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Feestelijke aftrap bouw MFC Klarendal 
 
Wethouder Luuk van Geffen geeft op vrijdag 20 april kickboksend letterlijk de aftrap voor de bouw 
van het MFC Klarendal op het oude kazerneterrein aan de Klarendalseweg. Het multifunctioneel 

centrum moet een trefpunt in de wijk worden en plaats bieden aan een brede school.  

 
In het MFC Klarendal krijgen tal van wijkvoorzieningen een plek: basisschool Kunstrijk, kinderopvang 
Skar, Sportbedrijf Arnhem, Wijkwinkel, Wijkcentrum, stichting Rijnstad, consultatiebureau STMG en de 
kickboksschool van Fred Royers. De instellingen gaan elkaar versterken door het activiteitenaanbod op 
elkaar af te stemmen en ook samen nieuwe activiteiten aanbieden.  
 
Brede school 
Het MFC gaat onder andere plaats bieden aan een brede school. Een brede school bestaat uit een 
netwerk van onderwijs, welzijn en zorg voor de jeugd en hun ouders. Het is een manier van samenwerken 
tussen scholen en andere instellingen.  
 
Terrein 
Op hetzelfde terrein staan ook het monumentale kazernegebouw en het bijbehorende servicegebouw, 
beiden gerenoveerd en gemoderniseerd. In deze gebouwen zijn jongerencentrum de Mix, 
ouderprogramma’s Rijnstad, Kunstbedrijf en Huis van Puck actief.  
 
 
 
Voor de pers: 
 
Uitnodiging 
U bent van harte welkom op de feestelijke bijeenkomst op vrijdag 20 april. Het begint om 14.00 uur met 
een sportief optreden van de kickboksers van Fred Royers. Luuk van Geffen, wethouder van Onderwijs, 
zal de officiële aftrap geven voor de start bouw. Het programma wordt afgesloten met een creatieve 
bijdrage van de kinderen van basisschool ‘Kunstrijk’. Medewerkers van de genoemde instellingen zijn 20 
april ook aanwezig. 
 
Adres: Klarendalseweg 193, 6822 GJ Arnhem 
 
 

Datum :  
Ons kenmerk :  
Contactpersoon :  
Afdeling : Communicatie 
Telefoon : 026 377  
 

Datum :  
Ons kenmerk :  
Contactpersoon :  
Afdeling : Communicatie 
Telefoon : 026 377  
 

Datum :  augustus 2007 
Ons kenmerk : 2007.0. 
Contactpersoon :  
Afdeling : Communicatie 
Telefoon : 377  
 

Datum : 18 april 2012 
Contactpersoon : Maarten Post 
Ons kenmerk : 2012.0.049.083 
Afdeling : Communicatie 
Telefoon : 026 – 377 4213 
 


	PERSUITNODIGING

