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Kunstzinnige kamers in Klarendal
Door Paula Hubbers
Tijdens Klarendal Maskerade opende ook
Fashion en Design hotel ModeZ voor het
eerst haar deuren. De bijzondere naam van het
hotel is een samenstelling van de woorden
mode, design en (Hogeschool voor de Kunsten in
Arnhem) ArteZ.
Laatstgenoemde neemt daarnaast nog een
andere grote rol in voor het hotel: alle kamers
zijn ontworpen en ingericht door diverse Nederlandse kunstenaars die aan het ArteZ geschoold
zijn. Enkelen van hen wonen en werken in Arnhem, waaronder aan de rand van Klarendal wonende modeontwerper Sjaak Hullekes. Om
erachter te komen wat het ontwerpen van zo’n
kamer precies inhoudt, ging ondergetekende
samen met Sjaak Hullekes een kijkje nemen in
de kamer van zijn hand.
“Designbureau en -consultant ‘Studio Piet
Paris’ (red. Ook verantwoordelijk voor de eerste
drie Mode Biënnales in Arnhem) heeft ons allen
persoonlijk gevraagd een kamer te creëren voor
dit hotel”, vertelt een terecht trotse Sjaak. “Iedere
ontwerper kreeg een bepaald thema, waar hij de
kamer mee mocht vullen. Aan mij was ‘reizen’
toegewezen.” De kunstenaars hadden, buiten
de eis van de aanwezigheid van noodzakelijke
meubels (bed, kast), geen enkele restricties in
het ontwerpen. De kamers zien er om die reden
allemaal zeer divers uit!
Sjaak heeft het thema reizen vormgegeven door
onder andere lades in kasten te vervangen door
authentieke leren koffers en is een verzameling
gestart van kindermutsjes uit diverse landen die
over een hele hoge wand op consoles worden
getoond. Deze mutsjes verraden wellicht Sjaak’s

achtergrond in de mode. Want hoe is het om als
modeontwerper een kamerinterieur te creëren?
“Ontzettend leuk, het was een hele uitdaging!”,
aldus een enthousiaste Sjaak. “De inrichting van
onze winkel aan de Kerkstraat in het centrum
van Arnhem heb ik, samen met collega/partner
Sebastiaan Kramer, ook zelf gecreëerd, dus ik
had hier al ervaring mee. Daarnaast verschilt het
aankleden van een mens of een ruimte eigenlijk
amper! Het gaat altijd om het neerzetten van de
juiste stemming en sfeer.”

“Klarendal is écht het bruisende
Modekwartier met een mooie balans
van verschillende mensen en culturen”
Het is enigszins opvallend dat een modeontwerper die internationale bekendheid geniet
en in 2009 de heuse Mercedes-Benz Dutch
Fashion Award heeft gewonnen, ‘nog steeds’
zijn winkel in Arnhem gevestigd heeft zitten.
Sjaak zelf echter, ziet Arnhem als toplocatie.
“Zeker Klarendal is écht het bruisende Modekwartier met een mooie balans van verschillende
mensen en culturen. En met de komst van hotel
ModeZ ontstaat er een mooi samenspel tussen
bezoeker, ontwerper en bewoner, waar iedereen
in de wijk zijn eigen kleur aan geeft.”
Na het bezoekje aan het hotel, realiseert ondergetekende zich ook dat dit prachtige bouwwerk
inderdaad voor een nieuwe invloed kan zorgen.
Het is nu ook goed te begrijpen dat internationaal bekende Sjaak zichzelf niet hoeft te
verplaatsen naar het buitenland: de deuren van
hotel ModeZ, met haar verrassende en inspiratievolle kamers, staan open, dus (inter)nationaal
bezoek, wees welkom in Klarendal!
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Sjaak Hullekes in de door hem ontworpen kamer in Fashion en Design hotel ModeZ

en nog veel meer

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
~ Redactioneel ~
Heerlijke nazomer! Veel feest achter de
rug: het jaarlijkse speeldorp, toen begonnen de scholen weer, toen was er haast om
Klarendal Maskerade te organiseren en te
vieren - samen met het jaarlijkse wijkfeest,
het jaarlijkse Wijken voor Kunst, helaas de
laatste Klarenmarkt. En natuurlijk samen met
alle nieuwkomers in de wijk; het Huis van
Puck, Hotel ModeZ, Kunstbedrijf Arnhem,
Plaatsmaken en café Caspar; we hadden ze
allemaal al eens voor gesteld in de wijkkrant.
Ondanks dat het festival voor deze wijkkrant
qua planning tussen de wal en het schip valt
(we konden er geen verslag van doen) is er
indirect aandacht voor nieuwigheden in de
wijk – te beginnen op de voorpagina.

Wist u dat?
De uitstraling van de Hommelseweg
sterk verbeterd?
Portaal, bewoners, winkeleigenaren en
Volkshuisvesting samen werken aan de
verbetering van de appartementen aan de
Hommelseweg (ter hoogte van C1000). De
nieuwe balkons van de appartementen vallen
op, de woningen kregen nieuwe kleuren en de
luifels verdwenen. Het ontwerp is van Wismans
& De Jong Architecten. In de komende maanden
richt de gemeente Arnhem het openbaar gebied
opnieuw in. Al met al een forse verbetering.

~ Inleveren van kopy ~
Uiterlijk woensdag kopij 17 oktober
Kopij ontvangen we het liefst per e-mail
(wijkkrant@klarendal.nl).
Ingeleverde teksten moeten in Word worden
aangeleverd, digitale foto’s in een zo hoog
mogelijke resolutie.
Verspreiding van de wijkkrant vanaf 6 nov.



Een ccgje op Klarendal
Welke plek zie je op de tekening?

doe mee en
Naam:

win een prijs!

Adres:

Gerard Mulder
maakt voor elke wijkkrant een tekening van
een (on)opvallende plek
in de wijk.

Telefoon:
Lever deze bon bij de Wijkwinkel uiterlijk woensdag 17 oktober

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.
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Daarvoor moet u de
bon invullen en afgeven bij de Wijkwinkel,
Klarendalseweg 442.

KLARENDAL
wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform
redactieleden

Jos Peters, Gerard Mulder, Shay

De oplossing van de
krant 4 ergens in de
Indische buurt…. Maar
helaas, niemand zond
iets in!

Karniel, Zefanja Hoogers, Jan
Brugman, Helga van Ree, Paula
Hubbers, Christel Olijslager, Sabine
Roelofs, Yvonne Verlinde.
bezorgers

Kapsalon Haar van Toonen inmiddels
zijn deuren opende?
Onlangs opende deze hippe en trendy kapper
op de Klarendalseweg 189.
De Volkshuisvestingwinkel ‘Oogst’ is
verplaatst naar Klarendalseweg 468?
De producten in de winkel zijn gemaakt door de
mannen/vrouwen uit Jo’s werkplaats. Mensen
die al lange tijd thuis zitten of jongeren die hun
school niet afmaakten doen in de werkplaats
werkervaring op. In Oogst vindt u ook producten gemaakt door 2Switch. Wilt u iets kopen,
één telefoontje (nummer staat in de winkel) en
het is zo geregeld.

Ouwigheden gaan gewoon door: hoe gaan
we door met wijkaanpak, hoe houden we de
wijk schoon, Buiten Gewoon Beter laat van
zich horen, nieuwe en vernieuwde ondernemers krijgen weer een plek, de kinderactiviteiten worden weer aangekondigd. ..
De komkommertijd is in ieder geval weer
achter de rug; de krant staat weer boordenvol!

Volkshuisvesting startte met de verbouwing van de binnenzijde van School
III aan Onder de Linden?
In het afgelopen jaar werd de buitenkant weer
in oude glorie hersteld. Die klus is geklaard. Het
gezondheidscentrum in wording is bijna helemaal verhuurd. Daarom wordt de binnenkant
van het gebouw aangepast op de wensen van
de toekomstige huurders. Al met al een forse
klus die waarschijnlijk tot halverwege 2013 duurt.

Suse Swensen, Bennie Strik, Bert Pas
Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel
Krant niet ontvangen? bel de

Doe mee en breng uw
bon vandaag nog naar
de Wijkwinkel. Uw
oplossing moet uiterlijk
woensdag 17 oktober in
ons bezit zijn.

Wijkwinkel tijdens openingstijden en hij wordt zo snel mogelijk nabezorgd!
redactie-adres

Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

telefoon

026 445 22 57

e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

Op www.wijkwinkelklarendal.nl is de
wijkkrant te downloaden.
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Loop eens binnen bij… cafetaria Twinstar
Door Jos Peters
Al lang een vertrouwd beeld aan het eind van de
Sonsbeeksingel en het spoorviaduct van station
Velperpoort, is cafetaria Twinstar. Ongeveer
zeven en een halfjaar geleden namen Mei Mei
en Hui Chen de zaak over van de toenmalige
eigenaar. Het echtpaar Chen zijn beide geboren
op het platteland van China, waar ze verkering
met elkaar kregen en trouwden. In 1998 kwamen
ze naar Nederland.
Mevrouw Mei Mei Chen
vertelt: “Het was toen
een behoorlijk drukke
tijd voor ons. We werkten bij een Chinees
restaurant en we zaten
beiden op de taalcursus
Nederlands. Er was weinig
ruimte voor vrije tijd. Zo hebben
we een aantal jaren geleefd en konden we wennen aan de Nederlandse maatschappij en cultuur,
die heel anders is dan in China.” Uiteindelijk
besloten ze hun eigen zaak te beginnen en met
geleend geld van vrienden uit de Chinese gemeenschap, konden zij de cafetaria overnemen.

werd even getwijfeld over het zoeken naar een
nieuwe locatie,maar het feit dat hun dochters in
Klarendal waren gewend, de vaste klantenkring
en het feit dat de buurt opknapte, gaven de doorslag om grootscheeps te gaan verbouwen.
In zes weken werd alles vernieuwd, van het interieur tot aan de nieuwe machines om te bakken,
frituren en wokken toe. Alles oogt fris en nieuw
wanneer je de zaak binnen komt. Er zijn gezellige
tafels en stoelen om te wachten of om het eten
op te eten; er is een dames en heren toilet en het
werk gedeelte fonkelt. Het menu is gevarieerd,
en beslaat naast de traditionele Chinese afhaal
gerechten ook wok gerechten, snacks en vegetarische snacks. Patat en diverse broodjes zijn ook
te verkrijgen. Naast de deur hangt het certificaat
dat men duurzaam frituurt, wat wil zeggen dat er
met vloeibare olie wordt gewerkt, in plaats van
vast frituurvet.

Over de buurt zijn ze ook lovend;
vriendelijke mensen en mooi opgeknapt
Het echtpaar is blij met hun nieuwe zaak, die
goed loopt en waar de mensen ook de nieuwe
gerechten nemen. Over de buurt zijn ze ook
lovend; vriendelijke mensen en mooi opgeknapt.
Mevrouw Chen vertelt: “De laatste tijd hadden
we wat last met jongeren, die met scooters vaak
de ruimte van ons terras innamen, maar toen ik
een keer met hen gesproken had, is de overlast
gelukkig afgenomen.“
Cafetaria Twinstar, Sonsbeeksingel 160,
Telefoon: 026 - 443 66 53.
Open: ma. t/m do.14.00 – 23.00 uur.
Vr. en zo. 12.00 – 23.30 uur.
Zaterdag gesloten. Op feestdagen geopend.

De eerste jaren was het hard werken, maar de
zaak begon op een gegeven moment goed te
lopen. Er kwam een vaste klantenkring, die het
eten lekker vond. Het commentaar was wel dat
de zaak er wat rommelig uitzag. De familie Chen,
met inmiddels twee dochters van negen en zes
jaar oud, besloot opnieuw te gaan investeren. Er

De eerste jaren was het hard werken,
maar de zaak begon op een gegeven
moment goed te lopen. Er kwam een
vaste klantenkring, die het eten lekker
vond

Het echtpaar Chen bij de ingang van hun cafetaria Twinstar

2013: wat pakken we aan in Klarendal?
Er ligt een mooie wijkvisie: Klarendal 2022,
eigenzinnig en ondernemend (zie pagina's
6-10 verder in deze krant). Daar hebben op 16
september jl. de partners in de wijk hun handtekening onder gezet: bewoners, gemeente en
woningcorporatie Volkshuisvesting. Maar het
moet niet bij papier blijven, er moet uitgevoerd
worden.

vat dit samen in een wijkactieplan voor Klarendal. Dat plan wordt met alle partijen vastgesteld
in het wijkplatform. De reacties die we via
www.meedoeninarnhem.nl op de onderwerpen
krijgen worden daarin ook meegenomen.
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Laat ons weten waar we in 2013 de aandacht en het geld op moeten inzetten in
Klarendal!
Dat kan op www.meedoeninarnhem.nl.
Daar staat een lijst met onderwerpen. Op welk
onderwerp(en) stemt u? U ontvangt de lijst met
onderwerpen ook binnenkort per post.

Wie doet wat
De onderwerpen komen uit de wijkvisie èn uit
een wijkgesprek dat op 20 september jl. werd
gehouden in de wijkwinkel Klarendal. Tijdens dat
wijkgesprek sprak wijkwethouder Michiel van
Wessem met zo’n 20 bewoners, ondernemers
en partners uit de wijk (zoals Volkshuisvesting,
Rijnstad en de wijkagent). Doel was om samen te
bespreken wat er aangepakt moet worden, wie
wat gaat doen en wie wat betaalt. De gemeente
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Geld
Er is geen grote zak met geld meer van het
Rijk voor wijkaanpak. We moeten het allemaal
samen doen en betalen. De gemeente heeft de
afgelopen jaren geleerd van de ervaringen en
resultaten in de krachtwijken. Ze wil hiermee
doorgaan: goed luisteren en meer gericht op de
wijk werken. De gemeente wil reguliere capaciteit en budgetten (voor onderhoud, economie,
groen, jongerenwerk, welzijnswerk etc) flexibeler
inzetten en beter laten aansluiten bij de wensen
en noden in de wijk. Dit gaat gelden voor alle
wijken, maar met een scherpe focus op de buurten, straten en adressen, waar daadwerkelijke
ondersteuning nodig is.
Binnen de gemeente vergt deze aanpak fikse
organisatorische veranderingen. Maar ook bewoners en instellingen zullen moeten wennen aan
de vraag: en wat gaan jullie er zelf aan doen? Met
het wijkgesprek zetten we in Klarendal een eerste
stap.
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Buiten Gewoon Beter: Hommelseweg op zijn kop
De komende periode zullen stukken van de
Hommelseweg tot aan de Agnietenstraat open
liggen voor herinrichting.
De gasleidingen worden vervangen, de straatverlichting zal worden vernieuwd en het is sowieso een onderdeel van Buiten Gewoon Beter;
Wijkkrant Klarendal had daar jarenlang een hele
pagina voor beschikbaar. Hopelijk wordt ook de
Hommelseweg net zo mooi als de Klarendalseweg en de Hommelstraat, ondanks dat het
gemeentelijke project Buiten Gewoon Beter aan
zijn einde loopt.

Het project is verdeeld in drie fases:
Sonsbeeksingel t/m de Zuid Peterstraat wordt
afgerond eind deze maand
• Van Spaenstraat t/m Marten van Rossemstraat start begin oktober en duurt tot begin
november
• Marten van Rossemstraat tot de Agnietenstraat start begin november en wordt medio
december afgerond

•

MFC Klarendal in beeld
Wie regelmatig langs het Kazerneterrein aan de
Klarendalseweg komt zal het zijn opgevallen
dat de contouren van het nieuwe MFC Klarendal
steeds duidelijker zichtbaar worden.

Omwonenden worden netjes met een aankondigende brief ingelicht. Mochten er toch nog
vragen zijn; Chiel Sanders van de gemeente
Arnhem heeft ieder woensdag inloopspreekuur in Wijkwinkel Klarendal tussen 13.00u en
15.00u – Klarendalseweg 442.
Nu de werkzaamheden in de ondergrond klaar
zijn gaat het snel, als de wijkkrant uit komt zal
de vloer van de eerste verdieping al zijn aangebracht.
Om de bouw te kunnen volgen wordt regelmatig
een nieuwe foto op de website van Wijkwinkel
Klarendal gezet (www.wijkwinkelklarendal.nl,
zoek naar ‘MFC’ in de bovenste menubalk).
Inmiddels staan de foto’s van de eerste maanden
van de bouw op de website, dit geeft een mooi
beeld van de start van de bouw tot nu. Elke twee
weken wordt een nieuwe foto geplaatst, zo kan
iedereen de bouw ook digitaal volgen.
Compliment voor de aannemer dat het bouwterrein er steeds netjes bij ligt.

Stop illegale dumpingen rond verzamelcontainers

Zet grofvuil niet op straat, maar maak een afspraak!

Een bericht van de gemeente Arnhem
De laatste weken hebben wij in Klarendal een
toename geconstateerd van illegaal aangeboden afval rond de ondergrondse verzamelcontainers. Dat is erg jammer, want afval
geeft vervuiling van de straat, kan verwaaien,
trekt ongedierte aan en kan zelfs brandgevaar
opleveren. Dat willen we natuurlijk voorkomen.
Daarom vragen wij uw medewerking om illegale afval dumpingen tegen te gaan.
Wat is grofvuil
Grofvuil zijn grote of zware stukken huishoudelijk afval die niet in de gewone afvalcontainer of
de huivuilzak passen. Denk hierbij aan vloerbedekking, (kapot) meubilair, matrassen, hout,
spaanplaat en grof tuinafval. Maar ook grote
huishoudelijke apparaten zoals koelkasten en
tv’s zijn grofvuil. Heeft u grofvuil, zet het dan
niet zomaar op straat of naast een ondergrondse verzamelcontainer.
Grofvuil, waar naar toe?
Grofvuil en grote huishoudelijke apparaten

kunt u gratis aan huis laten ophalen door SITA.
U kunt voor het afhalen van grofvuil een afspraak maken via www.afvalmelden.nl of
telefonisch via tel. (026) 446 04 90. Het grofvuil
wordt dan binnen vier werkdagen opgehaald.
Ook kunt u grofvuil, afhankelijk van de hoeveelheid, gratis afleveren bij de afvalbrengstations.
Neem wel uw afvalpas en legitimatie mee.
Herbruikbaar huisraad
Hebt u gebruikte spullen zoals meubels, boeken
en speelgoed die te goed zijn om weg te gooien? Bel dan met het kringloopbedrijf 2Switch,
tel. 0900 - 0205. Nog te gebruiken huisraad
halen zij gratis bij u thuis op. Vooraf wordt de
kwaliteit van de spullen besproken. Herbruikbaar huisraad en kleding kunt u ook afleveren
bij de winkel aan de Westervoortsedijk 120 of bij
één van de afvalbrengstations.
Controle
De komende weken wordt in uw wijk streng
gecontroleerd op verkeerd aangeboden afval.
Zet uw afval dus nooit zonder afspraak op
straat. Hierop staat een fikse boete!
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Levend en het liefst met twee rechterhanden.
Buurtservice Klarendal/SintMarten
is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die
niet terugdeinzen voor snoeiwerkzaamheden,
verfklussen, vloertje leggen en andere hand- en
spandiensten. Meestal in groepsverband.
Mannen en vrouwen. Beschikbaarheid in overleg.
Meldt u zich bij Geert Rozema,
g.rozema@eusebiusparochie.nl of via
06 - 115 15 590/ Inloophuis SintMarten,
Van Slichtenhorststr 34, 6821 CM Arnhem
Voor meer informatie:
www.buurtservice-klarendal.nl

Capoeira In Klarendal
Door Paula Hubbers
Begin september opende twee gedreven instructeurs een eigen Capoeira-academie inclusief bijpassende Braziliaanse winkel in
Klarendal. Maar wat is Capoeira eigenlijk,
voor wie is zo’n academie interessant en wat
brengt deze instructeurs naar Klarendal? Reden
genoeg om een bezoekje te brengen aan de
academie/winkel tussen Klarendalseweg
106 en 107!

Indio en Tineke in actie

ontwikkelt, leer je er ook goed door samenwerken, traint het je discipline en leer je jezelf beter
kennen. Het zorgt er op den duur zelfs voor dat je
jouw (zelfopgelegde) barrières kunt doorbreken!”,
aldus een enthousiaste Tineke.

“Capoeira is een van oorsprong
Braziliaanse dans-/vechtkunst, waarbij ritme en muziek centraal staan”
Capoeira instrutors Indio en Tineke in hun
nieuwe academie/winkel aan de Klarendalseweg

Terwijl in Nederland het kwik deze zomer al
heerlijke Braziliaanse hoogtes heeft bereikt, heeft
dat land volgens Instrutor Indio en instructrice
Tineke Spiering nog veel meer te bieden dan
een lekker zonnig sfeertje. “Capoeira (spreek
uit: ka-poe-ee-ra) is een van oorsprong Braziliaanse dans-/vechtkunst, waarbij ritme en muziek
centraal staan”, legt Tineke uit. “Naast dat het
je bewegingszin, muzikaliteit en sensitiviteit

Juist deze resultaten maken Capoeira een sport
die voor iedereen interessant en geschikt is.
Zo geven de twee instructeurs lessen aan ‘de
gewone (sport)man/-vrouw’, maar ook aan
speciale groepen, zoals mensen die lijden aan
spierziektes of autisme. Ook wordt er lesgegeven
aan basisscholen en zijn er zelfs trainingen voor
baby’s! Echter, omdat Capoeira zo veelomvattend
is, kan het niet zomaar door iedereen aangeboden worden. “Voordat wij geheel zelfstandig op
dit niveau les konden geven, hadden we al 15
jaar opleiding achter de rug!”, aldus Tineke. In
Nederland zijn dan ook vrijwel geen scholen die
speciaal gefocust zijn op Capoeira en al helemaal
niet met een bijpassende winkel erbij! Tineke
vervolgt: “Wij willen onze leerlingen volledig
onderdompelen in de wereld van Capoeira. In
onze winkel verkopen wij daarom onder andere

Braziliaanse muziekinstrumenten, sieraden en
typische Capoeirakleding.”
Deze kleding is bovendien de reden waarom de
Capoeira-academie in Klarendal gevestigd zit.
Omdat de instructeurs speciale Capoeirakleding
verkopen, werd het pand aan de Klarendalseweg door het Modekwartier beschikbaar gesteld
voor het duo en kunnen ze er nu de academie/
winkel in vestigen. De academie ademt een pure
Braziliaanse sfeer uit en is speciaal ingericht
voor Capoeira. Zo is de vloer in de trainingszaal
gemaakt van gladgeschuurd steen in plaats
van hout of zeil, waardoor de kans op uitglijden
tijdens het sporten weggenomen is. Na een
bezoekje aan de academie besef je dat de twee
instructeurs inderdaad een gedegen geschiedenis aan Capoeiratraining hebben en heel goed
weten wat ze aanbieden.

“Voordat wij geheel zelfstandig op dit
niveau les konden geven, hadden we
al 15 jaar opleiding achter de rug!”
Kortom; nu de temperatuur weer wat gaat dalen
en de regenwolken zich langzaam aan gaan dringen, is er sinds kort gelukkig de mogelijkheid de
warme sferen van Brazilië op te zoeken in deze
veelzijdige academie en kleurrijke winkel!

Kinderwelzijnscentrum Klarendal
De kinder- en fysiotherapiepraktijk “De Wingerd” van Yvonne Dielessen is al ruim 15
jaar gevestigd in Klarendal, aan de Verlengde
Hoflaan 98, en heeft zich altijd gericht op
de fysiotherapie. Na al die jaren was het tijd
voor een verandering, een nieuw concept, en
daarom is per 1 januari de praktijk uitgebreid
tot Kinderwelzijnscentrum Klarendal.
Binnen het Kinderwelzijncentrum Klarendal
richten wij ons op het verbeteren van het welzijn en gezondheid van kinderen in de leeftijdcategorie 0-18 jaar. Hierbij gaat het niet alleen het
fysieke welzijn, zoals de fysiotherapie, maar ook
de geestelijke gezondheid is een belangrijke
nieuwe discipline binnen het centrum. Doordat de verschillende therapeuten met elkaar
samenwerken hopen we zo de meest effectieve
en de meest effiectiente zorg aan uw kinderen
te kunnen geven.

Op dit moment werken er binnen Kinderwelzijnscentrum Klarendal twee kinderfysiotherapeuten, waaronder Yvonne
Dielessen, een GZ - kinder en jeugd
psycholoog en een docent shantala
babymassage. Vanaf september hebben
we ook een creatief therapeut aan ons
team mogen toevoegen. Wij hopen zo
op onze manier een waardevolle toevoeging te zijn in Klarendal.
Voor persoonlijk contact en/of vragen
rondom verwijzingen, werkwijze en vergoedingen kunt u contact opnemen met
de praktijkhouder Maaike Craanen op telefoonnummer 026-351.66.76
Op onze website www.kinderwelzijnscentrum.nl
vind u meer informatie over alle disciplines en
therapeuten.
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Maaike Craanen, praktijkhouder / Shantala
babymassage
Yvonne Dielessen, fysiotherapeut / kinderfysiotherapeut
Madelon Spekschoor, kinderfysiotherapeut
Nicky de Waal, GZ-psycholoog kinder en jeugd
Marije Hermsen, creatief therapeut

D
D ee zz oo m
m ee rr vv aa nn K
K ll aa rr ee nn dd aa ll
Ondanks een prachtige maand augustus
en een heerlijk najaar, begon de zomer in
Nederland niet al te best. Toch kwamen we
er door. Wijkkrant Klarendal vroeg zich af hoe
het typisch Klarendalse zomerorganisaties
af ging; Zwembad Klarenbeek, Pino IJs en
natuurlijk Speeldorp Klarendal op de Leuke
Linde.
Door Yvonne Verlinde, Helga van Ree en Sabine Roelofs

Pino ijs
"Nog nooit zo slecht geweest!" Zo typeert
ijscoboer 'Pino' het afgelopen zomerseizoen.
In mei haalde Giuseppe Lorusso (59) -want
zo heet hij echt- zijn busje weer uit de garage
om onder meer Klarendal op ijs te trakteren.
De koude lekkernij ging bepaald niet als een
warm broodje over de toonbank. Regen en
kou hield de mensen binnen. Het warme weer
in augustus kon dat niet meer goed maken.
Bovendien: "Als het erg warm is, verkoop ik
ook heel slecht. Dan is er bijna niemand thuis.
Iedereen is naar het zwembad of aan zee. En
de mensen die wel thuis zijn, hebben hun
vriezer vol ijsjes uit de supermarkt liggen."

Zwembad Klarenbeek
Openluchtzwembad Klarenbeek is een geliefde
plek om op warme dagen verkoeling te zoeken.
Het zwembad, dat in 2012 van eind april tot
eind augustus open was, heeft 60.000 bezoekers mogen verwelkomen. Een recordaantal,
waarvan velen uit Klarendal.
De Wijkkrant sprak met Jan van Olmen,
beheerder van het zwembad. Samen met
2 vaste medewerkers en een team van 18
oproepkrachten zorgde Jan ervoor dat het
zwembad 4 maanden lang iedere dag open
was. De oproepkrachten zijn studenten, bijklussers, mensen met onregelmatig werk of mensen tussen twee banen in, de oudste is 75 jaar.
Afgelopen seizoen was al weer Jan’s vijfde,
de afwisseling van het werk bevalt hem: “Er is
altijd wat anders”.
In de zomer zijn de dagen lang, om 6 uur
beginnen de voorbereidingen voor de dag:
hekken openen, kassa klaarzetten. Vanaf 7 uur
zijn de eerste bezoekers welkom, een vaste
groep van zo’n 15 à 20 man trekt elke ochtend
baantjes in het bad. Sommigen komen zelfs
twee keer op één dag. Om 19 uur sluit het

Speeldorp

Nu het winter wordt, houdt Giuseppeeen
rustpauze. Hopelijk is het seizoen volgend
jaar beter voor hem. Of verkoopt hij ijs met
een lekker warme saus. Chocolade of zo, of
warme kersen....

In de zomer kan het behoorlijk druk zijn in het
openluchtzwembad, zoals op zondag 19 augustus, de warmste dag van 2012. De hekken
moesten zelfs een half uurtje dicht om de grote
stroom bezoekers aan te kunnen. “Het was
druk, maar niet te vol” aldus Jan. De drukte
van de zomer staat in schril contrast met de
rust van de winter.
Maar ook in de winter zitten Jan en zijn vaste
medewerkers niet stil. Het zwembad en het
terrein moeten onderhouden worden: snoeien
van struiken en bomen, grote schoonmaakbeurt en reparaties uitvoeren. In de winter
blijft het zwembad vol met water om het te
beschermen tegen de weerselementen. In het
voorjaar wordt het bad helemaal leeggepompt
om er een sopje door heen te halen. Als het
zwembad dan weer gevuld wordt met 2,2 miljoen liter schoon water, kunnen ze dat aan de
Hommelseweg merken.
Feiten op rij:
Gemiddelde watertemperatuur: 22°C.
Warmste dag 2012:
19 augustus.
Temperatuur 19
augustus: 41°C.
Aantal bezoekers
warmste dag: 3600.
Aantal bezoekers
rustigste dag: 59.
Aantal liter water in
het zwembad: 2,2
miljoen.
Totaal aantal bezoekers 2012: 60.000.

Giuseppe verkoopt alleen schepijs. Als geboren Italiaan weet hij hoe lekker dat smaakt.

Toch maakt hij het niet zelf; dat doet een ijsmaker in Veenendaal voor hem. Hij haalt het
op vanuit zijn woonplaats Elst en verkoopt het
in woonwijken, bij scholen en op evenementen waar hij voor ingehuurd kan worden.

bad voor particuliere bezoekers, maar leeg
is het dan nog zeker niet. Verenigingen huren
’s avonds het bad voor trainingen. Na die tijd
moet het zwembad nog afgesloten worden.
Jan zwemt zelf dan ook niet vaak, alleen als hij
tijd heeft.

Nog net geen jubileum, maar wel een hele
geslaagde editie. Het 39ste Speeldorp, van 30
juli tot en met 10 augustus, was een succes.
“Typisch 2012? De Olympische Spelen natuurlijk!”, vertelt Kitty de Graaf, gastvrouw van
de Leuke Linde waar het Speeldorp elk jaar
plaatsvindt. “De tweede maandag van het
Speeldorp stond in het teken van sporten,
gekoppeld aan verschillende landen. Net als
bij de echte Olympische Spelen. Maar zonder
medailles, dat wel.”
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Elk jaar kunnen kinderen uit de buurt tijdens
deze tien dagen gratis aanschuiven bij de vele
activiteiten die worden georganiseerd. Elke
dag heeft zijn eigen thema, van bouwdag, circus tot speurdag. Het hoogtepunt van 2012?
“De Waterdag natuurlijk! Het was verrassend
warm, 28 graden. De brandweer kwam met
loeiende sirenes aan en zorgde voor wat extra
water…De kinderen vonden het geweldig!”
Feiten op rij: 10 dagen, 100 tot 1000 kinderen per dag, ruim 60 vrijwilligers, 2013: 40ste
keer, De Leuke Linde, Wijkcentrum Klarendal
en Sportpunt Klarendal zijn de organisatoren.

De metamorfose van het Putplein
Door Helga van Ree
Terrasbezoeker Rob Sweere (48) vindt het
plein mooi geworden. 'Weet je dat ik daar
-op de plek waar café Caspar nu staat - heb
gewoond? Ik was net afgestudeerd aan de
kunstacademie en ging samenwonen. Onze
bovenburen waren junks en aan de overkant
woonden helers. De mensen lieten elkaar
met rust. Fijn, want ik speelde graag djembé
en niemand die klaagde. Dat huis is uiteindelijk gesloopt, maar ik woon nog steeds
in Klarendal. Heb een huis gekocht in de
Solostraat. Ik ben blij met dit nieuwe pleintje
en de initiatieven die het met zich meebrengt.
Het was toch gewoon een drollenveld?’ Zijn
tafelgenoot is het er mee eens. 'Kun je je
voorstellen, dat je hier vijftien jaar geleden
bijna niet langs durfde te fietsen? En nu zit er
een hotel!' zegt hij.

Het Putplein. Elke Klarendaller kent het
en toch staat het niet op de stadsplattegrond. Het ligt aan het begin van de
Putstraat, omsloten door de Sonsbeeksingel
en Koolstraat. De komst van mode- en
designhotel ModeZ en café Caspar zorgden er voor een metamorfose. Er kwam
een terras en het ‘gras’ veranderde in een
dikke laag siergrind. Met het nieuwe uiterlijk kwam er ook een nieuwe naam: Elly
Lamakerplantsoen. Wat vinden de bewoners van al deze veranderingen?

Cornelis van Leijen (72) woont vijf jaar
in de Koolstraat, op de begane grond. Vanuit
zijn woonkamer kijkt uit over het plein. De
geboren Klarendaller vindt de nieuwe inrichting ervan 'maar niks'. Geen hekjes, geen
bankjes, geen bloembakken... En die waren
volgens hem wel beloofd. ‘Ik zie vooral een
veldje met grind erop’, zegt jij en haalt zijn
schouders op. Hij vreest dat de honden er
weer gaan poepen of dat het pleintje ’s winters zal veranderen in een parkeerplaats.
De naam Elly Lamakerplantsoen is ook
al niks. 'Het is gewoon Putplein! Altijd zo
geweest en dat moet zo blijven! Ik herinner
de tijd nog dat hier kermis werd gehouden…'
Even klaart zijn gezicht op. De goede oude
tijd, waarin Klarendallers nog onder elkaar
waren. Iedereen zijn stoepje schoon schobde
met het waswater van het ramen lappen.
Nee, van veranderingen houdt Cornelis niet.

'Wij vinden het fantàstisch geworden!' roepen Wim (63) en Elly (61) Krol. Zij wonen
38 jaar helemaal aan het begin van de
Putstraat en dus aan het plein.

'Wij vinden het fantàstisch geworden!'
‘Wij zeiden altijd dat we aan het Putplein
woonden, tot we op het gemeentehuis
eens hoorden dat dat adres niet bestond.
Sindsdien zeggen we Putstraat, behalve als
we een taxi bestellen. Een chauffeur kent
het Putplein veel beter, is onze ervaring.' Het
echtpaar vond de jaren tachtig aan het plein
de ‘mindere’ tijd. Heroïnehoertjes, zwervers,
slechte huizen waar vooral studenten woonden. Er was weinig binding. Met de huidige
buren hebben ze een goed contact. ‘Met de
café-eigenaar, de ontwerpster naast ons, de
hotelmanager, de restauranthouder achter
ons… Als er problemen zijn, lossen we die
samen op. De vrachtauto's die hier komen
laden en lossen houden inmiddels rekening
met ons. Van geluidsoverlast hebben we nog
niks gemerkt. Ook omdat we extra isolerend
glas hebben vanwege het spoor, maar ach,
als we wel eens iets horen, nemen we dat
voor lief. Daarom wonen we in de stad.'

"Ik hou erg van samenwerken en dat kan
hier"

"Ik ben blij met dit nieuwe pleintje en de
initiatieven die het met zich meebrengt"

Nieuwkomer aan het plein is Wolter
de Bes (30) met zijn café Caspar.
Arnhemmers weten het terras al goed te vinden. Voor de jonge uitbater is het belangrijk
dat het plein niet weer een uitlaatplek wordt.
Hij heeft zelf ook een hond, maar ruimt diens
drollen altijd op. ‘Tot nu toe heb ik slechts
één keer iets van een ander hoeven opruimen. Als het vaker gebeurt, ga ik mensen er
op aanspreken. Daar hoef je niet meteen de
handhavers op af te sturen.' Wolter runde
eerst in de binnenstad een café, maar voelt
zich ook al wat thuis in Klarendal. 'Ik hou
erg van samenwerken en dat kan hier. De
Leuke Linde zocht bijvoorbeeld een locatie
voor het jaarlijkse wijkontbijt en vroeg of het
hier op het terras kon. Natuurlijk kan dat.
Alle Klarendallers konden hier hun broodje
komen eten in het Maskerade weekend op
zondag 16 september.'

Nieuwe naam
Heet het opgeknapte plein nu voortaan Elly
Lamakerplanstoen? Ach, voor wie wil. De
naam is vooral van belang voor de postbode
die het hotel en het café zoekt. Zij hadden een
adres nodig en dat is het Elly Lamakerplantsoen
geworden, genoemd naar de vrouw die de
Arnhemse modeacademie oprichtte.
Alle huizen en andere panden aan het plein
behouden gewoon hun oude adres. Dus
Putstraat, Koolstraat of Sonsbeeksingel. Want
het Putplein, bestaat alleen in de volksmond.
Monument
Tijdens het jaarlijkse wijkontbijt – dit jaar door
de Leuke Linde tijdens het Klarendal Maskerade
festival bij Caspar georganiseerd – is er ook een
steen onthuld. Deze steen moet een monument
worden voor prominente Klarendallers
die zich in hebben gezet voor hun wijk. Als
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de namen zijn verzameld (meld ideeën bij
Wijkwinkel Klarendal!), worden deze er in gegraveerd en zal de steen uiteindelijk verplaatsen
naar het Kazerneplein – nóg een nieuwe naam
in de wijk; het later in te richten wijkplein bij de
Menno van Coehoornkazerne waar momenteel
het MFC wordt gebouwd en waar Kunstbedrijf
Arnhem, het Huis van Puck en al langer
Jongerencentrum de Mix in bedrijf zijn.
Arnhems Meisje?
Aan de rand van de Arnhemse binnenstad
staat een standbeeld van het Arnhems Meisje.
Journalist Kees Crone wil het beeld graag
een prominentere plek bezorgen. Het Elly
Lamakerplanstoen lijkt hem geschikt daarvoor,
want Elly was een echt Arnhems meisje. Of het
beeld er ook echt komt is nog niet zeker. Kees
is in gesprek met de gemeente en zoals u weet,
draaien ambtelijke molens soms traag…

Het 60e priesterfeest van pater Nico Berends

Zij durft!
Formupgrade is een laagdrempelige sportschool. Geen strakke pakjes, maar buurtgenoten die hard werken aan hun gezondheid.

Pater Nico Berends (84) is geboren en getogen Klarendalller. Zestig jaar geleden betrad hij
de Sint Janskerk als priester en van 1954 tot
2007 deed hij missiewerk in Congo. Maar tijdens zijn verblijf in Nederland deed hij de Heilige Mis weer in de Sint Janskerk. Nog steeds
is hij actief voor de Eusebiusparochie; “Zolang
ik nog lopende ben en boven alles nog in orde
zit….”, aldus Berends. Vele oudere Klarendallers
zullen hem kennen.

Nazan (31) is één van hen en zij mag tot eind
dit jaar gratis sporten. In ruil daarvoor vertelt
ze in de wijkkrant over haar vorderingen.
Nazan: ”Ik heb twee maanden niet kunnen
sporten. Eerst was ik ziek en toen kwam de
ramadan. Zonder eten en drinken is het niet
goed om te sporten. Thuis deed ik soms oefeningen en met het suikerfeest heb ik alleen de
eerste dag gesnoept. Nu is het sporten weer
begonnen en het gaat goed. Niet verwacht
na zo’n lange tijd! Tot nu ben ik tien kilo kwijt.
Mijn omgeving ziet dat en ik krijg complimententjes. Twee kennissen van me willen ook
komen sporten. Ik zeg tegen ze: ‘Je moet het
niet voor een ander doen, alleen voor jezelf.’”

De Sint Janskerk is echter dicht. Toch organiseerde de locatieraad de Sint Jan afgelopen
augustus een feest voor zijn 60 jarig priesterschap, maar dan in de Martinuskerk aan de
Steenstraat. Daar was de loper uit de Sint
Janskerk uitgelegd en veel parochianen kwamen de priester met een eucharistieviering eren
waarna er voor genodigden nog een buffet was.
Ook Klarendallers kwamen, de heer Klaas van
Vlaanderen overhandigde hem een boekje over
Klarendal. Pater Nico Berends heeft erg van het
feest genoten.
Met dank aan Nelly Gudden, locatieraad Johannes de Doper.

“Tot nu ben ik tien kilo kwijt. Mijn
omgeving ziet dat en ik krijg complimententjes”

Wie ben jij nou ? Wie ben jij nou ? Wie ben jij nou ?
Door Christel Olijslager
De rubriek, ‘Wie ben jij nou’ zoomt dieper
in op een willekeurige wijkgenoot en
zijn of haar activiteiten, ideeën en gedachten.
Op 25 september van dit jaar werd hij 50 en hij
schildert/tekent ook zo’n tien jaar voor deze
krant. Daarom in deze editie van Wie ben jij nou?
onze eigen Gerard Mulder.

Gerard zat al jong bij een natuurstudiegroep.
Later werd dat een veldstudiegroep waar Gerard
nog regelmatig heen gaat op dinsdagen. Bij
binnenkomst in Gerard’s woning vallen direct
vogelvoeder huisjes voor de ramen op, de vogels
eten rustig uit het voederbakje terwijl Gerard
en ik in de kamer staan. Ze weten aan een goed
adres te zijn. Ondanks deze natuurliefde woont
Gerard toch al zo’n 25 jaar in Klarendal; “Tja, dat
is zo gegroeid. Het had wel met mijn creativiteitscursussen te maken dat ik me hier uiteindelijk
inschreef voor een kamer. Ik teken en schilder
dan nu wel voornamelijk stadsgezichten, maar

“Ik heb in die tien jaar wijkkrant (misschien zijn het er wel meer) ruim 70
schilderijen gemaakt”

Op de bekende vraag komt het portret naar voren
van een veelzijdig mens; ‘Als kind zat ik urenlang
te tekenen. Bloemetjes, piepklein. Na mijn school
volgde ik een handvaardigheidcursus. Zo ben ik
steeds meer gaan tekenen en schilderen. Met olie
- of aquarelverf en ook ben ik gaan etsen, houtbewerken en beeldhouwen. Eigenlijk zo’n beetje
alles wat je bij KWA (een werkplaats in Arnhem
voor kunstzinnige vorming) kunt doen.

het valt me op dat ik dan toch altijd begin bij een
boom. Ik zit meestal gewoon buiten te werken,
de kleuren van een foto zijn heel anders dan in
het echt. Mensen spreken me aan als ik op straat
aan het werk ben en zeggen; ‘aha, nu weet ik
meteen waar het is’. Eén keer heeft iemand mij
aangesproken en bedankt voor de gewonnen
taart. Ik ben wel 6 a 7 uur met een aquarel bezig.
Steeds goed kijken en uitmeten. De tijd vliegt
dan voorbij. Ik heb in die tien jaar wijkkrant (misschien zijn het er wel meer) ruim 70 schilderijen
gemaakt. Ik ben ervoor gevraagd door de toenmalige hoofdredacteur. En nog steeds zie ik elke
keer nieuwe onontdekte plekjes. Ik heb wel eens
de krant rondgebracht en dan viel het me op dat
mensen direct maar de tekening bladerden om te
zien of ze wisten waar het was“.

Ik ben van jongsaf ondernemend geweest. Naast
mijn passie voor schilderen, waar ik niet hoogdravend over wil doen, het is vooral heel goed
kijken, ben ik ook altijd een natuurliefhebber geweest. Best gek, want mijn ouders hadden daar
niets mee. Ik kwam weleens thuis en vertelde
bijvoorbeeld een bijzondere orchidee te hebben
gezien. Dan zei mijn vader; ‘oh ja Gerard, is dat
zo bijzonder dan?’

Naast het schilderen is Gerard vrijwilliger voor
het speeldorp en de kindermiddag van de Hommel en zingt hij bij een oratorium koor. En op
vrijdag helpt hij in een tuin in de Achterhoek.
Kortom, een vol leven voor deze aanstaande
jubilaris. Gerard exposeerde tijdens het Wijken
voor Kunst weekend in de winkel van Loesje.
Speciaal voor de expositie was hem gevraagd
een schilderij van Loesje te maken!

Schilder, tekenaar en veel meer: Gerard Mulder
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Iemand die dat kan bevestigen is Stella (37).
Zij mocht net als Nazan gratis sporten. Kennissen hadden haar getipt voor deze rubriek en
ze wilde het best proberen. Nu zegt Stella: ‘Het
is een drama, ik en begeleid sporten. Ik haak
af. In de vakantie heb ik ontzettend veel recreatief gesport, maar ik blijf als een berg opzien
tegen de sportschool, vind er geen ontspanning. Sorry kennissen en wijkkrant, het gaat
‘m niet worden. Ondanks de sociale druk…’
Gratis gewicht verliezen?
Heb jij veel overgewicht en wil je echt aan
je gezondheid gaan werken? Dan is hier een
kans! Formupgrade heeft een landelijke
subsidie gekregen en mag een beweegkuur
aanbieden aan mensen met obesitas en een
tweede comorbiditeit. Dat is een tweede
medische aandoening, zoals diabetes of een
hoge bloeddruk. Een half jaar lang wordt het
programma volledig vergoed vanuit deze
subsidie. Wil jij meedoen met dit programma
en beschik je over de juiste mentaliteit? Stuur
dan een e-mail naar info@formupgrade.nl of
bel 026 - 379 32 53 voor een intake. Vermeld
hierbij wel dat het om de beweegkuur gaat!
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Wijkplatform Klarendal

Klarendalseweg 442, Tel. 445 22 57.
E-mail: wijkwinkel.klarendal@rijnstad.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag
9.00 uur - 17.00 uur.
In de Wijkwinkel kunt u terecht met vragen en
klachten over de wijk. De volgende personen
kunt u bereiken in de wijkwinkel:
Buurtopbouwwerker: Rob Klingen
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.

De komende maanden worden de vergaderingen van de bewonersgroep en het wijkplatform op dezelfde dag gehouden. “Dubbelop”
was het gevoel van de wijkbewoners die eerst
in de bewonersgroep vergaderden en dan
later weer in het wijkplatform. Daar werd dan
veel van hetzelfde besproken. Het gaat om
een proef van drie vergaderingen. In de eerste
vergadering-nieuwe-stijl kwamen zoals gebruikelijk weer aanvragen uit de wijk aan de orde,
waarin om financiële steun voor activiteiten of
wijkverbetering werd gevraagd.
Er was ook een bedankbrief, van de buurtbewoners van de omgeving Menno van
Coehoorn. De buurt had op advies van
de bewonersgroep geld gekregen van het
wijkplatform voor een buurtbarbecue. Zo’n
bijdrage maakt het gemakkelijker om iets te
organiseren dat de band tussen de mensen in
de buurt versterkt. “Helemaal geslaagd” was
de enthousiaste reactie. “We zijn als buurt een
heel stuk nader tot elkaar gekomen.”

Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, ma. t/m do.
9:00-16:30u. tel. 443 34 35
rene.huls@gelderland-midden.politie.nl of
henk.westerhof@gelderland-midden.politie.nl
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
Ophaaldag plastic: Om de vier weken, samen
met grijze container ophaaldag.
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809
Stadsbeheer, servicelijn@stadsbeheer.nl
Jongerencentrum De Mix: tel. 445 86 21,
www.demix.jouwweb.nl
Volkshuisvesting: tel. 3712712 / 0800 7788999
De molen: geopend vrijdag 13:00u-16:00u,
zaterdag 9:30u-13:00u, of als de wieken draaien
Wijkcentrum Klarendal: Rapparstraat 30
tel. 351 34 28
Vertrouwenspersoon Huiselijk Geweld
06 167 592 02

Koerswijziging van Drie Gasthuizen Groep
Door Jan Brugman

Wijkplatform betreurt dat
woonzorgcentrum aan Hemonylaan niet wordt gebouwd
Het Wijkplatform Klarendal betreurt het dat er
geen woon-zorgcomplex wordt gebouwd aan de
Hemonylaan in Klarendal.
De bouw van dat woon-zorgcomplex gaat niet
door omdat de Drie GasthuizenGroep (DGG)
voortaan het beheer van vastgoed zoveel mogelijk wil vermijden. De zorg krijgt in de organisatie
de hoogste prioriteit. Bestaand vastgoed wordt
afgestoten, behalve als het gaat om vastgoed
voor senioren met een zorgvraag.
In een brief aan DGG meldt het wijkplatform bij
monde van Carla Dieperink en Monita Polman
als reactie dat er onvoldoende is gecommuniceerd en dat de het afblazen van de bouw slechts
als voldongen feit is gemeld. “Voor ouderen
betekent het dat er nu geen voorzieningen meer
komen in Klarendal.”
In de brief wordt er op gewezen dat de wijk
Klarendal de afgelopen jaren zeer betrokken is
geweest bij de invulling van het terrein en juist
veel waarde hechtte aan de komst van het woonzorgcomplex voor ouderen. Er hadden zich ook al
ouderen ingeschreven.
Dat de bouw niet doorgaat heeft volgens DGG
ook te maken met gewijzigde financiële omstandigheden. De bouw aan de Hemonylaan
zou een fors verlies opleveren voor DGG omdat
financiering vanuit de AWBZ niet meer mogelijk
is. In combinatie met de koerswijziging is om
die reden de bouw afgeblazen. De voorberei-

dingskosten die gemaakt zijn, worden als verlies
genomen. De bouw kon volgens DGG alleen
nog rendabel worden als er grote appartementen zouden komen met huurprijzen van meer
dan 800 euro per maand. DGG vindt dat geen
haalbare kaart, zeker nu er gekozen is voor een
beleid dat gericht is op de zorgvraag en niet op
de bouw van appartementen.
Het wijkplatform heeft in zijn reactie DGG gevraagd contact te houden met de wijkregisseur
van de gemeente Arnhem om te voorkomen dat
de wijk straks geconfronteerd wordt met een koper, die een plan heeft dat in de wijk weerstand
wekt.
Dat is inmiddels toegezegd door DGG in het antwoord dat het wijkplatform heeft ontvangen.
DGG heeft ook een brief gestuurd naar een
bewoonster van de Agnietenstraat, die aan DGG
in een brief en mondeling in het wijkplatform
had gemeld kwaad te zijn over het plotselinge
einde van het bouwproject. Die brief van DGG
aan de bewoonster volgde na een bezoek dat de
manager van DGG haar in juni heeft gebracht.
In de brief is de reactie van DGG nog eens op
papier gezet.

plaats gaat , zoals gemeld, niet door. Om vervuiling van het gebied te voorkomen en tegelijk de
ruimte nuttig te maken is De Leuke Linde bereid
het gebied tijdelijk in gebruik nemen. Het grenst
aan de bouwspeelplaats.
De Drie Gasthuizengroep heeft inmiddels in
een schriftelijke reactie aan de bouwspeelplaats
gemeld het “fijn” te vinden dat het aanbod is
gedaan, maar ze wil “op dit moment geen overhaast besluit nemen” schrijft Projectmanager
Diana Jansen van DGG. Er wordt eerst overlegd
met de gemeente Arnhem en met geïnterssserden, die de grond willen kopen. Zodra er dan
meer duidelijk is over een eventuele koper wordt
een besluit gneomen over wat er in de tussentijd
met het terrein kan gebeuren.
Ook is toegezegd opnieuw contact op te nemen
met De Leuke Linde.

Terrein Hemonylaan
Bouwspeelplaats wil wel tijdelijk uitbreiden nu bouw woonzorgcomplex
niet doorgaat
Bouwspeelplaats De Leuke Linde heeft de Drie
Gasthuizengroep (DGG) aangeboden het bouwterrein aan de Hemonylaan tijdelijk te beheren.
De bouw van het woonzorgcomplex op die
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Terrein Hemonylaan

Klarendalse jongeren wekelijks op TV
Door Zefanja Hoogers
Tot en met 23 september waren wekelijks de
onconventionele lesmethodes van Peter Hoefnagels in zijn VMBO klas op televisie te zien; iedere
zondag om 18.50u bij de NTR op Ned2 met als
titel “Help, ik ben leraar”.
Een docudrama: gespeeld dus – maar gebaseerd
op gebeurtenissen uit de realiteit. Docent Peter
Hoefnagels heet in werkelijkheid Marco van Es
en nergens zie je in de serie dat het om Arnhem
zou kunnen gaan. Maar voor de oplettende kijker
heeft het niet alleen een Arnhems sausje maar
zelfs een Klarendals sausje…
Carolijn Leisink van Theatergroep Cactus – gehuisvest in Klarendal en actief met vele
jongeren uit deze wijk – zorgde met haar jongerentheatergroep namelijk voor de cast in de
klas. Velen van hen speelden eerder ook al in de
korte serie “Klarendalse vrouwen” van eveneens
Theatergroep Cactus. De jongeren werden wel
gecast voor de serie, kregen tijdens de opnames
slechts kleine instructies en waren vooral zichzelf;
een razend interessante formule die authentieke
situaties opleverde.
Het werd nóg Klarendalser toen de première in
augustus in het Posttheater een de Rosendaalse-

'Help ik ben leraar' een televisieserie met een Klarendalse inbreng

weg werd gehouden. Helaas is de serie al weer
afgelopen. Maar niet getreurd! Er is ongetwijfeld
nog genoeg te vinden via Uitzendinggemist.nl en

Nieuwe kinderopvang in Klarendal
Op 1 augustus 2012 hebben wij, Natascha en
Tania Broekhuisen een nieuwe BSO (Buiten
Schoolse Opvang) geopend in Klarendal op de
Neerlandstuinstraat. BSO+ De Sterren richt
zich op kinderen uit het speciaal basisonderwijs, kinderen met een rugzak of kinderen die
beter functioneren in een kleine groep.

en kwaliteiten van de kinderen. Opvang vindt
plaats op basis van kleinschaligheid, maximaal
15 kinderen.
Naast onze prachtige binnenruimte in sporthal
Klarendal, beschikken wij over een eigen dierenweide in Park Klarenbeek en een moestuin
op de Kweek.

Sport, spel en natuurbeleving nemen bij ons
een belangrijke plaats in! Dit gebeurt vanuit
ontspanning, met de nadruk op mogelijkheden

Nieuwsgierig geworden?
Kom gerust een kijkje nemen of kijk eens rond
op onze website www.bso-desterren.nl

Natascha en Tania Broekhuisen van BSO+ De Sterren

daarnaast word de hele serie herhaald tijdens de
Nationale Onderwijsweek van 1 t/m 5 oktober!
Kijken dus!

Allerzielen-viering voor
wijkbewoners
De Eusebiusparochie organiseert in samenwerking met het buurtpastoraat SintMarten/
Klarendal een Allerzielenviering op 2 november 2012. Met dit jaar speciale ruimte voor
de overledenen uit de wijken SintMarten/
Klarendal en Spoorhoek en in het bijzonder
ook voor al diegene in Arnhem die in relatieve anonimiteit gestorven zijn.
Tijdens deze viering zingen en bidden we
voor onze doden en ontsteken we een lichtje
en noemen de namen van hen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Daarnaast
is er ook ruimte om dierbaren te gedenken
die we al veel langer moeten missen. U bent
van harte uitgenodigd om aan te schuiven bij
deze viering op 2 november 19:00 in de Walburgisbasiliek. Walburgisplein 1. Mijn collega
Maarten Smits en ondergetekende zullen
samen voorgaan tijdens deze viering.
Mocht u graag willen dat wij tijdens deze
viering de naam noemen van uw overleden
dierbare(n), dan kunt u die bij mij doorgeven
tot en met dinsdag 1 november. Natuurlijk
kunt u ook in stilte uw kaars ontsteken.
Geert Rozema, Buurtpastor
Van Slichtenhorststraat 34 T: 06 - 115 15 590
Email: g.rozema@eusebiusparochie.nl
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Maartje bedankt!!!

Vanaf september dit jaar werkt Maartje niet meer
op De Leuke Linde. Zij heeft werk gevonden in een
andere wijk. We wensen haar natuurlijk heel veel
succes en plezier in haar nieuwe baan. Én, we willen Maartje natuurlijk heel erg bedanken voor alle
leuke activiteiten en de fijne samenwerking. Dus bij
deze namens alle kinderen, vrijwilligers en collega's
uit de wijk: MAARTJE BEDANKT!!!

Zondag gesloten

Vanaf 1 september is Bouwspeelplaats de Leuke
Linde niet meer op zondag geopend. Dit houdt in
dat je natuurlijk wel op de speeltuin kan spelen,
maar er is geen beheer aanwezig en de toiletten
zijn gesloten.

Speeldorp 2012 was een succes!!!
Speeldorp 2012 was een succes!!!
Het is al weer een paar weken geleden en ondertussen is iedereen alweer naar school of aan het
werk, maar wat was Speeldorp weer gaaf dit jaar!!! Dolle pret op de openingsdag op de bungeetrampoline en bij de andere activiteiten. Ook waterdag was weer een groot succes, mooi weer, lekker warm, veel water, veel plezier én de brandweer die met sirenes en water de dag kwam afsluiten!
Tijdens het parcours op de sport- en spelendag werd weer flink gerend en geraced om natuurlijk die
medaille te winnen.
Ook dit jaar was er weer het bouwdorp, maar dan met een piratenthema en dus werd er een heus
piratenschip gebouwd. En op de bouwdag werd ook nog de opperbouwpiraat gekozen, Kevin!
Het dagje uit naar Slagharen was geweldig en ook de verrassing naar het pannenkoekenschip was
een geslaagd uitje.
En zoals gewoonlijk werd ook dit jaar het Speeldorp afgesloten door Circus Harlekino!

Nieuwe instuif Wijkcentrum
Klarendal

In september start de instuif weer op de woensdagmiddag in het wijkcenrtum Klarendal. Deze
activiteit is voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Het kost € 0,50 per keer.
We hebben de instuif een beetje veranderd, zodat
je uit nog meer leuke activiteiten kunt kiezen.
daarom zijn de tijden dus ook verandert. Het
werkt als volgt:
✰ We starten om 13.00 uur;
✰ je kunt je inschrijven voor de 2 activiteiten die
jij graag wil doen die middag;
✰ even wat limonade drinken;
✰ misschien nog even kletsen, tafelvoetballen of
iets anders doen;
✰ Vanaf 13.30 uur tot 15.30 uur gaan we in groepen verschillende activiteiten doen.
Je kunt dus zelf kiezen wat je wil gaan doen, van
koken tot sporten. Klinkt leuk? Kom dan woensdag naar Wijkcentrum Klarendal!

Start clubs Wijkcentrum
Klarendal

De kinderdisco draait alweer een tijdje iedere
woensdagavond. Vanaf eind september zullen ook
de andere clubs van start gaan. De jongens en
meiden die vorig jaar op de clubs zaten, krijgen
vanzelf een berichtje. Kinderen die ook graag mee
willen doen met bijvoorbeeld de meidenclub, de
jongensclub, kids in balans of het kinderwijkteam
kunnen zich opgeven bij Joyce.

Herfstvakantie

In de herfstvakantie zijn er weer allerlei leuke dingen te doen, in het wijkcentrum, in de wijk en op
De Leuke Linde. Let dan op de posters en flyers!!!

Speeldorp 2012 was zeer geslaagd! De coördinatie bedankt alle vrijwilligers
die dit mede mogelijk hebben gemaakt!
Volgend jaar is Speeldorp jarig, want het wordt de 40ste keer!!! Zet het alvast
in je agenda, want daar moet je echt bij zijn!!!

Grote veranderingen in
het nieuwe schooljaar
voor Kunstrijk
Onze directrice juf Tonnie gaat ons verlaten.
Zij gaat i.v.m. met een interne reorganisatie
binnen Delta (ons schoolbestuur) als directeur
werken op de Paasbergschool in Oosterbeek. Wij
bedanken juf Tonnie voor haar inzet bij ons op
school en wensen haar veel succes en werkplezier op de Paasbergschool.
Voor juf Tonnie in de plaats komt juf
Monique v/d Meijde en Meester Johan
Kooij zij zijn beide directeur op nog een andere
school. Juf Monique is voor enkele van u misschien nog een oude bekende! Zij was een aan-

Afscheid juf Froukje
Juf Froukje heeft ruim 38 jaar in het onderwijs
gewerkt, waarvan 24 jaar op De Wijzer. Meerdere
ouders van De Wijzer hebben zelf ook nog les gehad
van juf Froukje.
Vrijdag 24 augustus heeft zij afscheid genomen.
’s Morgens om 9 uur waren alle kinderen op het
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tal jaren terug ook bij ons op school werkzaam
als (locatie) directeur en is dus bekend met
ons, de school en de wijken Klarendal en St.Marten. Welkom terug juf Monique.
Juf Monique gaat de interne zaken van school
regelen en is uw aanspreekpunt. Meester Johan
is ook voor ons nieuw en gaat de PR van de
school doen en de externe zaken. Wij wensen
onze nieuwe collega’s veel plezier bij ons op
school en heten hun dan ook van harte welkom.
Ook onze nieuwbouw vordert gestaag. Wij kijken
al uit naar volgend jaar augustus want als het
goed is hebben wij dan al onze intrek in het
nieuwe gebouw genomen. En starten wij het
nieuwe schooljaar 2013-2014 op de nieuwe locatie. Wij houden u op de hoogte!

kleine plein, ze hebben gedichten voorgelezen, dansjes
gedaan, toneel gespeeld, liedjes gezongen. Het was
geweldig wat ze allemaal hadden ingestudeerd. ’s
Middags was er een receptie waar zij verwend werd
met veel cadeaus, bloemen, mooie lieve woorden,
tekeningen, kaarten enz. Ook heeft juf Froukje de “juf
Froukje bank” onthuld. Deze staat op het kleine plein
en zo denken we allemaal iedere dag aan haar!

