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en nog veel meer

Tekst en foto: Jos Peters

Mogelijk denkt u, na het lezen van de kop boven 
dit artikel, dat ‘Loesje’ misschien last heeft van 
een identiteitscrisis, maar niets is minder waar. 
Al 27 jaar verblijdt zij het straatbeeld met grap-
pige en vaak fraaie teksten op soms onverwachte 
plaatsen. In Arnhem is zij ‘geboren’ en uit gevlo-
gen over het gehele land, en heeft zich recentelijk 
gevestigd in onze buurt. Tijd voor een interview… 

In de winkel van ‘Loesje’ is de etalage al ingericht, 
maar in het achterste gedeelte is men nog druk 
bezig met het uitpakken van verhuisdozen en het 
inrichten. Het team achter ‘Loesje‘ bestaat uit zes 
betaalde krachten en twee vrijwilligers. Meindert, 
een van de teamleden legt uit: “De afgelopen 
jaren hebben we al op diverse plaatsen in Arnhem 
gezeten, maar deze plaats, vlak bij het modekwar-
tier van Klarendal, vonden we een goede locatie 
om aandacht te creëren voor het idee van ‘Loesje’. 
Dat idee is dat mensen door de teksten van 
’Loesje’ geprikkeld worden om anders, en verder 
na te denken over onderwerpen, om net een draai 
te geven aan het gewone”. 

Op welke manier ontstaat nu een tekst van ‘Loesje’? 
Meindert: “Op dinsdag middag gaan we altijd 
schrijven aan de teksten. We hebben een lijst van 
onderwerpen. Iedereen geeft op een onderwerp 
zijn of haar idee; het onderwerp circuleert als 
het ware door de groep. Zo krijg je verschillende 
invalshoeken en ideeën, je reageert op elkaar en 
denkt mee. Sommige onderwerpen gaan zo ook 
diverse rondes door de groep. We hebben ook cri-
teria voor de teksten: het moet vernieuwend zijn, 
het hoeft niet per se positief te zijn, maar wel een 
soort oplossing bieden en prikkelend werken, dus 
stemmen tot nadenken of een glimlach oproepen. 
Cynisme liever niet, want dat is vermoeiend.“ 

Mensen, die zelf wel eens mee willen werken aan 
teksten voor ‘Loesje’, kunnen een e-mail sturen, 
waarna je wordt uitgenodigd voor een dergelijke 
schrijfmiddag. Nadat een tekst de toets der kritiek 
heeft doorstaan, wordt het gepubliceerd: een ‘pla-
kronde’ om de ‘Loesjes’ op mooie plekjes in de 
stad op te hangen en op het internet. En, getuige 
de winkel, komen veel teksten later terecht op 
T-shirts, in agenda’s of posters. Verder worden er 
workshops aangeboden, waarin je als groep of 
organisatie je eigen ‘Loesjes’ kunt gaan maken. 

Meindert: “Teksten schrijven voor de lol werkt 
niet, het levert vaak slechte teksten op. Maar 
wanneer je een goede doelstelling hebt, of deze 
wil bereiken zonder dat het al te serieus of te 
zuur wordt, dan kan het wel. Het worden dan je 
eigen ‘Loesjes’, voor je eigen bedrijf. ‘Loesje’ is 
een groepsproces. En hoe meer verschillende 
meningen, stromingen of visies er zijn, hoe inte-
ressanter het wordt. Daarom past ‘Loesje’ wel in 
Klarendal.“

‘Loesje’ Hommelstraat 65, 6828 AJ Arnhem  
tel: 026 - 443 77 24 www.loesje.nl winkel open op 
woensdag t/m zaterdag van 12u-17u.

Meindert - een medewerker van 'Loesje' in de  
nieuwe 'Loesje' winkel aan de Hommelsewg



Sneeuw en glibbertoestanden op de hoogtes 
van onze wijk lijken voorbij. Gerard blikt met 
zijn aquarel even terug, maar het zonnetje komt 
zo nu en dan in ieder geval lekker door. 

Het jaar startte in Klarendal een beetje triest 
met het overlijden van Wim Simmers, kaste-
lein van de oudste nog bestaande kroeg van 
de wijk. We memoreren hem op pagina 11 met 
foto’s. Daarna gaan de dingen gewoon door…. 

Er is veel op komst in de wijk; de eerste infor-
matie avond over de bouw op de Hemonylaan 
is geweest, in een later stadium komen we 
daar op terug in de wijkkrant. Waar de nu al 
wel beelden van laten zien zijn de plannen voor 
het Multi Functionele Centrum! Grootscheeps 
word het terrein waar nu bouwketen staan en 
werkverkeer af en aan rijd aangepakt aan de 
Klarendalseweg. Over anderhalf jaar is het af…. 
We zullen zien.

Maar vooralsnog veel kijk- en leesplezier met 
het nieuws wat we deze keer kwijt konden!
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is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk woensdag kopij 16 maart

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

Verspreiding van de wijkkrant vanaf 5 april
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~
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twee mensen van het activeringsteam. De naaiclub 
kost 1 euro per keer en is van 19.30-22.00 u. 

Tante Clemmy’s Winterpot!
Op zaterdag 12 februari, zaterdag 12 maart en 16 
april kunt u weer genieten van een heerlijke maal-
tijd, gekookt door Tante Clemmy. Om 17.00 u. kunt 
u aanschuiven, om 17.30 u. begint de maaltijd. U 
kunt zich opgeven bij Clemmy, tel. 06 - 219 22 353.

Inloopochtend BAC
Op dinsdag 1 maart is er een inloopochtend 
samen met het Bac, elders in de wijkkrant leest 
u hier meer over. Komt u ook langs voor een kop 
koffie met gebak? U kunt dan ook kennismaken 
met de mensen van het activeringsteam en hun 
activiteiten.

Wilt u ook meedoen met het activeringsteam? 
Vrijwilligerswerk in de wijk doen? Actief worden of 
weer aan het werk? Het activeringsteam helpt. 
Voor meer informatie bel 06 - 527 10 766.

Koffie ochtend
Heeft u ook behoefte om zomaar gezellig buurtbe-
woners te ontmoeten of gewoon lekker een tijd-
schrift/krant te kunnen lezen onder genot van een 
kopje koffie of thee?

Dan bent u iedere maandagochtend welkom bij 
Villa Klarendal, Klarendalseweg 171.
De koffie staat klaar vanaf 9.30u. tot 11.30u.

Er kan een gesprek onderwerp of iets creatief van 
pas komen. U mag hier aan deelnemen, niets 
moet of is verplicht.

Meer informatie: Aneta Leander, 06 - 267 44 505

 

Een cc gje op Klarendal

GerArd MULder 
maakt voor elke wijk-
krant een tekening van 
een (on)opvallende plek 
in de wijk. 

Als u die plek herkent, 
maakt u kans op een 
waardebon van €10,- te 
besteden bij JoCHeM’s 
VIsHAndeL, donderdag 
en zaterdag te vinden 
bij het winkelcentrum 
van Klarendal. 

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

De oplossing van de 
krant 7 was de sint 
Janskerkstraat. De 
winnaar is mn/mw 
C. V. doimen, Sint 
Janskerkstraat 57.   

GeFeLICITeerd!!

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

Lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 16 maart

doe mee en win een prijs! doe mee en win een prijs! doe mee en win een prijs!
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Kaartclub de Rijnkant
Per januari van dit jaar is er iedere derde zondag 
van de maand kaarten in de verenigingszaal van 
Vogelwijk in de Agnietenstraat. Aanvang half twee 
- entree € 2.50 - leeftijd vanaf 16 jaar.
 
Internationale vrouwendag 2011

Voor alle vrouwen van de wijken Klarendal en  
St. Marten vieren we de internationale vrouwen-
dag van 8 maart op vrijdagavond 11 maart met 
een heerlijke feestavond met muziek en dans waar 
gezondheid, bewegen en genieten centraal staan. 

De avond zal plaatsvinden in de ruime zaal van 
wijkcentrum de Hommel. We starten om 19. 00 uur 
en eindigen om 23.00 uur.

Kaarten worden in wijkcentrum Klarendal en in 
wijkcentrum de Hommel verkocht en door verschil-
lende vrouwen daar waar ze komen. Voorverkoop 
1,00 en bij aanvang 1,50. Vrouwen van Klarendal 
en st. Marten, kom samen met elkaar ervaringen 
en culturen delen en feest samen!

Informatie bij Anja van Hal participatiemedewerk-
ster Klarendal en St. Marten Telefoon:  
06 - 551 87 554 a.vhal@rijnstad.nl 

Activeringsteam Klarendal
Het activeringsteam is in Wijkcentrum Klarendal 
bezig met de volgende activiteiten:

naaiclub
Iedere dinsdagavond  is er een naaiclub waar je 
binnen kunt lopen om je te laten helpen met naai- 
en verstelwerk. De naaiclub wordt begeleid door 
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er is in 2010 door vrijwilligers en beroepskrach-
ten weer hard gewerkt aan het verbeteren van 
de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. 

Wijkplatform Klarendal, het Wijkcentrum 
Klarendal en Bouwspeelplaats de Leuke Linde 
organiseren daarom ieder jaar in een horeca-
gelegenheid in de wijk een nieuwjaarsreceptie, 
om daar even bij stil te staan en om met een 
frisse blik naar het aankomende jaar te kijken. 
Afgelopen januari werd deze receptie in Café 
Atlanta gegeven. 

Vrijwilligers komen en gaan. Dit jaar is er 
na jarenlang trouwe vrijwillige dienst tij-
dens deze receptie afscheid genomen van 
Hennie Keuben uit het bestuur van de 
Leuke Linde, Jolanda Vereschildt die jaren 
actief is geweest in het Wijkplatform en Jos 
schouten in de bewonersgroep en het wijk-
platform. 

  Werken aan een betere wijk  

Hennie Keuben

ŒHippe design-beha’s aan de Klarendalsewegœ

Door Helga van Ree

Binnenkort opent lingeriewinkel dutch designers 
store (dds) officieel haar deuren aan de Klaren-
dalseweg 439. Wat eerst alleen een webwinkel 
was - dutch designers outlet (ddo) - heeft nu ook 
een vaste locatie. Fraai ontworpen beha’s, bustiers, 
bad- en nachtmode voor aantrekkelijke prijzen. 
Want zowel de gewone als de webwinkel verkopen 
de allernieuwste modellen en... outlet collecties. 
dat zijn collecties van bekende merken, die er uit 
gaan voor bodemprijzen. dus dames: een goede 
reden om de badstof onderbroek – hoe lekker die 
ook zit- eens te verruilen voor een hippe slip. 

Sommige vrouwen – en mannen trouwens ook- 
kennen de namen die DDO verkoopt als geen 
ander. Marlies Dekkers (‘een Marliesje’noemen 
de fans hun beha van deze ontwerpster), Sapph, 
Sjjans, Der Kommissar, Hush Hush, Allure.. . Allen 
zijn van Nederlandse makelij en trekken klanten uit 
allerlei windstreken. Ze komen er gerust voor uit 
België gereden. Of zoals Judy Schutte, uit 
Zevenaar. “Ik bezoek de webwinkel al 
en ga dan passen bij het magazijn. 
Nu de winkel er is – vandaag is hij 
even open voor een speciale actie- 
kan ik ter plekke voelen, kijken 
en passen. Dat is belangrijk, want 
elk model en merk zit weer anders. 
Ja, ik vind lingerie belangrijk. Een 
verslaafde wil ik mezelf niet noemen, 
haha, maar het moet er wel mooi uit-
zien.”

Monique(46) en Folkert (49) van Beek uit Arnhem 
weten inmiddels dat meer vrouwen zo denken. 
Zij runnen de webwinkel, bijgestaan door zoon 
Chantor en bedrijfsleidster Véronique. Monique: 
"Dutch Designers Outlet is eigenlijk per toeval 
ontstaan. Ik kocht vijf jaar geleden twee Marlies 
Dekkers lingeriesetjes voor mijn dochter bij een 
winkel die wegens sluiting van zijn voorraad afwil-
de. Omdat de setjes niet pasten, verkocht ik ze bin-
nen een mum van tijd via Marktplaats. Ik nam de 
rest van de Marlies Dekkers voorraad over en die 
volgde al snel dezelfde weg. Dit was de start van 
de webshop Dutch Designers Outlet, waar we nu 
veel meer, maar wel alleen Nederlandse, merken 
lingerie verkopen. De klanten kunnen hier zonder 
enige verplichting bestellen en dit ook komen afha-
len. Passen en deskundig advies is bij het DDO-
magazijn.” 
 

Om zichzelf te blijven ontwikkelen zocht het onder-
nemende echtpaar naast de webwinkel (‘die blijft 
bestaan!’) ook een echte winkel. “Het modekwar-
tier bleek voor ons een uitgelezen plek. Wij willen 
namelijk geen standaard lingeriewinkel zijn, zoals 
er al zoveel zitten in de doorsnee winkelstraat. 
Geef ons maar iets alternatiefs. De mensen van 

het modekwartier waren juist op zoek naar een 
iets commerciëlere winkel, zonder ontwerp-

functie. We vulden elkaar dus mooi aan in 
onze zoektocht,”vertelt Monique. 
 
Het overeengekomen pand konden ze 
niet meteen betrekken. Het moest hele-
maal verbouwd worden en maakte deel 

uit van het leer-werkproject ‘Levensecht 
Leren’. Leerlingen van het Arentheem 

College konden zo hun kennis meteen in de 
praktijk brengen. Volgens Monique en Folkert 

hebben de jongens ‘ècht goed werk geleverd’. “We 
herkenden het niet meer terug na al die tijd. Het 
duurde misschien wat langer dan normaal, maar 
dat was het waard. Zo mooi hadden wij het zelf 
niet gekregen. En bovendien hadden wij nu alle  
tijd om de inrichting van de winkel bijeen te verza-
melen.”

de officiële en feestelijke opening verwachten 
Monique en Folkert begin april “Tot die tijd waren 
er af en toe wat speciale verkoopdagen in de nog 
niet afgewerkte winkel, maar nu gaan we even 
dicht voor de finishing touch van het pand. Klanten 
kunnen altijd terecht bij de webwinkel  
www.dutchdesignersoutlet.com. en als ze op de 
hoogte willen blijven van de opening, dan is er de 
website www.dutchdesigersstore.nl  Voorlopig 
openen we alleen op zaterdagen, maar als het aan 
ons ligt, wordt het snel zes dagen per week!” 

Nederlandse 

design- 

lingerie voor 

zachte prijzen

Jolanda Vereschildt

Jos schouten
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Jos Paumen en zijn jonge jaren “in een markante wijk”
“Klein Klarendal” doet een leuk boekje open over de jaren vijftig/zestig

Door Jan Brugman

Het gerucht gaat dat Paul in de Bakkerstraat een 
kroketje had getrokken met een onwettig betaal-
middel. de eigenaar betrapte hem en hield de 
hand van Paul in de schuiflade vanaf de binnen-
kant vast. de vrienden moesten met zijn allen trek-
ken om de hand hand los te weken.”
de gebeurtenis kun je lezen in het boekje “Klein 
Klarendal” dat Jos Paumen heeft geschreven.
“In Klarendal, een van de markantste wijken in 
Arnhem, beleefde ik mijn jeugd”, schrijft hij in de 
inleiding. “Vanuit de kindsbeleving schreef ik mijn 
herinneringen, gestimuleerd door mijn broers op 
de jaarlijks “bruursdag.” 
Het boekje is niet dik, 58 pagina’s, maar wie even 
terug wil naar het Klarendal van de jaren 50/60 
moet het boekje vlug gaan lezen. Het is heel 
gemakkelijk geschreven, precies zoals je praat, al is 
dat soms dan ook wel eens een keertje lastig.

CAFé AMICITIA
Maar Jos heeft een geweldig geheugen. Hij weet 
nog precies hoe de buurt van zijn jeugd eruitzag, 
wie er woonden en wat er allemaal gebeurde in 
café Amicitia (“Vriendschap”) op de hoek van de 
Schutterstraat en het Rappardplein. Zijn vader was 
de baas van dat café dat de hele week open was. 
Voor biljartclub De Ketsers was het café de thuis-
basis en de verenigingen zoals de Visclub verga-
derden er in het café of in de keuken.

Wie toen een Klarendal woonde en nu het boekje 
leest komt zeker weten bekenden tegen van toen. 
En er komen ongetwijfeld ook veel herinneringen 
aan toen boven. Bijvoorbeeld over het knikkerspel 
stuuken, waarbij dan af en toe grotere jongens de 
knikkers kwamen "ratsen".

En over “de pisbak” midden op het Rappardplein. 
“De kunst was om de bal in de kruising, de ingang 
van de pisbak te schieten waardoor de bal mee-
draaiend met de ijzeren ronding en er aan de 
andere kant weer uitvloog. Het lawaai, de knal op 
het metaal en het effect van de vliegende bal was 
spectaculair. Nog mooier was het als er iemand 
in het urinoir stond te plassen en zich te pletter 
schrok en je daarna de huis vol schold.”

nAMen
Over namen gesproken: ”pliessie wijkagent De 
Bie” wordt ook nog genoemd. Als De jeugd een 
streek had uitgehaald was iedereen bang dat ze 
door hem werden opgepakt. Het politiebureau 
was toen op het Johannaplein en dat was niet ver 
lopen.

Het boekje is trouwens zeker geen boekje vol met 
kattenkwaad zoals alle kinderen kattenkwaad uitha-
len. Het is nog meer een boekje over mensen. De 
dames Bax met hun manufacturenwinkel, de rijk-
sten op het plein, over kleermaker Ten Broeke en 
zijn zoon Hans, die de weerprofeet werd genoemd. 
"Hij likte aan zijn vinger, stak deze in de lucht en 
zei plechtig: "er komt regen want de wind staat 
verkeerd.” 

En Jos haalt ook nog leuke details uit zijn geheu-
gen. “Effe kieke hoe laat ’t is” was een veel gebe-
zigde uitdrukking. Vanaf het Rappardplein kon je 
altijd goed zien hoe laat het was op de toren van 
de St. Martinuskerk op de Steenstraat. Van het klok 
kijken werd te pas en te onpas volop gebruikge-
maakt. De meisjes Gerritsen Ietje en Hanny met 
hun golvende petticoats liepen regelmatig naar het 
midden van het plein om zogenaamd op de klok te 
kijken, maar vooral om gezien te worden.

En natuurlijk gaat het ook over het café dat zijn 
vader gekocht had. Er moesten nog ijsstaven 
worden gehaald voor de koeling . En Jos werd 
door klanten heel wat keren naar de sigarenwinkel 
gestuurd om sigaretten te halen: Miss Blanche, 
North State of Caballero. En er waren de biljart-
wedstrijden, waarbij zelfs de klanten aan de bar 
nog stil moesten blijven. Herinneringen genoeg. 
Het vervolg is al aangekondigd. 

”Lees het met een glimlach” schrijft Jos Paumen in 
de inleiding van zijn boekje “Klein Klarendal”. 
Wie dat wil doen kan terecht bij boekhandel 
Heijman – Arendsen in de Jansstraat, boekhandel 
selexyz op het Jansplein of bij Jos Paumen zelf 
(jospaumen@planet.nl of 06-553-95-656). de prijs 
bedraagt € 12,50.

Van Volkshuisvesting Van Volkshuisvesting Van Volkshuisvesting 

WerK In UITVoerInG

steigers, schilders, hoogwerkers en sloophamers 
staan in en gaan er door de wijk. Waar zijn de aan-
nemers in opdracht van Volkshuisvesting op dit 
moment actief? 

Groot onderhoud van de woningen in de Kapel-
wijk. Het onderhoudswerk is in volle gang in de 
Agnietenstraat en op de Klarendalseweg. Als alles 
volgens planning verloopt, is voor de zomervakan-
tie van 2011 ook de Kapelstraat gereed. De firma 
Reinbouw voert het werk uit.

de Menno van Coehoornkazerne staat in de stei-
gers. De buitenzijde van het gebouw wordt van 
boven naar beneden opgeknapt. Dit werk aan de 
buitenkant startte eind vorig jaar en loopt tot juli 
2011. De firma Kreunen Bouw voert het werk uit.
 
De hoogbouwwoningen aan de Peterstraten zijn 
inmiddels geschilderd. Het blijft niet bij een nieuwe 
verflaag. De balkons krijgen nieuwe balkonhekken. 
Dit werk wordt uitgevoerd vanaf ongeveer eind 
februari. 

De restauratie en verbouwing van het voormalige 
Kindertehuis aan de sonsbeeksingel is in volle 
gang. In het pand komen vier appartementen. De 
firma Kreunen Bouw hoopt het werk in juli gereed 
te hebben.

De buitenkant van school III aan onder de Linden 

wordt in oude luister hersteld door Kuiper Bouw. 
Dit restauratiewer ging november 2010 van start en 
lopen tot juli 2011.

BInnenKorT VerWACHT

Nieuw onderhoudswerk komt er al weer aan:
•	 het	buitenschilderwerk	bij	twee	flats	aan	de	

rosendaalsestraat (complex 171 en 191)

•	 het	onderhoud	aan	de	buitenkant	van	de	wo-
ningen in de st. Janskerkstraat.

nIeUWe onTWIKKeLInGen

Wist u dat Volkshuisvesting …
… begin februari de eerste gevelafbeelding heeft 
laten ophangen op de hoek Klarendalseweg en 
Willemstraat?

nIeUW: 
Fitness bij sportpunt Klarendalje conditie en kracht 
werken!

Vanaf dinsdag 1 februari organiseert Sportpunt  
Klarendal elke dinsdag van 18.00 – 21.00 uur in 
samen werking met Formupgrade fitness voor  
18+. Lekker zelf aan de slag of begeleid fitness. 
Formupgrade zit aan de klarendalseweg 193.

Gratis sporten bij sportpunt Klarendal
In 2011 kunnen kinderen die in het bezit zijn van 
een Arnhem card gratis sporten. Lever snel een 
kopie van je Arnhem Card in! Volwassenen met een 
Arnhem Card krijgen 50% korting. 

Voor meer informatie www.sportpuntenarnhem.nl 

Sportpunt    Klarendal 
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MFC Klarendal MFC Klarendal MFC Klarendal MFC Klarendal
op 25 januari werd er in de aula van VMBo ’t Ven-
ster een inloopavond georganiseerd waar bewo-
ners en betrokkenen een kijkje konden komen 
nemen naar de plannen voor het toekomstige Multi 
Functionele Centrum; de eerste artist impressions, 
maquettes en ontwerpen voor de buitenruimte 
waren op die avond te zien.

Wat is een Multifunctioneel Centrum? 
Een Multifunctioneel Centrum, MFC in het kort, 
is een gebouw waar meerdere functies bij elkaar 
samenkomen. 
Bijvoorbeeld een school (onderwijsfunctie), gym-
zaal (een sportfunctie) en een wijkcentrum (ont-
moetingsfunctie).

Waar komt MFC Klarendal?
Het MFC komt op het voormalige Menno van  
Coehoorn kazerneterrein aan de Klarendalseweg 
193-194 op de plek waar nu nog de reizende tuin 
ligt. 

Het gebouw wordt in opdracht van de gemeente 
Arnhem gebouwd. Architectenbureau De Zwarte 
Hond heeft hiervoor een ontwerp gemaakt. Het 
gebouw is zo ontworpen dat ruimtes voor verschil-
lende doeleinden (multifunctioneel) gebruikt kun-
nen worden. 

Wat gebeurt er met de bestaande gebouwen op 
het terrein?
Op het kazerneterrein staan nu het monumentale 
kazernegebouw en het servicegebouw. Beide  
gebouwen zijn eigendom van Volkshuisvesting. 

Het kazernegebouw wordt opgeknapt en krijgt een 
culturele en/of een maatschappelijke bestemming. 
Het servicegebouw is gerenoveerd. Jongerencen-
trum de Mix is hierin gehuisvest.  

Wie is er straks allemaal te vinden in het nieuwe 
MFC Klarendal?
MFC Klarendal wordt een 'Hart van de wijk'. Het zal 
plaats bieden aan een ontmoetingsplek voor be-
woners, een basisschool (fusie van Sint Jansschool 
en de Atlas), peuterspeelzaal, een buurtcentrum, 
kinderdagopvang, buitenschoolse opvang (BSO), 
een Centrum voor Jeugd en Gezin, een consulta-
tiebureau, een Wmo-loket, de sportschool van Fred 
Royers, een sportzaal en de publieksfunctie van de 
wijkwinkel.

Wie werken er allemaal aan het MFC?
In de projectgroep zitten de gebruikers die straks  
in het MFC komen. Dit zijn basisschool De Atlas,  
St. Jansschool, Rijnstad, SKAR, Sportbedrijf 
Arnhem, Fred Royers, het Centrum voor Jeugd en 
Gezin en de gemeente Arnhem. 

Om ook de bewonersbelangen aan bod te kunnen 
laten komen, neemt de opbouwwerker van Klaren-
dal deel aan de projectgroep. In de Klankbordgroep 
zitten bewoners van Klarendal die meedenken over 
hoe het gebouw en terrein er straks uit moet komen 
te zien. Zij hebben een adviserende rol. 

Wanneer is MFC Klarendal gerealiseerd?
Eind 2012 zal het MFC Klarendal klaar zijn. 

Om de ontwikkelingen verder te volgen, ga naar 
www.wijkwinkelklarendal.nl en zoek MFC

W i j k s c h o o l
Basisscholen de Atlas en de sint Jan zullen zich 
binnen het MFC als één nieuwe school gaan huis-
vesten met een nieuwe naam.

een nIeUW sCHooL 
Één van de uitgangpunten van de nieuwe school 
zal zijn: - Vreedzame School - met in de toekomst 
uitbreiding naar Vreedzame Wijk. Een ‘vreedzame 
school’ zijn betekent dat de school een gemeen-
schap wordt waarin leerlingen, personeel, ouders 
en ondersteunend personeel op een positieve 
manier met elkaar omgaan en problemen op een 
goede manier oplossen. Maar ook een school 
waar leerlingen mogen meepraten en waar ze zich 
verantwoordelijk voelen voor de klas en de school. 

Een school als een oefenplaats waarin kinderen een 
democratische leefstijl ‘aan den lijve’ ervaren. 

De peuterspeelzaal en de school beginnen met 
het invoeren van ‘de vreedzame school’. Een jaar 
daarna volgen het kinderdagverblijf en kinderop-
vang SKAR. Weer later volgt uitbreiding met andere 
organisaties die in de wijk met kinderen en jonge-
ren werken.“It takes a village to raise a child”(Voor 
het opgroeien van een kind is een stad nodig)

Kijk op www.wijkwinkelklarendal.nl >> ‘wijkschool’ 
voor contactgegevens om u meer te laten informe-
ren. Dat is tevens de webstek waar de totstandko-
ming van de wijkschool voorlopig word gevolgd.

P r I J s V r A A G

Wie o wie weet een sterke nieuwe naam voor de 
toekomstige basisschool van Klarendal op het 
voormalige Menno van Coehoorn terrein binnen 
het Multi Functionele Centrum? 

Heb je een goed idee of zelfs een logo in je hoofd? 
Stuur het met motivatie en contactgegevens op 
naar info@basisschool-de-atlas.nl of naar info@
bsstjan.nl. Een deskundige jury bestaande uit de di-
rectrices, ouders en leerkrachten zullen zich buigen 
over de keuze. 
de winnaar krijgt een cadeaubon t.w.v. €25,00. 
Ideeën moeten binnen zijn voor 31 mei.
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Wijkdag; een voorbeeld voor integratie

Klarendal is in 2007 uitgeroepen door toenmalig 
minister Vogelaar tot Krachtwijk. de Vogelaar-
aanpak heet ondertussen officieel Wijkaanpak. 
In alle vier de Arnhemse wijken die onder deze 
aanpak vallen, wordt constant gewerkt aan een 
zogenaamd wijkactieplan, kort gezegd WAP. 
een plan wat met, door en voor bewoners doe-
len wil behalen met de speerpunten Wonen, 
Werken, Leren & opgroeien, Integreren, sport & 
Cultuur, Veiligheid en ‘Achter de Voordeur’. Vanaf 
2009 is de start gemaakt met de uitvoering van 
het programma, het wijkplatform en de bewo-
nersgroep worden regelmatig over de voort-
gang geïnformeerd. 

Deze keer besteden we een hele middenpagina 
om terug te kijken naar het afgelopen jaar en 
vooruit naar het komende.

Op de financiële ‘taartjes’ die hier staan, zijn bij 
het reguliere budget wat Klarendal heeft diverse 
posten te zien. Een bedrag van € 10,000,- orga-
nisatiekosten zit hem dan bijvoorbeeld in tele-
foneren en notuleren. Het potje communicatie 
zit voor een groot deel in de onkosten van deze 
wijkkrant als de drukker. 
Maar Klarendal heeft ook een extra budget tot 
zijn beschikking gehad voor bewoners. Daaruit 
zijn bijvoorbeeld een wijkfeest, de succesvolle 
Hanging Baskets, sport en spel activiteiten, de 
ondernemersgids en meer bekostigd. Al deze 
uitgaven zijn verantwoord binnen de boven-
genoemde speerpunten van het Wijk Actie 
Programma.

www.wijkwinkelklarendal.nl kunt u onder het 
menu ‘wijkplatform’ een PDF document down-
loaden waarop de verantwoording van de bewo-
nersbudgetten over 2010 overzichtelijk staan 
gepubliceerd. 

Dan is er nog het programma-budget, gelden 
die met dezelfde speerpunten voor ogen worden 
besteed.

WerKen

Speerpunten zijn het versterken van de 
bedrijvigheid in de wijk en het verminderen 
van het aantal werkzoekenden. Het eerste 
gebeurt in hoofdzaak door het ontwikkelen 
van het Modekwartier aan de hoofdassen 
Klarendalseweg en Sonsbeeksingel. Tot nu toe 
zijn daar ca. 35 modeatelier/winkels gevestigd. 
Eind 2011 moeten dit er 50 zijn. Maar er is 
ook aandacht voor het winkelcentrum aan de 
Klarendalseweg. In 2009 is ondernemersvereni-
ging DOCKS opgericht. Deze is bedoeld voor 
alle ondernemers uit de wijk. Momenteel zijn er 
ca 70 ondernemers lid. 

Het verminderen van het aantal werkzoekenden 
vindt vooral plaats door het werk van de parti-
cipatiecoaches. Tot nu toe zijn daarmee ca. 200 
wijkbewoners verder gebracht naar werk en 
werktoeleiding (beroepsopleiding). Enkele per-
sonen hebben de stap kunnen maken naar een 
eigen bedrijf. Voor jongeren worden instappro-
jecten (maatwerk)  aangeboden, zoals Scoren in 
de wijk, Vitesse Betrokken en New Arts college. 
Tussen 2008 en 2010 is het aantal werkzoeken-
den in Klarendal afgenomen van ruim 50% naar 
10,8% en is het de enige wijk in de stad waar de 
afname in 2010 is doorgezet. 

Hanging Baskets; een investering 
in ‘wonen en woonomgeving’

Leren en oPGroeIen 

Het wijkactieplan investeert in het versterken 
van opvoedingsondersteuning in gezinsver-
band en extra aandacht voor het opgroeien en 
ontplooiingskansen van kinderen en jongeren. 
Voorbeelden zijn de projecten spel aan huis een 
homestart. Door het financieren van ambulant 
jongerenwerk en assistent kinderwerk worden 
meer kinderen/jongeren bereikt, ook buiten de 
voorzieningen als buurthuis en de Mix, en meer 
betrokken bij activiteit in de wijk. 

Een direct gevolg is de afname van overlast in  
de openbare ruimte, ten tijde van Klarendal Kom 
Op een van de topergernissen in de wijk. Met een 
bijdrage uit het wijkactieplan is voortijdige slui-
ting van de St. Jansschool voorkomen en is een 
kansrijke doorstart gemaakt als aanloop naar één

sterke wijkschool in het nog te bouwen MFC 
op het terrein van de voormalige Menno van 
Coehoornkazerne. Zie daarvoor pagina 5. Op dat 
terrein is begin 2010 de nieuwe Mix al in gebruik 
genomen. MFC en Mix, samen met een wijkplein 
en een goede culturele invulling voor het voor-
malig kazernegebouw, moeten hier voor een 
nieuwe trekpleister en ontmoetingsplaats in de 
wijk gaan zorgen. 

Annika van der Mee – assistent kinderwerk: “Ik 
vind het heel fijn dat we deze activiteiten kunnen 
aanbieden en zie dat kinderen er veel aan heb-
ben; hun leefwereld word er door vergroot.”

daniël smit – ambulant jongerenwerker: “Ik pro-
beer ze te stimuleren om bijvoorbeeld nieuwe 
activiteiten op te zetten, kijk of het culturele aan-
bod aansluit en reik ze handvaten aan.”
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Klarenmarkt tijdens Wijken voor 
Kunst; integratie en cultuur

InTeGrATIe

Speerpunt is het stimuleren van ontmoeting. 
Gedurende 2 jaar is uit het wijkactieplan een 
ontmoetingswerker gefinancierd. 

Een voorbeeld van zijn werk is de 
Landenkookgroep. Een succesvolle activiteit die 
in 2010 is overgenomen door participatiewerk 
van Rijnstad. Het wijkactieplan heeft verder 
financiële steun geboden aan het jaarlijkse 
Speeldorp Klarendal, aan het ontmoetingsplein 
op het terrein van de Leuke Linde en aan de 
vanaf 2009 georganiseerde Klarenmarkten. 

Onder de vlag van het wijkactieplan is ook een 
impuls gegeven aan inburgering: tot nu toe zijn 
ca 175 wijkbewoners in een inburgeringtraject 
opgenomen.

sPorT en CULTUUr

Speerpunt is het versterken van sport- en 
spelaanbod en -participatie in de wijk waar-
mee een gezonde leefstijl wordt bevorderd. 
Sportpunt Klarendal, opgericht in de periode 
van Klarendal Kom Op, vervult daar een spil-
functie in. 
Het wijkactieplan voorziet in de financiering 
van enkele functionarissen die erop gericht zijn 
sport en spel breed en gevarieerd aan te bieden 
en te verbinden met buurt, school en sportver-
enigingen. Sportpunt heeft een groeiend aantal 
leden uit de wijk (momenteel ca. 350). 
Het Wijkactieplan draagt ook financieel bij in 
het wijkprogramma van de cultuurscout van het 
Kunstbedrijf. Met nadruk op activiteit die gericht 
is op het kennismaken met kunst en cultuur. 

saïd Zahti - combinatiefunctionaris: “Sportpunt 
Klarendal moet een schakel zijn; de activiteiten 
die er op verschillende locaties worden georga-
niseerd, moeten de drempel naar sportvereni-
gingen lager maken.

Bram Kluen – cultuurscout: “Een brede taak 
van de cultuurscout is ‘Een steen in de vijver 
gooien’; iets aanjagen zodat mensen zelf hun 
initiatief ontplooien.”

ACHTer de VoordeUr 

Speerpunt is het bieden van zorg waar dat 
gewenst is. De werkwijze is dat door huis-aan-
huis contacten de zorgsituatie wordt vastgesteld 
en direct hulpaanbod plaatsvindt. Tot nu toe is 
deze aanpak toegepast in de Kapelstraat en de  
St. Janskerkstraat. Door het aantrekken van een 
zorgcoördinator kan ook wijkbreed extra zorgaan-
bod worden ingevuld en vindt verdeling van 
taken door de diverse hierbij betrokken instellin-
gen gestroomlijnde plaats. In 2010 is een begin 

gemaakt met een meer preventieve aanpak van 
huiselijk geweld.  

esther te Horst – zorgcoördinator: “Ik richt me 
vooral op mensen die de weg naar hulpverlening 
moeilijk weten te vinden, maar soms melden ze 
zich ook zelf.”

Henk nieuwhoff – vernieuwingsproject Rijnstad 
“Het is vooral mijn bedoeling om náást de men-
sen te gaan staan, een wegwijzer, een ondersteu-
ner te zijn.”

VeILIGHeId

Speerpunt is het versterken van het veilig-
heidsgevoel in de wijk. Met het behoud van de 
politiehuiskamer en het versterken van hand-
having en toezicht wordt daar zeker resultaat in 
geboekt. 

In de laatste vijf jaar is het gevoel van onvei-
ligheid behoorlijk afgenomen, van 42 naar 32 
bewoners per duizend inwoners. Het verbeteren 
van de openbare ruimte (BGB) zal daar zeker 
ook aan bijdragen. Het imago van de wijk kan-
telt geleidelijk van “onveilige wijk” naar interes-
sante en kleurrijke wijk, een bezoekje waard. 

De titel van het wijksperspectief uit 2004 
“Klarendal Kleur en Karakter” wordt daarmee 
geleidelijk waargemaakt. Door het Modekwartier 
trekt de wijk een toenemende stroom bezoekers 
van buiten. Met winkeliers is een begin gemaakt 
met het keurmerk veilig ondernemen.

Opschoonactie op de Vinken-
straat door het KinderWijkTeam; 

‘leren en opgroeien’ maar ook 
‘wonen en woonomgeving’

Een boekje uit de Monumenten-
reeks over Klarendal; cultuur 

De website van Klarendal; 
kosten voor communicatie

ALGeMeen

Uit algemene middelen wordt vooral bijgedra-
gen in het versterken van de kwaliteit van de 
wijkkrant en het bieden van – tijdelijke – onder-
steuning aan ondernemersvereniging DOCKS. 
In 2011 is budget gereserveerd voor een confe-
rentie 10 jaar wijkaanpak Klarendal.   

THeMA/ACTIVITeIT   UITGeGeVen
Wonen en woonomgeving  
 2009  100.000
 2010  107.500
 2011  62.500
subtotaal   270.000
Werken 
 2009  47.500
 2010  162.500
 2011  130.000
subtotaal   340.000
Leren en opgroeien
 2009  137.000
 2010  159.000
 2011  75.000
subtotaal   371.000
Integratie
 2009  55.000
 2010  69.00
 2011  27.000
subtotaal  144.055
Veiligheid
 2009  40.000
 2010  60.000
 2011  20.000
subtotaal  120.000
sport en Cultuur
 2009  150.000
 2010  100.000
 2011  90.000
subtotaal   340.000
Achter de voordeur 
 2009  40.000
 2010  135.000
 2011  135.000
subtotaal  310.000
Algemeen (org + comm) 
 2009  50.000
 2010  50.000
 2011  50.000
subtotaal  150.000

ToTaal  2.052.000  
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Meer informatie over Buiten Gewoon Beter: www.arnhem.nl/bgbklarendal of: Klaas spits: 026 - 377 4365; klaas.spits@arnhem.nl

CHIeL sAnders nIeUWe HooFdoP-
ZICHTer 

Chiel sanders is het nieuwe gezicht voor Buiten 
Gewoon Beter in Klarendal. Hij startte begin dit 
jaar als BGB-hoofdopzichter en volgde hiermee 
rené Kosters op. 

“De wijk is al heel mooi opgeknapt”, zegt Chiel 
Sanders. “Je kunt wel zien waar de BGB-werk-
zaamheden hebben plaatsgevonden. Dat gaat 
ook gebeuren in de zes straten die we nu gaan 
aanpakken. En daarna met de rest, waaronder 
de Vijverlaan en Agnietenstraat.”
De nieuwe hoofdopzichter kent Klarendal nog 
niet echt goed. “Alleen van buitenaf. Maar wat ik 
zie is een hartstikke leuke volkswijk waar ik met 
plezier voor ga werken.”

Het inloopspreekuur blijft hetzelfde 
Woensdag in de wijkwinkel: 13.30 - 14.30 uur

Tekst en foto's: Jos van Beek Communicatie   

J.C. HArToGsLAAn

Half januari reden de graafmachines de J.C. 
Hartogslaan binnen. BGB begon daar toen echt. 
Het deel tussen Leeuwensteinplein en Römerse-
straat, gaat volledig op de schop. “We gaan dit 
stuk helemaal opnieuw inrichten”, zegt Chiel 
Sanders. “Als het weer meewerkt, is dit deel van 
de J.C. Hartogslaan half maart klaar.”

De hele straat gaat open tot een meter diep. 
“We leggen nieuwe rioolaansluitingen naar de 
huizen. Ook komen er nieuwe trottoirputten (kol-
ken) die met nieuwe buizen op het riool worden 
aangesloten.” 
Verder komen er zo’n twintig parkeerplaatsen 
bij. “Het trottoir aan een kant wordt smaller. In 
de ruimte die vrijkomt komen parkeervakken 
over ‘dwars’. Daardoor kunnen er meer auto’s 
staan dan bij parkeren langs de stoep.” De trot-
toirs krijgen nieuwe tegels en stoepranden. In 
de straat en de parkeerplaatsen komen dezelfde 
steentjes terug als er lagen. 

Verder PLAnnInG 

Na Pasen, rond eind april, start BGB in de  
St. Janskerkstraat, het Dragonderpad en de 
Verlengde Hoflaan. 

nadat sneeuw en ijs uit de straten waren ver-
dwenen ging Buiten Gewoon Beter in Klarendal 
op volle kracht verder. echter met een nieuwe 
hoofdopzichter: Chiel sanders. Hij vertelt over 
de verdere werkzaamheden, te beginnen bij de 
J.C. Hartogslaan, römerselaan en Kazernestraat.

KAZernesTrAAT

Volgens de planning begint BGB op 21 maart in 
de Kazernestraat. “We gaan daar grootschalig 
aan de slag”, vertelt hoofdopzichter Chiel San-
ders. “Hier komt ook een nieuw riool, dus gaat 
de straat helemaal open.” 

Het leggen van een nieuw riool zal heel wat 
“heen-en-weer gerij met buizen en grond”  
veroorzaken, voorspelt hij. “Maar we zullen  
de overlast voor aanwonenden zoveel mogelijk 
beperken. We nemen hooguit tachtig meter 
onder handen, woningen zullen altijd te voet 
bereikbaar zijn en hulpdiensten kunnen de 
woningen bij calamiteiten altijd bereiken. Ook 
treffen we voorzieningen voor kinderwagens en 
mensen met een rollator of rolstoel.”

Uiteindelijk zal de straat eruit zien als nieuw. Als 
verharding komen er nieuwe gebakken steen-
tjes, ook in de vernieuwde parkeervakken. De 
stoepen krijgen nieuwe tegels en stoepranden. 
En als extraatje komen er klassieke lantaarnpa-
len, zoals op de Klarendalseweg. “Als alles mee-
zit, zijn we op 13 mei klaar”, aldus Chiel Sanders.

Chiel sanders

röMerseLAAn

Begin maart starten de werkzaamheden in de 
Römerselaan. Net als in de J.C. Hartogslaan gaat 
deze straat helemaal open in verband met de 
aanleg van nieuwe rioolaansluitingen. Volgens 
de planning moet de straat half april klaar zijn.
De rioolaansluitingen naar de huizen worden 
vernieuwd. En er komen nieuwe trottoirput-
ten (kolken) die met nieuwe buizen op het riool 
worden aangesloten. Daarom gaan straat en 
stoepen open tot een diepte van ongeveer een 
meter. 
De trottoirs krijgen nieuwe tegels en stoep-
randen. In de straat komen dezelfde steentjes 
terug als er nu liggen. “In de Römersestraat is 
geen ruimte voor extra parkeerplaatsen”, aldus 
de BGB-hoofdopzichter. “Wel wordt de rijbaan 
smaller, zodat er ‘langs-parkeervakken’ worden 
gecreëerd.” 

VrAGen

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Of wilt 
u tekeningen bekijken van wat er in uw straat 
staat te gebeuren? Kom dan naar het inloop-
spreekuur in de wijkwinkel: iedere woensdag 
tussen 13.30 en 14.30. Hoofdopzichter Chiel San-
ders is daar dan aanwezig. U kunt de tekeningen 
ook bekijken op de website van BGB Klarendal: 
www.arnhem.nl/bgbklarendal 
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GeLd TeKorT? WILLen Meedoen?  
AAn HeT WerK?

Herkenbaar? en wil je hier iets aan doen? 
Kom dan op dinsdag 1 maart naar het 
wijkcentrum. Van 09.30 tot 12.00 uur staan 
wij voor je klaar om je op weg te helpen!

Waar blijft mijn geld? Dat vraagt iedereen 
zich wel eens af, want met je geld uitkomen 
is tegenwoordig niet gemakkelijk. Wil je grip op 
je knip? Of wil je weer meedoen aan activiteiten 
in je wijk? Wil je vrijwilligerswerk doen, een oplei-
ding of cursus volgen? Kom dan 1 maart naar het 
wijkcentrum!

Het budgetteam en participatiecoaches van de 
gemeente, participatie medewerkers van Rijnstad 
en en het activeringsteam van Klarendal bieden u 
graag een helpende hand. 

Heeft u vragen? Belt u dan met één van de leden 
van het budgetteam via 026 377 3374.
Wijkcentrum Klarendal, rappardstraat 30 in 
Arnhem.

Nuttige nummers in de wijk

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

Wijkwinkel Klarendal

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

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

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

Buurtopbouwwerker: rob Klingen

wijkmanager: saskia Moester

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

Ook de rechtswinkel is gevestigd in 
de Wijkwinkel.

Inloopspreekuur: dinsdag 19.00 - 20.00 uur.

Wijkplatform Klarendal

In de laatste vergadering van het Wijkplatform 
heeft daniël smit vertelt wat hij als jongerenwer-
ker van de stichting rijnstad doet in Klarendal. 

Hij werkt 18 uur per week in het wijk en zoekt bij 
voorkeur jongeren op die zo´n 17-18 jaar oud zijn. 
In de praktijk van zijn werk heeft hij gemerkt dat 
de jongeren vijf plaatsen hebben waar ze graag 
bij elkaar komen. Een bekende plek is het Noord 
Peterplein. Dat is altijd al een favoriete, maar 
ook geducht plek geweest omdat het dicht bij de 
coffeeshops is. Bij de onderdoorgang naar de 
Agnietenstraat zijn minderen jongeren.
Hij wil graag samen met de jongeren leuke acti-
viteiten organiseren of ze helpen hun opleiding 
weer op te pakken of samen met ze contacten te 
leggen met andere buurtbewoners. 

Ook wil hij graag samen met de jongeren proble-
men in de wijk te verminderen. De volgende ver-
gadering is donderdag 10  maart a.s. om 19.30 in 
de wijkwinkel.    

W I J K W I J z E R ☞☞

WIJKPLATForM KLArendAL

GrATIs KoFFIe/THee MeT GeBAK!

Kom gezellig een kopje koffie of thee drinken 
en kijk wat je mogelijkheden zijn. Het budget-
team, de participatiecoaches en medewerkers 
én het activeringsteam staan op je te wachten.

Dinsdag 1 maart 2011 van 09.30 tot 12.00 uur in 
Wijkcentrum Klarendal, Rappardstraat 30

-tegen inlevering van deze coupon ontvang je 
een kop koffie of thee met gebak–

Geld  tekor t ? 

Wi l len  meedoen? 

Aan  het  werk?

naam: ......................................................................

Adres:  ....................................................................

Telefoon:  ................................................................

e-mailadres:  ..........................................................

Geboortedatum:  ...................................................

  Ik wil meer informatie
  Ik wil meedoen met een proefles op  
 23 februari van 13.30 tot 14.00 uur in WCK
  Ik wil me opgeven

RS

/
=

Kunstbedrijf Arnhem organiseert i.s.m. 
stichting Rijnstad en wijkcentrum Klarendal 
een rockend muziekproject in Klarendal               

De KleuRenDAl KiDs BAnD 
Ben je tussen de 8 en de 12 jaar en heb je altijd 
al willen rocken in een band? Er staat in het 
Wijkcentrum Klarendal een complete set blinkende 
instrumenten klaar om bespeeld te worden: 
een drumstel, een basgitaar, een elektrische rock 
gitaar, een keyboard, zangmicrofoons, diverse 
percussie-instrumenten, trompetten 

samen met een muziekdocent ga je je eigen favorie-
te nummers uitkiezen of zelf maken. en aan het eind 
geven we een swingend optreden voor publiek!

Voor wie: maximaal 10 kinderen tussen de 8 en 
12 jaar Hoe vaak: 10 lessen Wanneer: vanaf 15 
maart op dinsdag tussen 15.45 tot 16.45 uur Waar: 
Wijkcentrum Klarendal, Rappardstraat 30, Arnhem 
Kosten: € 40,00 /Klarendalprijs € 20,00/ Met 
Arnhem Card gratis deelname!
 
Wil je meer informatie of je opgeven? geef dan 
het onderstaande strookje af bij het wijkcen-
trum Klarendal of stuur het op naar Kunstbedrijf 
Arnhem: Mariënburgstraat 12, 6811 CS Arnhem. 
Ook vind je meer informatie www.breedtekunst.nl 
of kan je bellen naar 026 – 3513517.
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Swingende workshops  
voor bezoekers van De Mix 

Leren zingen, hiphoppen, je eigen leren beat 
maken? een aantal Klarendalse jongeren gaat het 
gewoon doen! Ze hebben zich ingeschreven voor 
een gratis workshop van Kunstbedrijf Arnhem. Het 
project heet ‘Klarendal loves music’ en de jongens 
en meiden krijgen acht keer les van professionals 
en leraren. Als ze klaar zijn kan het maar zo zijn 
dat er een Cd-presentatie komt met hun nummer.

daniël smit – participatiemedewerker van De Mix- 
is er blij mee dat deze jongeren zich gaan verdie-
pen in dat wat ze leuk vinden. Tijdens een gezellig 
feest in het jongerencentrum in januari, werden de 
workshops eerst gepresenteerd en uitgelegd door 
het Kunstbedrijf. De aanwezigen kregen meteen 
een voorproefje van wat je allemaal kunt bereiken 
met zo’n workshop. Er waren diverse optredens 
die avond met muziek- en dansgroepen. Daarna 
konden ze zich inschrijven.

Ook Bryan alias diffa was die avond in De Mix. Hij 
hielp mee als vrijwilliger èn als ervaringsdeskun-
dige. Ook hij kreeg via een kunstproject hulp om 
zijn muzikale dromen waar te maken (de Wijkkrant 
schreef in 2010 over hem). Van Diffa verscheen een 
heuse videoclip.

ACTIVITeITen VoorJAArsVAKAnTIe In de MIx

In de voorjaarsvakantie heeft de Mix een leuk pro-
gramma. Zo kun je o.a. komen bowlen, pokeren en 
‘gamen’. Er zijn diverse toernooien, waarbij mooie 
prijzen te winnen zijn! Je bent ook welkom als je 
wil internetten, Playstation 3 wil spelen, Wii-en 
of als je gewoon lekker wil chillen of loungen. De 
meiden hebben op maandag 21 februari een leuke 
activiteit. Ze gaan naar de bioscoop. 

Let op: er zijn andere openingstijden, dan doorde-
weeks.

Voorjaarvakantie 2011

MA 21 FEB Toernooien 10-13 jaar leuke prijzen
13:00 – 16:00 uur 

Meiden bioscoop 12+ € 2,- p.p. 19:00 uur verzame-
len bij de Mix 

DI 22 FEB Bowlen 13-21 jaar Max. 12 personen
€ 2,- p.p. 13:00 uur verzamelen bij de Mix 

WO 23 FEB Challengetoernooi 13-21 jaar “Win It To 
In It” 13:00-16:00 uur

DO 24 FEB Pokertoernooi 13-21 jaar leuke prijzen 
19:00-22:00 uur

VR 25 FEB Inloop 10-13 jaar 15:00-17:30 uur

Game-night diverse gametoernooien 19:00-22:00 
uur

Doortje van galen (70) uit de West-
Peterstraat woont haar hele leven al 
in Klarendal. Elke wijkkrant vertelt ze 
haar belevenissen van vroeger.

C o M M U n I e J U r K

Vroeger was bijna iedereen katholiek in Klarendal. 
Mijn ouders ook. Ze gingen niet naar de kerk, maar 
lieten hun kinderen wel dopen en stuurden ons naar 
een katholieke school. dat hoorde nu eenmaal zo. 

Ik moest naar de Catharinaschool, een meisjes-
school in de Johannastraat. Onze dagelijkse missen 
waren in de Sint Janskerk, met één keer per maand 
op vrijdag de aanbidding van het heilig hartbeeld. 
Wij stonden dan rond dat grote beeld van Jezus te 
bidden en te zingen. Daarna moesten we weer naar 
school, waar we ons in rijen langs de trap opstel-
den. Eén van de nonnen liep de treden op als een 
soort koningin, haar gezicht verborgen achter de 
witte punten van haar kap. Nog ik hoor ik het ruizen 
van haar zwarte gewaad. 

De eerste paar jaar hadden we ook les van nonnen. 
Taal en rekenen, na een gebed natuurlijk, en de 
handwerkzuster leerde ons breien. Dat kwam goed 
uit, want voor de zwemles hadden we allemaal een 
badpak nodig. Ik herinner me nog de eerste keer 
dat ik met dat ding uit het water kwam. Het kruis 
hing op mijn kuiten! En dat kwam echt niet omdat 
ik ‘m wat los gebreid had. 
Catechismus kregen we van een man die -in mijn 
herinnering- altijd in het zwart liep, een sigaar in 
zijn mond had en een dikke buik. Hij bracht ons 
godvruchtigheid bij en dat heeft me bange momen-
ten bezorgd…. 

Zo moest ik een keer naar de ochtendmis. Mijn 
moeder had me brood en koude thee meegegeven. 
Dat mocht je pas opeten na de mis, want je was 
alleen ontvankelijk voor Jezus op een lege maag. 
Alleen: toen ik bij de kerk kwam, zag ik helemaal 
geen klasgenootjes. ‘Ze zijn vast al binnen’, zei ik 
tegen mezelf en begon mijn brood op te eten. Tot 
ik opeens bekenden aan zag komen lopen. De mis 
moest dus nog beginnen en ik had mijn brood al 
op! Ik durfde niks te zeggen en ging toch ter com-
munie. Dat was een doodszonde had ik geleerd.  
Die avond kon ik niet slapen, zo bang was ik dat 
God iets voor mij in petto had. 
Biechten vond ik ook al zo vervelend. Want wat 
deed je als kind nou verkeerd? Ik verzon meestal 
maar iets; zei dat ik thuis een snoepje had gepikt. 
Ook al was er in ons hele huis geen snoepje te 
vinden. 

de communie leek me als elfjarige daarentegen 
wel leuk, maar bleek ook al geen feest. Van de 
kerk mocht ik een jurk uitzoeken, want die konden 
mijn ouders niet betalen. Ik ging met mijn moeder 
naar een winkel aan het Jansplein. Het werd een 
beige jurk van dunne bobbeltjesstof – everglace 
genaamd- en ik vond ‘m zòòò lelijk. Moest gewoon 
huilen toen ik dat ding aan moest. eén traan viel 
die dag op de jurk en - geloof het of niet- die is er 
nooit meer uitgegaan. 

Verhalen  
uit  
de 

 West 
 Peterstraat

“Biechten vond ik ook al zo vervelend. 
Want wat deed je als kind nou verkeerd?”
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Wim simmers had het afgelopen jaar het 90-jarig 
jubileum van zijn café aan de Klarendalseweg 
gevierd, binnenkort zou zijn eigen jubileum als 
kastelein volgen. Maar het jaar was nog nauwe-
lijks begonnen of Arnhem en Klarendal werden 
een geliefd fenomeen armer;  nog midden in het 
leven en vol met toekomstplannen,  overleed Wim 
plotseling aan een hartaanval. 

De eerste week van januari was een verdrietige; 
veel condoleance berichten op zijn website, 
artikelen in de Gelderlander, een zaal in het Musis 
Sacrum gevuld met meer dan 500 vrienden, fami-
lie en klanten – en nu stilte.

omdat woorden om Wim simmers te memoreren 
altijd tekort zouden doen, besloot de redactie het 
met foto’s te doen. 

Met dank aan de familie van Wim.

IN MEMORIUM – WIM SIMMERS

Wim simmers tijdens carnaval 1986

op bezoek tijdens zijn muziek
carrière bij de Avro in 1990

Met zijn zonen Maarten en Wim jr.

drie generaties simmers

Marianne Weber op bezoek in 2000

Kastelein Wim tijdens carnaval

opruimen met zoon Wim na  
de carnavalsoptocht van 2007

Genieten van het leven met Tiny

Tijdens het 90 jarig jubileum van  
Café simmers, voorjaar 2010

Trots naast zijn levensgrote affiche aan 
de Ir. van Muijlwijkstraat, voorjaar 2010

Sinds begin februari staat Maarten Simmers 
als vertegenwoordiger van de 4e generatie 
Simmers achter de tap. Met medewerking van 
Wim Simmers jr. zulllen zij proberen het goede 
van de Huiskamer van Arnhem te behouden 
en samen met vrienden en klanten op weg te 
gaan naar het 100-jarig bestaan.
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K I N D E R p a g I N a
Kinderbuurtweek Activiteiten Wijkcentrum Klarendal

Activiteiten Wijkcentrum KlarendalKinderbuurtweek

Activiteiten in de Voorjaarsvakantie!
Tijdens de vakantie gaan de wekelijkse clubs niet door, maar er zijn natuurlijk wel andere 
leuke activiteiten! 

Maandag 7 maart: Carnaval op het Hommelveldje Van 13.30 uur tot 15.00 uur
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar Kosten: geen Info: Michiel, 026 - 445 07 64

Dinsdag 8 maart: ‘Gezond Europa Rond’ op De Leuke Linde Van 13.30 uur tot 
15.00 uur Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar Kosten: geen Info: Maartje, 026 – 442 48 11

Woensdag 9 maart: ‘Voetbalmasters’ in de Rijnhal Wil je meer weten of meedoen 
met een team? Meld je dan aan bij Said in de Sporthal of het wijkcentrum

Woensdag 9 maart: Kinderdisco Van 18.00 uur tot 18.45 uur, Voor kinderen van 4 t/m 
7 jaar Van 19.00 uur tot 20.00 uur, Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar Kosten: geen, je mag wel 
geld meenemen voor snoepjes of limonade Info: Joyce , 026 – 351 34 28

Donderdag 10 maart: Spelletjesmiddag in Wijkcentrum Klarendal Van 13.30 uur tot 
15.00 uur  Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar Kosten: geen Info: Joyce , 026 – 351 34 28

Start activiteiten Leuke Linde
Vanaf maandag 28 februari starten alle wekelijkse activiteiten op De Leuke Linde weer!
Wil je meer weten? Let op de flyers, kijk op de website van De Leuke Linde of stel je vraag 
aan Maartje, 026 – 442 48 11

Start Spellenbank Wijkcentrum Klarendal
De spellenbank is verhuisd van de woensdag naar de donderdag en start weer op donderdag 
3 februari, van 15.45 uur tot 17.00 uur. Het kost niets en je hoeft ook niet lid te worden. 
Je kunt er spelletjes spelen, wedstrijdjes doen, en heel veel andere leuke dingen die met 
spel en spelen te maken hebben! Jij komt toch ook!!!???

Kinderwijkteam deel 2
Vanaf dinsdag 25 januari is er een nieuw kinderwijkteam gestart! Het eerste team heeft 
hard gewerkt en veel leuke activiteiten gedaan. Nu is het tijd voor het tweede team om 
aan de slag te gaan met plantjes planten, opruimen in de straat en veel te leren over de 
natuur, het milieu en de wijk.

Hieronder lees je welke kinderen er in het tweede team zitten en wat ze er over willen vertellen:

Ik ben Susan en ik vind het leuk om proefjes te doen die met de natuur of het milieu te 
maken hebben.

Ik ben Megan en ik vind het leuk om mee te doen en ik ben blij dat ik me heb opgegeven voor 
het Kinderwijkteam.

Ik ben Theo en ik vind het leuk om dit te doen.

Ik ben Dylano en ik had vorig jaar al veel over het Kinderwijkteam gehoord, daarom wilde ik 
me ook graag opgeven.

Ik ben Kim en ik vind het leuk en leerzaam.

Ik ben Suzy en ik vind het leuk om iets te leren over de wijk.

Ik ben Dayen en ik vind het goed dat we iets leren en het is goed voor de natuur.

Ik ben Julia en ik vind het ook leuk om iets te leren en het is ook goed voor het milieu.
Ook Eltjo, Gigi en Lisa doen mee met het Kinderwijkteam.
En Mike, Michelle en Joyce zijn de begeleiders en zij vinden het erg leuk en gezellig dat er een 
tweede Kinderwijkteam is. 
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Brede school organiseert 
Kinderbuurtweek "Spel & Spelen"
Weet u het nog.... de kinderbuurtweken van 
vorig jaar? Alles stond in het teken van sprook-
jes. Het werd een geweldig feest. Ook dit jaar 
organiseert brede school Klarendal/St. Marten 
weer een kinderbuurtweek. Nu met het thema 
"Spel & Spelen". 

De kinderbuurtweek is van maandag 28 maart 
t/m vrijdag 1 april 2011. Alle kinderen uit de wijken 
Klarendal en St. Marten kunnen meedoen! Uw 
kind kan kiezen uit onderstaande activiteiten. 
Maar let op, bij sommige activiteiten kan er een 
maximaal aantal kinderen meedoen en vragen we 
om vooraf in te schrijven.

maandag 28 maart
'Spelcaroussel op BSO het Droomeiland'
Waar: Buitenschoolse Opvang het Droomeiland in 
de Jan Ligthartschool
Tijd: van 15.45-17.00 uur
Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. 
Er is plaats voor 20 kinderen; graag van te voren 
opgeven op nummer: 06 - 202 10 539 

dinsdag 29 maart
'Een spel bouwen doe je zo, bij BSO Vulkaan-
eiland'
Waar: Buitenschoolse Opvang Vulkaaneiland in de 
dependence van de Jan Lighthartschool
Tijd: van 15.45-17.00 uur
Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Met kinderen van 
Wijkcentrum Klarendal

Sport- en spelinstuif
Waar: Sporthal Klarendal
Tijd: 16.00-17.00 uur
Voor alle kinderen van 4-12 jaar. 

woensdag 30 maart
Spelmiddag 
Waar: De Leuke Linde
Tijd: 14.00-16.00 uur
Voor alle kinderen van 0-12 jaar. 

Muziek-speldisco
Waar: Wijkcentrum Klarendal
Tijd: 18.30-20.00  uur
Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

vrijdag 1 april
Spellenfeest Oud en Nieuw!
Waar: De Leuke Linde
Tijd: 15.00-16.30 uur
Voor alle kinderen van 0-12 jaar. 

Basisschool De Atlas en de Sint Jansschool 
sluiten tijdens de kinderbuurtweek aan op het 
thema Spel & Spelen. Zij organiseren binnen 
schooltijd allerlei activiteiten die op dit thema 
betrekking hebben. Zo is er een weekopening 
voor de kinderen van beide scholen, gaan zij 
gezelschaps- en denksportspelletjes spelen en 
krijgen zij samen gymles in het teken van Spel 
& Spelen. 


