
wijk onder het project 100%MoDE, een initiatief van Volkshuisvesting. Deze winkels en 
andere ondernemers zijn vandaag de dag gevestigd in Modekwartier arnhem. Klarendal 
dus, met een poging om de economische as van weleer in een totaal andere vorm een 
nieuwe boost te geven en daarmee ook de rest van de wijk. Tot op zekere hoogte is dit 
geslaagd. Klarendal is een stuk aantrekkelijker om in te wonen en te bezoeken.

VElPErPoorTDIsTrICT

Maar het Modekwartier is ook kwetsbaar. Enkele ontwerpende winkeliers zijn ook al 
weer vertrokken en één van de redenen is wellicht het feit dat men vanaf de binnenstad 
nét niet makkelijk de oversteek naar de wijk maakt om ook hier nog even de winkels 
te bekijken. De samenwerkende partners zochten hier oplossingen voor. Al snel is er 
bedacht om de krachten van de meerdere winkelgebieden aan elkaar te koppelen om zo 
de aansluiting met de binnenstad te versterken: het Velperpoortdistrict. Dat is het gebied 
in een ‘strijkijzer’ vorm, namelijk de hommelseweg, de hommelstraat, de steenstraat, 
de sonsbeeksingel en de Klarendalseweg. Er werd in 2010 door de gemeente voor 
twee jaar een winkelstraatmanager aangesteld om aan de slag te gaan met veiligheid, 
leegstand op de Steenstraat, het economische profiel (exclusiviteit) en de samenwer-
king tussen de ondernemers van deze gebieden. Met allerlei losse initiatieven die op 
elkaar aansloten, werden er vervolgens pogingen gedaan om het Velperpoortdistrict zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken.
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Hommelstraat

lanDMarK

Terwijl er in 2013 enkele kunstenaars, architecten en ontwerpers aan het werk gezet 
waren om zich te buigen over een ‘landmark’ (opvallend bouwwerk of ander element in 
het landschap) voor tussen de binnenstad en de Hommelstraat, om de aanloop naar het 
Modekwartier aantrekkelijker te maken. hanneke van de Pol (bewoonster van Klarendal 
en tevens bekend van het tegeltableau onder de Hommelsepoort én één van de kunst-
werken op een blinde muur aan de Schutterstraat) ging aan het werk, maar haar plan 
(en dat van anderen) ligt ergens op de plank. Als die landmark plannen ooit uitgevoerd 
zouden worden, dan zou leegstand toch wel enorm zonde zijn. 

Van Muijlwijkstraat

FaCElIFT

Aan de Hommelseweg kregen in 2013 ter hoogte van de COOP de bovenbouw wonin-
gen van de woningcorporaties een facelift. Aan de begane grond werden winkelgevels 
met multiculturele uitstraling ontworpen voor bestaande winkeliers én voor leegstaande 
panden (ooit Schlecker). Ook de parkeergarage kreeg een totaal nieuwe entree. Enkele 
van die nieuwe winkelgevels zijn alweer verwijderd en de winkelpanden zijn steeds niet 
allemaal verhuurd aan ondernemers; ondernemers wisselen er van pand.

Hommelseweg

WIssElIng Van DE WaChT

Aan de Sonsbeeksingel openden de eerste modewinkels. Het leek er jaren redelijk 
stabiel, maar ook daar heeft ondertussen al een aantal keren wisseling van de wacht 
plaats gevonden. Langs de horecagelegenheden fietsend zit daar altijd wel volk. Tussen 
de horecagelegenheden  en het Velperpoortstation opende enkele jaren geleden in het 
voormalige SWOA gebouw de Modeincubator. Creatievelingen vinden hun weg daar 
naar toe, maar voor publiek is dit bedrijfsverzamelpand minder toegankelijk. ‘Plint 17’ 
daarentegen, de laatste ingreep van Volkshuisvesting in het Modekwartier, weer wél: 
negen kleine ateliers mét een klein gemeenschappelijk winkeltje. Maar meer zal er daar 
niet komen om vanaf het station gemakkelijk door te lopen naar het winkelgebied.

Sonsbeeksingel

METaMorFosE (2017)

Of toch wel? Het hart van het Velperpoortdistrict is toch wel het Velperpoortstation, al 
jaren in opspraak vanwege zijn kwetsbaarheid. Het zou onaantrekkelijk en onveilig zijn. 
In februari kwam er een persbericht in de mailbox van de redactie; het geld is bijna bij 
elkaar om in 2017 te starten met een metamorfose van het gebied rondom het station. 
Loop- en fietsroutes zullen logischer en herkenbaarder worden, bushalten worden 
verbeterd, fietsstallingen zullen uitgebreid worden en aan beide kanten van het station 
worden er mogelijkheden gecreëerd voor terrassen. Vervolgens heeft wethouder Mink 
er goede hoop op dat ProRail ook dekking zal vinden voor de plannen die gemaakt zijn 
voor het station zélf. Van de landmark op de Ir. van Muijlwijkstraat weten we dan niet 
of die ooit de ene entree naar Klarendal aantrekkelijker zal maken, maar van het station 
aan de andere kant in ieder geval wel! 

Velperpoortstation
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De Klarendalse molen is erg onderhouds-
behoeftig. Kap, wieken en stelling hebben 
regelmatig een schilderbeurt nodig, Maar 
ook het binnenwerk van de molen kan 
niet zonder degelijke onderhoudswerk-
zaamheden. 

De molenstenen draaien over elkaar, ter-
wijl het graan er tussen ver malen wordt. 
Daarbij slijten ze. Het maalprofiel van de 
stenen moet daarom gescherpt worden. 
Dat noemt men het billen van de molen-
stenen. Ook de tandraderen, die draaien 
om de molen in beweging te brengen, 
moeten regelmatig nagezien worden. 

Natuurlijk zijn de 4 molenaars, die de 
molen bedienen goed in staat om de 
onderhoudstoestand van molen De Kroon 
vast te stellen. Maar er zijn ook gespeciali-
seerde mensen om dat inspectiewerk 

te doen. Dat heet de Monumentenwacht 
Gelderland. Deze monumenteninspectie 
controleert een maal per twee jaar de 
onderhoudstoestand van de Klaren-
dalse molen. In een rapportage geeft de 
Monumentenwacht aan welke molen 
onderdelen goed ,redelijk, matig of slecht 
zijn. Men adviseert vervolgens welke 
onderhoudswerkzaamheden het eerst 
uit gevoerd moeten worden. Deze zomer 
moet een groot deel van de molenstelling 
vernieuwd worden. 

De molenaars zijn nu al druk op de 
graanzolder van molen De Kroon bezig 
daarvoor voorbereidingen te treffen. Kom 
maar eens kijken wat daar gebeurt. laat 
je ook eens door de molenaars informeren 
over het molenonderhoud. je steekt er 
wat van op. je hoort hoe ons arnhemse 
molenerfgoed in stand gehouden wordt.

Door Marije van den Bos 

als er iemand betrokken is bij Klarendal, 
dan is het gErarD VEEnsTra. gerard 
woonde als kind al in Klarendal en ging 
destijds voor een dubbeltje naar de speel-
tuin van ome jan (nu de leuke linde) en 
voor een kwartje naar de Corso bioscoop. 
sinds 2002 is hij terug in Klarendal, hij werd 
verliefd op het huis waar hij nu woont aan 
de Vijverlaan.

Gerard kan niet goed stil zitten, het liefst is 
hij bezig met zijn handen. En aan Klarendal 
heeft hij zijn handen vol. Hij verzorgt de 
plantenbakken en de boomspiegels, organi-
seert de plantjesdag, haalt het vuil naast de 
containers op, organiseerde het 100 jarig 
bestaan van de Mussenwijk en liet in de 
Mussenwijk ook twee fruitbomen planten. 
“Fruitbomen bloeien zo mooi, ze trekken 
bijen en wespen aan en van de appels kan, 
bij wijze van spreken, iedereen uit de buurt 
een keer appeltaart bakken”. 

Er zijn een hoop eenzame mensen in Kla-
rendal, weet Gerard. Hij zit in het klusteam 
van Geert Rozema en helpt mensen met 
klussen die zij zelf niet kunnen doen. Een 
kamer witten, een tuin opknappen of soms 
een huis ontruimen, omdat mensen er veel 
te veel spullen in hebben verzameld. “Je 
hoopt mensen daarmee een duwtje in de 
rug te geven, waardoor ze misschien de zon 
weer zien schijnen. Zelf komen ze er niet 
toe, je moet ze echt helpen.”

Het sociale zit Gerard in het bloed. Zijn va-
der was erg sociaal: als iemand geen geld 

had dan gaf hij hem geld. “Een Klarendaller 
is recht voor zijn raap, maar ook heel soci-
aal. Vroeger hingen hier overal de touwtjes 
uit de brievenbus. Had je iets niet, dan ging 
je niet naar de supermarkt, maar leende je 
het bij de buren.”

Wat is dat nu in Gerard waardoor hij zo 
goed kan met mensen die, zoals hij het 
zegt, tussen wal en schip zijn geraakt? 
“Ik spreek hun taal, het Klarendals, plat 
Arnhems. Dat maakt dat ik veel kan zeggen. 
En ik laat mensen in hun waarde, leven en 
laten leven. Je moet het leuk houden. Een 
grapje maken of even een arm om iemand 
heen.”

In het wijkplatform kaart Gerard de zaken 
aan die hij tegenkomt op straat. “Ik zou 
willen dat de politie beter optrad tegen 
te hard rijden in de wijk, Klarendal is een 
kinderrijke wijk nu. Er moet wat gebeuren 
aan de hondenpoep overlast, en verwaar-
loosde tuinen doen mij pijn aan het hart. En 
er moet een kunstwerk komen, dat brengt 
kleur en vrolijkheid in de wijk.”

bovenal is gerard trots op Klarendal: 
“…dat wij de piramide-prijs hebben 
gewonnen en dat ik laatst op de televisie 
zag dat Klarendal de enige Vogelaarwijk is 
die het goed doet.”

Moleninfo

“Ik zou willen dat de politie be-
ter optrad tegen te hard rijden in 
de wijk, Klarendal is een kinder-
rijke wijk nu”

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? 
Wie ben jij nou? Gerard Veenstra

afgelopen 12 maart is met nlDoet, de 
start gemaakt van een sleutelgattuin, in 
buurttuin MFC. Voor de bouw van een 
sleutelgattuin zijn ongeveer 400 tegels 
nodig. 

Na een oproep op facebook waren er 
voldoende tegels verzameld om te 
kunnen starten met de bouw. Al deze 
stoeptegels worden verwerkt tot een 
sleutelgattuin, waarin groenten en krui-
den geteeld gaan worden. In het midden 
is ruimte voor compost, zodat de aarde 
gezond blijft. 

lijkt het je ook leuk om te komen tuinie-
ren? je bent van harte welkom. 
aanmelden kan via e.karis@telfort.nl 
of 06 - 509 00 602 Facebook groep: 
‘Buurttuin MFc Klarendal’ 

Van stoeptegel  
naar plantenbak

Wijkactieplan/WAP 
bewoners, ondernemers en beroepskrach-
ten hebben gesprekken gevoerd om in het 
kader van ‘wijkaanpak’ een nieuw WaP 
samen te stellen. Eerder werden alleen 
in de zogenaamde aandachtswijken of 
krachtwijken plannen gemaakt door ge-
meente, bewoners, corporaties en andere 
instellingen. Maar sinds 2012 past de 
gemeente dit beleid toe op de hele stad; 
ieder wijk een WaP. 

De tweede WAP van Klarendal is zojuist 
klaar (2016/2017) en er staan tien verschil-
lende aandachtspunten in die de komende 

twee jaren prioriteit zullen krijgen om mee 
aan het werk te gaan. De aandachtspun-
ten zijn: kwaliteit van wonen, verkeer en 
parkeren, onderhoud openbare ruimte, 
activiteiten voor en door wijkbewoners, 
werkgelegenheid, bewoners kunnen 
meedoen, diversiteit en openingstijden 
modekwartier, afval, contact en ontmoe-
ting en spelen.

het volledige wijkactieplan is als PDF te 
vinden op:
www.klarendal.nl/
bewonersoverleg/wijkactieplan

ELKE DAG EEN BELEVENIS

 dagopvang  buitenschoolse

opvang  0 tot 12 jaar 

 uitdagende binnen- en buitenruimten 

 afwisselende activiteiten

 professionele medewerkers

 0900 - 235 75 27  skar.nl  

KDV De Linde en BSO Vulkaaneiland, 
Onder de Linde 6, Arnhem

KDV Driewieler en BSO Luchtballon,
 Plattenburgerweg 4, Arnhem

BSO Luchtkasteel, 
Beeldhouwerstraat 27, Arnhem

 skar.nl   skar.nl   skar.nl   skar.nl   skar.nl  

Een dierbare verliezen is vreselijk 
moeilijk.Mogen wij u helpen bij 
het nadenken over  
het afscheid? Ook als u 

elders bent 
verzekerd

24 uur
bereikbaar

Verlengde Hoflaan 74
6822 ED Arnhem
T. 026 3617700 
www.memorarium.nl



nETWErKonTbIjTEn
Memorarium gelderland gaat vanaf dit 
voorjaar maandelijks netwerkontbijten 
organiseren. Daarbij kunnen ondernemers 
gebruik maken van een uitgebreid buf-
fetontbijt voor €11,50 p.p. 

Woensdag 16 maart om 8:00 uur vond het 
eerste ontbijt plaats, kijk voor overige data 
op www.memorarium.nl. Voor meer info 
en aanmelden, mail naar: 
info@johanuitvaartzorg.nl 

ConCErT gauDEaMus 
Gregoriaans mannenzangkoor Gaude-
amus uit Wehl geeft zondag 20 maart 2016 
van 14.30 tot 16.00 uur een concert met 
Gregoriaanse muziek. 
Toegang vanaf 13.00 uur en de entree is 
gratis. Een bijdrage voor het behoud van 
dit historische gebouw wordt op prijs 
gesteld.

ConCErT CaPElla arnhEM
Op zaterdag 26 maart van 20.00 tot 22.00 
uur geeft Capella Arnhem een concert in 
Memorarium Gelderland met werken van 
en geïnspireerd door componist Josef 
Gabriel Rheinberger. Op het programma 
staan o.a. het geliefde Abendlied naar de 
woorden van de Emmaüsgangers en een 
indrukwekkend Stabat Mater. 
Kaarten: Voorverkoop €20,-/ Zaalverkoop 
€22,50/ Tot 16 jaar €10,-. Toegang vanaf 
19.00 uur. Meer informatie en kaartver-

koop: info@capella-arnhem.nl 

ConCErT lIEFDEslIEDErEnKoor 
op zondag 24 april 2016 van 15.00 uur tot 
17.00 uur treedt het liefdesliederenkoor 
op in Memorarium gelderland. 

Op het programma staat de Mis in C klein 
van Mozart, muzikale begeleiding door het 
Parnassus ensemble, soliste Francine v.d. 
Heijden en dirigent Marc Buijs.
Kaarten: Voorverkoop €20,-/ Zaalverkoop 
€22,50/ Tot 16 jaar €12,50. Toegang vanaf 
13.00 uur. Meer informatie en kaartver-
koop: www.liefdesliederenkoor.nl 
www.sottovoce.nl 

De MEMorarIuM Pas biedt u diverse 
voordelen:
•	 20%	korting	op	de	totaalprijs	van	de	

basis uitvaartpakketten (ook als u elders 
een uitvaartzekering hebt);

•	 50%	korting	op	de	toegangsprijzen	van	
Memorarium evenementen;

•	 4x	per	jaar	een	nieuwsbrief;
•	 U	draagt	bij	aan	het	behoud	van	dit	

schitterend rijksmonument;
•	 Korting	bij	diverse	Arnhemse	onderne-

mers op vertoon van uw Memorarium 
pas. 

Meer weten? loop binnen tijdens ope-
ningstijden of bel voor meer informatie:
Telefoon: 026-3617700 Memorarium gel-
derland. Verlengde hoflaan 74, arnhem.

Memorarium Gelderland

Bewonersoverleg 

Het afgelopen bewonersoverleg van 9 maart had een 
drietal agendapunten. 

Het eerste agendapunt was het bezoek van twee leden 
van het wijkteam leefomgeving uit Presikhaaf. Zij 
vertelden over wat hun ervaringen de afgelopen twee 
maanden geweest zijn in deze pilot wijk. In Klarendal 
komt na de zomervakantie net als in alle andere 24 wij-
ken in Arnhem ook een ‘wijkteam leefbaarheid’ te wer-
ken. Het wijkteam leefomgeving krijgt budgetbevoegd-
heid over alle zaken die wijkgericht besloten mogen 
worden. Het bewonersoverleg wilde daarom met het 
bezoek meer inzicht krijgen in wat er in relatie tot de 
gemeente en het welzijnswerk gaat veranderen. 

De twee andere agendapunten hadden betrekking op 
hoe de besteding van het wijkbudget er de komende 
jaren uit moet zien en hoe er gedacht wordt over het ter 
hand nemen van de uitvoering van het wijkactieplan 
2016/2017. Deze is begin maart definitief vast gesteld 
en staat op de website van Klarendal. 

W I J K W I J z E R ☞☞
MFC Klarendal

Voor bijna alle vroegere diensten van de Wijkwinkel, 
kunt u nu naar MFC Klarendal, Kazerneplein 2, 6822ET 
arnhem. Telefoon 026 – 377 20 50

U kunt er een kopje koffie drinken en u vindt daar hon-
denpoepzakjes, plastic afvalzakken, foldermateriaal en 
andere informatie. Ook het bewonersoverleg (vroeger 
wijkplatform) vindt er plaats. Alle informatie treft u op: 
WWW.KlarEnDal.nl/MFC. 

oPbouWWErKEr en WIjKrEgIssEur werken vanaf 
flexplekken in MFC KlarEnDal

oPbouWWErKEr rob KlIngEn: 
r.klingen@rijnstad.nl - telefoonnummer 06 - 553 216 64

WIjKrEgIssEur WEnDy bEuKhoF: 
wendy.beukhof@arnhem.nl 026 - 377 39 27

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

Nuttige nummers in de wijk

Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, di. t/m do. 09.30u tot 
16.30u. Tel. 026 - 443 34 35 
Joke Bartelink - joke.bartelink@politie.nl
Eric Hortensius - eric.hortensius@politie.nl 
Spreekuur Wijkagent: donderdag 19:00-20:00u. 
rechtswinkel arnhem: iedere dinsdag tussen 19.00u en 
20.00u in MFC Klarendal
grofvuil ophalen: tel. 026 - 446 04 90 (SITA)
oud Papier/Plastic: www.arnhem.nl/afvalwijzer
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 
Volkshuisvesting: tel. 026 - 371 27 12 / 0800 778 89 99
jongerencentrum De Mix: tel. 026 - 445 86 21
Kinderwerk Klarendal: MFC Klarendal,  
tel. 026 377 20 63 
steunpunt huiselijk geweld: 0900 -126 26 26
Inloophuis sint Marten: Van Slichtenhorststraat 34,  
tel. 026 - 442 60 66 Inloop elke di. en don. van
10.00 tot 12.00u. 
burenhulp tel. 06 - 442 48 687 (maandag t/m vrijdag) 
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advertorial

Wereldkeuken arnhem verzorgt 
open Podium Daghap in 

Puck's Café! 

In samenwerking 
met Wereldkeu-

ken Arnhem heeft 
Huis van Puck een 

daghap-actie opgezet 
voor bezoekers van 

het Open Podium. 
Voor slechts € 

12,50 (Gelrepas € 
9,50) kan je iedere derde 

vrijdag van de maand genie-
ten van een heerlijke daghap van 

de Wereldkeuken Arnhem in Puck’s 
Café, gevolgd door een bezoekje aan het 
Open podium. 

Dat betekent een complete avond uit voor 
maar €12,50! Je kan natuurlijk ook alleen 
naar het Open Podium komen. Een ticket 
kost dan €6,00. Reserveren voor het diner 
is verplicht en kan tot uiterlijk de woens-
dag ervoor 16.00u.

oPEn PoDIuM:
Tijdens het Open Podium treedt een bonte 
verzameling aan acteurs, cabaretiers, dan-
sers, dichters en muzikanten op. Wie dat 
zijn, is elke derde vrijdag van de maand 
verschillend en blijft een verrassing!

DaghaP:
De maandelijks wisselende daghap 
voorafgaand aan het Open Podium wordt 
verzorgd door Wereldkeuken Arnhem; 
een plek waar mensen van alle natio-
naliteiten werkzaam zijn en waar ze ook 
graag mensen van alle nationaliteiten als 
gast ontvangen. Het is een aantrekkelijk 
en kleurrijk restaurant voor de inwoners 
uit Arnhem en omgeving. Ontmoeting 
staat hierbij centraal. De Wereldkeuken 
is een maatschappelijke onderneming 
die kansen wil bieden op het gebied van 
participatie en toeleiding naar werk. In het 
multiculturele restaurant werken mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Persoonlijke ontwikkeling staat voorop 
en ze worden begeleid waar nodig. Naast 
het restaurant beheert de Wereldkeuken 
ook een moestuin. De moestuin wordt on-
derhouden door cliënten van Driestroom 
samen met omwonenden. 

Iedere 3e vrijdag van de maand
Eerstvolgende editie: vrijdag 18 maart 
2016 of voor de mensen die deze krant 
later in de bus krijgen, vrijdag 15 april.
Tijd: 18.00u daghap / 20.00u voorstelling

Prijs: € 6,- ticket Open Podium & combitic-
ket voorstelling/daghap: € 12,50

www.huisvanpuck.nl

Huis van Puck



Door Noortje Bakker

Uitgekeken op je oude 
(kinder)boeken en zin in 
een nieuw boek? Sinds 
februari kunnen leerlin-
gen van de Jan Ligt-
hartschool en hun 
ouders gebruik maken 
van de zwerfboeken-
kast in de dependance 
aan de Van Slichten-
horststraat 39. 

Het idee kwam van juf 
Mariska van groep 
5A. Zij woont in De 
Laar waar zij steeds 
meer zwerfboekenkas-
ten tegenkwam in de 
wijk. “Dat wil ik ook bij 
ons op school”, dacht ze en nu is de eerste zwerfboekenkast een feit. 
Ook op de hoofdlocatie komt een zwerfboekenkast en na de zomer-
vakantie wil de school nog een boekenkast aan de buitenkant van het 
gebouw plaatsen, waar wijkbewoners ook gebruik van kunnen maken. 

“De zwerfboekenkast is bedoeld om boeken een tweede kans te geven en 
het leesplezier te bevorderen”, vertelt juf Mariska. “Het werkt als volgt: 
je zet een boek van jezelf in de kast en neemt een ander boek mee om te 
lezen. Je mag zo vaak ruilen als je wilt en je mag het boek ook houden.” 

De leerlingen zijn erg enthousiast over de zwerfboekenkast. Taneesha 
(8,5), Ole (9) en Jip (9) gaan er zelfs een nieuwsitem over maken voor 
het schooljournaal. Zelf hebben ze nog geen gebruik gemaakt van de 
boekenkast. “Ik wil wel een boek lezen,” zegt Taneesha, “maar ik kan nog 
niets terugzetten want ik heb thuis niet zoveel boeken, alleen van de 
bieb, en die kun je er natuurlijk niet in zetten.” 

Ole heeft thuis wel heel veel boeken. Hij leest vooral stripboeken en 
grappige boeken, zoals van de Billosaurus. Jip houdt erg van span-
nende boeken en Geronimo boeken. Hij heeft laatst een boek van wel 321 
bladzijden gelezen. 
De leerlingen vinden het heel leuk om een nieuwsitem te maken over de 
zwerfboekenkast. “Jip speelt iemand die een boek ruilt, Ole is camera-
man en ik ben verslaggever”, vertelt Taneesha over het project. Ze heb-
ben al een paar keer geoefend en gaan het binnenkort echt opnemen. Ze 
hopen dat veel mensen gebruik gaan maken van de zwerfboekenkasten 
op school.
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JC de MIX ft. Buro Propz JC de MIX ft. Buro PropzJC de MIX ft. Buro Propz JC de MIX ft. Buro Propz

We zijn gestart met een frisse, nieuwe manier van jongerenwerk. Als jongere kun je nu meer dan ooit zelf bepalen wat 
jij wilt doen in jou wijk. Buro Propz gaat samen met de MIX jongeren ondersteunen bij het organiseren van een mooi en 
divers programma. Dit doen wij elke woensdag middag van 15:30 uur tot 17:30 uur. Filmavonden, game- tournooien, 
sportactiviteiten; noem het maar op. 

Dus heb jij een leuk idee, kom dan bij ons langs en we werken en voeren het samen uit! JC de Mix heeft zijn ingang nu aan 
de andere zijde van het gebouw aan het Kazerneplein; trap op eerste verdieping. 

Ouders zijn ook van harte welkom om een kijkje te nemen en vragen te stellen!

Buro propz
Wij houden ons bezig met het Ontwikkelen en Realiseren van Projecten  
en de Ontwikkeling, Participatie en Zelf-ontplooiing van jongeren uit  
Klarendal. Daarbij kun jij zelf actief meedoen aan deze activiteiten  
en kun je diverse cursussen en workshops volgen zoals dans, rap,  
beat creating, zang, houtbewerking, etc.

Programmering 
Dinsdag
18:00 tot 19:30 HIPHOP MIX dans les (als je tus-
sen de 12 en 16 jaar bent) 
20:00 tot 21:30 (als je 16 jaar of ouder bent). 
(note: HIPHOP MIX is een bundeling van verschillen-
de stijlen, hiphop fast, hiphop lyrical, streetdance, 
ladyhop, burlesque en ga zo maar door) 

Woensdag
15:30 tot 17:30 Jongeren project groep. Ben je 
tussen de 12 en 21 jaar en vind je het leuk om te 
organiseren, kom langs en wordt vrijwilliger!

Donderdag
16:00 tot 17:30 Dj Café. Leer onder begeleiding  
draaien als een DJ.  (meedoen op inschrijving,  
kijken en luisteren mag )

19:00 tot 22:00 Rap les 
(note: Privé les of studio tijd kan op afspraak. Voor 
meer info mail naar info@buropropz.nl)

Vrijdag
16:00 tot 17:30 Koken in het MFC aan de over-
kant, elke 2e , 3e en 4e vrijdag van de maand

15:30 tot 18:00 Houtbewerking in het MFC aan de 
overkant (op inschrijving  kosten 2 euro)

17:30 tot 19:00 Samen eten (op inschrijving, kost 
2 euro)

19:30 tot 20:30 Serie kijken op mega scherm (beamer)

19:30 tot 22:00 Jongeren inloop. Vrije inloop voor jongeren in de Mix. (tafeltennis / Tafelvoetbal / gamen / dansen / film 
kijken / spelletjes / etc)

Buurtbijdrage Klarendal: Verwen lunch voor ouderen!
Voor de buurtbijdrage van Klarendal is samengewerkt met het seniorencentrum de Driegastenhuizen. Jongerencentrum 
de Mix heeft in samenwerking met jongeren uit Klarendal een verwen lunch georganiseerd voor ouderen uit de wijk. De 
leeftijd van de jongeren varieerde tussen de 12 en 16 jaar.

Vanaf 10 uur zijn de jongeren aan de slag gegaan met het bereiden van de hapjes. De hapjes werden geserveerd in 3 ron-
des bestaand uit koude hapjes, warme hapjes en uiteindelijk een lekker toetje. Bij binnenkomst van de ouderen werden 
ze door de jongeren begeleid naar hun plaats en voorzien van wat drinken. De jongeren waren verdeeld in 2 groepen. De 
ene hielden zich bezig met de hapjes en de andere waren druk met het uitserveren. Het was mooi om te zien dat toen er 
minder te doen was de jongeren uit zichzelf tussen de ouderen gingen zitten en met ze in gesprek gingen. We hebben veel 
positieve reacties gekregen vanuit de ouderen en ze waren heel blij met onze komst. 

Voor de buurtbijdrage hebben de jongeren uiteindelijk de prijs gewonnen voor beste buurtbijdrage van Arnhem. 

Wij als jongerencentrum de Mix en de Driegastenhuizen zijn heel trost op de jongeren uit Klarendal.

Dansen bij De Mix!
Modestha geeft met meer dan 10 jaar ervaring in de urban dans-scene les in verschillende stijlen binnen de urban 
dans. Ga samen met haar opzoek naar jou stijl. Werken aan presentaties en eigen stukken. Swagg it out, met vette 
moves solo en synchrone dans choreografieën. Hou jij van muziek en de bewegen dan zijn haar workshops perfect voor 
jou. Meld je aan via email (info@buropropz.nl) of telefoon (026 - 445 86 21). Gewoon binnen lopen voor een proefles kan 
ook! 

Dinsdag van 18:00 tot 19:30 uur 
HIPHOP MIX dans. Leeftijd 12 t/m 16 jaar. 

Dinsdag van 20:00 tot 21:30 uur 
HIPHOP MIX dans. 16 jaar of ouder. 

Zwerfboekenkast op school
Zwerfboekenkast op school

Ben je tussen de 12 en 18 jaar oud en lijkt het je leuk 
om in de wereld te stappen van een echte designer? 

Het jongerenwerk in Klarendal, het Kunstbedrijf Arnhem en drie 
hele toffe designers uit de wijk gaan samen een project organise-
ren waarin fashion, street art en design samen smelten.

Beperkte plekken beschikbaar dus meld je snel aan bij jongerencen-

trum de Mix!! Kazerneplein 10 (06 - 467 54 838)

Workshop Workshop Workshop Workshop
Workshop Workshop Workshop Workshop


