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Door Jan Brugman

Er is kans dat het nieuwe Multifunctioneel 
Centrum op het voormalige kazerneterrein aan 
de Klarendalseweg, moet inkrimpen. Nog voor 
het er staat. De start van de bouw wordt enkele 
maanden uitgesteld.

Bij de gemeente is een groeiende zorg ontstaan 
of een MFC van de afgesproken omvang wel echt 
nodig is. Er gaan minder kinderen naar de basis-
school die erin gaat komen, dan was verwacht. 
Omdat de gemeente extra zuinig is geworden, 
gaat ze nu eerst bekijken of het gebouw niet klei-
ner van omvang kan worden. Wethouder Michiel 
van Wessem (werken, cultuur & recreatie) heeft 
dat bevestigd tijdens de laatste vergadering van 
het Wijkplatform.

Pas oP DE Plaats 
Volgens hem kampen eerder gebouwde MFC’s 
met een tekort in de exploitatie. Het stadsbestuur 
wil dat bij het MFC in Klarendal graag voorkomen. 
Daarom wordt er een pas op de plaats gemaakt 
en alles financieel eerst nog eens goed doorgere-
kend. De aannemer, die deze maand zou begin-
nen, is hiermee akkoord gegaan, maar wil uiterlijk 
begin december weten waar hij aan toe is.
De gemeente probeert intussen meer zekerheid  
te krijgen over het aantal klassen dat nodig is. Er 

moet ook meer duidelijkheid komen over het 
overige gebruik van het MFC. De gemeente wil 
daarnaast onderzoeken of het MFC St. Marten nog 
wel moet doorgaan, omdat St. Marten en Klaren-
dal zo dicht bij elkaar liggen. Eventueel zou de 
bouw van een MFC in St. Marten dan niet nodig 
zijn. De uitkomst van dat onderzoek zal - naar men 
mag aannemen- invloed hebben op de grootte 
van het gebouw in Klarendal.

KwartIErMaKEr 
De gemeente wil een kwartiermaker aanstellen. 
Hij moet als een soort van onafhankelijk mana-
ger de afspraken tussen de deelnemende par-
tijen in goede banen leiden. En proberen zoveel 
mogelijk kinderen naar de school zien te krijgen. 
Het Wijkplatform was gevraagd om 27.000 euro 
beschikbaar te stellen uit het wijkbudget. Maar 
de bewonersgroep is het daar niet mee eens. Die 
vindt het onzin dat alleen het Wijkplatform moet 
meebetalen en de deelnemende partners, met 
uitzondering van de gemeente, niet. Als zo’n kwar-
tiermaker echt belangrijk is voor het slagen van 
het project moet ook iedereen daar aan bijdragen, 
was de redenering. Als dat gebeurt, betaalt het 
Wijkplatform ook mee. Voorwaarde is wel dat de 
kwartiermeester de bewoners goed bij het project 
betrekt en niet alleen met instellingen in gesprek 
gaat, over de hoofden van de bewoners heen.

Ambtelijk heeft de gemeente Arnhem intussen 
gezegd dat ze met de voorwaarden van Klarendal 
aan het werk gaat. Wethouder Michiel van Wes-
sem wil nog eens praten met zijn collega Henk 
Kok (welzijn en zorg). Hij toonde begrip voor het 
standpunt van de wijkbewoners en het platform.

Een maquette van het MFC terrein

“Omdat de gemeente extra zuinig is 
geworden, gaat ze nu eerst bekijken of 
het gebouw niet kleiner van omvang 
kan worden”



3Iedereen weer op honk na de natte zomer 
van 2011, hij was in 44 jaar niet meer zo nat 
geweest. Hopelijk heeft iedereen een manier 
van vertier gevonden en genieten we van een 
aardige nazomer. 

Als deze krant dan van de drukker komt, zit-
ten we waarschijnlijk echt in de herfst. Zitten 
we ook in de herfst van Klarendal? Deze krant 
bericht namelijk over meerder onplezierig 
nieuwtjes, bezuinigingen waren eerder ook al 
aangekondigd. Gaat het MFC wel door? Hoe 
moeten bewoners beslissen om de laatste 
centen van minister Vogelaar duurzaam in te 
zetten? En daarna? Is er een risico dat Klarendal 
naar terug bij af zal gaan na al die mooie inves-
teringen en initiatieven van al dan niet bewo-
ners? Sommige initiatieven kunnen nu al niet 
meer ondersteund worden; Klarendal begint 
arm te worden.

Nu eerst de mindere berichten, hopelijk 
later weer de betere. want misschien kan 
de Provincie nog wat voor ons betekenen. 
Daarover dan in 2012. 
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KLARENDAL
wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk woensdag kopij 19 oktober
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 8 november
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~
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Een cc gje op Klarendal
doe mee en 
win een prijs! 

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. 

Voor de oplossing van 
de vorige krant waren 
geen inzendingen…  
Rara wat was die plek.  

Doe ook mee en breng 
uw bon vandaag nog 
naar de wijkwinkel. Uw 
oplossing moet uiterlijk 
woensdag 19 oktober in 
ons bezit zijn.

welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

lever deze bon bij de wijkwinkel voor 19 oktober
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Oproep aan huurders van 
Woningbouwvereniging Openbaar 
Belang
In verband met de op handen zijnde verkoop van 
het gehele woningbezit van openbaar Belang roep 
ik u op deel te nemen aan de onlangs opgerichte 
Bewonerscommissie Klarendal. 

In oktober zal er een algemene ledenvergadering 
worden gehouden. U ontvangt hiervoor nog schrif-
telijk een uitnodiging.

Mocht u zich beschikbaar willen stellen als lid van 
deze bewonerscommissie, kunt u zich opgeven via 
email: wobcomm@gmail.com

Rommelmarkt in wijkcentrum 
Klarendal

Kom op zondag 13 november lekker rommeltjes 
zoeken in de zalen van wijkcentrum Klarendal 
rappardstraat 30. 

Bezoekers zijn 10.00 tot 15.30 uur welkom. Wie 
iets wil verkopen, kan max. drie tafels huren 
voor € 3,00 per stuk. Er zijn in totaal zestig tafels. 
Verkopers kunnen om 9.00 uur al terecht om de 
tafel in te richten.

Inschrijven en betalen kan vanaf 1 september in 
wijkcentrum Klarendal bij beheerder Leendert  
(026 - 351 34 28), participatie-medewerkster Anja 
van Hal (06 - 551 875 54) of bij Joop Langenbach 
(026 - 443 69 65). 

Taarten bakken

Houd je ook zo van taarten bakken, of koekjes, of 
baklava? En wil je jouw kennis delen met ande-
ren? Peter Durinck en Maja Boer heten je dan van 
harte welkom in wijkcentrum Klarendal. 

Als Limburger van geboorte weet Peter hoe je een 
goede vlaai bakt. Maar hij wil ook best wel eens 
weten hoe de appeltaart van de achterbuurman 
smaakt. Of hoe de buurvrouw van vier huizen ver-
derop haar baklava maakt. Door samen de keuken 
in te duiken en tips uit te wisselen leer je steeds 
meer verschillende dingen te bakken. Of het ook 
lekker is, weet je na afloop, als je elkaars bakkun-
sten gaat proeven. 

Zin gekregen? Zoek je favoriete  
zoete recept op en kom lekker  
meebakken. 

De begindatum- en tijd  
stond toen dit stukje  
geschreven werd,  
nog niet helemaal  
vast. Waarschijnlijk is  
die nu wel bekend.  

Bel daarvoor naar  
06 - 172 57 028 of mail: 
taarten.klarendal@gmail.com  
en meld je aan.
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Bezuinigingen Komen Er zeker
Klarendal zoekt nu al naar  
'duurzaam gebruik' van wijkbudget 

Tekst: Jan Brugman Foto: Zefanja Hoogers

In Klarendal komt een discussie op gang over de 
manier waarop de restanten van het Vogelaargeld 
en het jaarlijks wijkbudget in de toekomst het 
beste gebruikt kunnen worden.

Inzet: nagaan of het voordelen heeft om het geld uit 
te geven aan zaken, waarvan je in de wijk nog een 
aantal jaren een nuttig gebruik kunt maken. 
De discussie over de manier waarop het geld be-
steed gaat worden is het gevolg van de bezuinigin-
gen, die er ook voor Klarendal aankomen. 
Welke bezuinigingen dat precies zijn staat nog niet 
vast. Wel is duidelijk dat het zogenoemde Vogelaar-
geld in 2011 (140.000 euro) voor het laatst beschik-
baar is.
Als dit jaar om is ligt er nog wel een opgespaarde 
reserve uit de voorafgaande Vogelaarjaren van 
ongeveer 150.000 euro. En verder is er naar ver-
wachting (elk jaar) het ‘vaste’ wijkbudget van ruim 
44.000 euro.
Maar de inkomsten van het wijk lopen dus zeer fors 
terug.
En er wordt – los van de Vogelaargelden – ook nog 
bezuinigd.

oNDErHoUD FlINK taNDJE laGEr
Wethouder Van Gastel heeft bijvoorbeeld al aange-
kondigd dat het onderhoud in de wijken een flink 
tandje omlaag gaat. Wat dan voor Klarendal weer 
strijdig lijkt met een eerdere uitspraak van wethou-
der Van Wessem in deze wijkkrant. Hij verzekerde 
“dat het college heeft besloten dat het niveau van 
kwaliteit van wonen, leven en werken in Klarendal 
zeker niet minder mag worden dan die nu is”.
Hij zei dat in februari van dit jaar na het aantreden 
van het nieuwe college. Hij was toen inmiddels 
wijkwethouder geworden.

Het probleem waarvoor het wijk nu wordt gesteld 
is voor Klarendal niet nieuw.
Elke keer als er in het verleden een inhaalslag 
gemaakt werd om de leefbaarheid in de wijk te 

verbeteren kregen bewoners daarna het gevoel dat 
ze aan hun eigen lot werden overgelaten. Er was 
dan nauwelijks aandacht meer was voor specifieke 
problemen in de wijk. Die 'angst' komt nu ook weer 
om de hoek kijken.
Nu er nog geld is start ook daarom in de wijk een 
overleg om na te gaan op welke manier de nu nog 
beschikbare gelden moeten worden gebruikt.

DUUrzaaMHEID
Daarbij wordt ook over 'duurzaamheid' gesproken. 
Waarmee wordt bedoeld dat het geld bij voorrang 
gaat naar projecten die langer nuttig blijven. 
In de afgelopen jaren was bijvoorbeeld een bij-
drage beschikbaar voor straatfeesten om zo mee te 
helpen aan het verbeteren van de buurtcontacten. 
Nu wordt misschien bekeken of het voorkeur heeft 
om volgend jaar eerst nog een geschikte tent te ko-
pen zodat later ook nog gemakkelijk een buurtfeest 
georganiseerd kan worden.
Een ander voorbeeld is naar men mag aannemen 
ook de trap bij het winkelcentrum.
Die trap vraagt volgens veel traplopers al jaren om 
verbetering. Gebruikers zouden van zo’n uitgave 
ook lang plezier hebben.
Bekend is ook dat er geld nodig is voor de inrich-
ting van het wijkplein dat moet komen bij het Multi-
functioneel centrum (MFC) aan de Klarendalseweg.
Dat centrum op het terrein van de voormalige 
Menno van Coehoornkazerne moet straks een cen-
trale functie in de wijk krijgen.

Beslissingen zijn nog niet genomen. Eerst moet 
duidelijk zijn welke keuzes gemaakt kunnen wor-
den.

Inzet: nagaan of het voordelen heeft 
om het geld uit te geven aan zaken, 
waarvan  je in de wijk nog een aantal 
jaren een nuttig gebruik kunt maken 

De toekomst van het kazerneterrein
Door Zefanja Hoogers 

In 1885 – een periode waarin al Klarendal redelijk 
vol was gebouwd met al dan niet sociale woning-
bouw complexen – opende het toenmalige Minis-
terie van oorlog  de Menno van Coehoornkazerne. 

Een voor die tijd modern opgezet complex met 
slaapzalen voor niet meer dan 25 manschappen, 
een gymnastiekzaal, een schoollokaal, waslokaal 
en een systeem, waarbij gefilterd regenwater 
werd gebruikt om te wassen. Rondom een bin-
nenplein waren de gebouwen gesitueerd, de 
uitgang was aan de Klarendalseweg. Klarendal 
was dus ooit – tot diep in de jaren ’60 van de 
vorige eeuw – voorzien van veel defensie met veel 
soldaten. Wat daar nog van resteert is een hoofd-
gebouw én een servicegebouw van de kazerne 
aan de Klarendalseweg 193.

Het ’nieuwe’ onderwijs gebouw uit de jaren ’80 
is al in 2008 gesloopt, de Reizende Tuin die daar 
voor in de plaats kwam word eerdaags opgehe-
ven om er de bouw van een MFC te starten. De 
sporthal uit diezelfde periode en van de zelfde 
architect, gaat ook wijken voor de plannen die bin-
nen het MFC passen. In het servicegebouw is in 
2009 jongerencentrum de Mix geopend en sinds 
kort heeft ook het monumentale hoofdgebouw 
deels een bestemming gekregen.

De oude gebouwen zijn eigendom van de Volks-
huisvesting. Het afgelopen jaar heeft het hoofdge-
bouw een grondige renovatie aan de buitenkant 
doorstaan; de gevels zijn gereinigd, de kozijnen 
vernieuwd en in ere hersteld met roedes. De be-
stemming van het gebouw moest cultureel worden 
en al langer gonsde de naam van het Kunstbedrijf 
door de gangen. Eind augustus ging de kogel door 
de kerk en berichtte de Gelderlander; zij streven er 
naar om begin 2012 het gebouw deels te betrekken.

Het Kunstbedrijf is een fusie van het Domein en 
stichting Beleven en is verantwoordelijk voor 
kunsteducatie. De kazerne wordt één van de drie 
hoofdvestigingen van het Kunstbedrijf waar allerlei 

cursussen op het gebied van kunst en cultuur 
aangeboden zullen worden. Volkshuisvesting in 
momenteel in conclaaf met het Huis van Puck - dé 
ontmoetingsplek voor mensen met een passie 
voor amateurtheater in de regio Arnhem, mo-
menteel gevestigd in het Spijkerkwartier – om het 
resterende deel van het gebouw te betrekken. 

Maar eerst moet het gebouw aan de binnenkant 
aangepast worden. Wellicht volgende krant meer!

De bestemming van het gebouw moest cul-
tureel worden en al langer gonsde de naam 
van het Kunstbedrijf door de gangen

De Menno van Coehoornkazerne en het servicegebouw aan Klarendalseweg 193

Daarbij wordt ook over 'duurzaamheid' 
gesproken. Waarmee wordt bedoeld 
dat het geld bij voorrang gaat naar 
projecten die langer nuttig blijven.

Discussie over duurzaam inzetten in de wijk
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Thomas Verheij over bewegingscentrum Formupgrade 
‘Dit was de droom van mijn vader’

Door: Helga van Ree

op 1 juli opende bewegingscentrum Formupgrade 
de deuren van zijn nieuwe onderkomen aan onder 
de linden. wat een feestelijke gebeurtenis had 
moeten zijn, kreeg een behoorlijk rouwrandje mee. 
Die dag verloor de vader van oprichter thomas 
Verheij (28) zijn strijd tegen kanker. En juist hij was 
de reden waarom het bewegingscentrum er kwam.

Thomas: “Mijn vader was huisarts Ton Verheij. Hij 
had zijn praktijk aan de Sonsbeekweg en onder zijn 
patiënten waren aardig wat mensen uit Klarendal. 
Hij droeg ze een warm hart toe. Nog op zijn sterf-
bed gaf hij een patiënt - die nota bene voor hem 
kwam – steun en advies. Dat was typisch mijn 
vader. Altijd klaarstaan voor een ander. Ik mis hem 
zeer; hij was mijn beste vriend. We belden wel vijf 
keer per dag. Ook omdat we samen met het cen-
trum bezig waren. 

Mijn vader was een echte sportman. Stapte na 
zijn werk op de racefiets. Vlak voor zijn zieken-
huisopname in april maakte hij nog een tocht van 
honderd kilometer! Volgens hem zou iedereen 
moeten sporten en al helemaal als er gezond-
heidsklachten komen. Eerst bewegen en dan pas 
medicijnen, was zijn motto. Daarom staat het pand 
van Formupgrade ook naast het nieuwe gezond-
heidscentrum dat binnenkort in de gerenoveerde 
School III komt. Mijn vader zou zijn praktijk daar 
ook onderbrengen en was daarmee één van de 
negen deelnemers van HOED, huisartsen-onder-
één-dak. Samen sta je zoveel sterker, was de over-
tuiging van hem. Ook het betrekken van sport bij 
de gezondheidszorg hoorde daar bij.“

BEENMErGKaNKEr
“De reden dat ik met de sportschool begon, is 
eigenlijk de ziekte van mijn vader. In 2006 werd er 
beenmergkanker bij hem geconstateerd. De dok  
toren gaven hem nog een jaar te leven. Hij bleef 
sporten naast de beenmergtransplantaties die hij 

drie keer kreeg. Na een tijdje vroeg hij of ik hem 
wilde helpen met trainen. In de kelder van mijn 
ouderlijk huis - een ruimte van drie bij drie meter 
- gingen we aan de slag. Coördinatieoefeningen, 
omdat zijn evenwicht veranderde; kracht- en car-
diotraining, om zijn chemobehandelingen goed 
op te kunnen vangen. Hij zei: ‘Thomas, hier moet 
je mee verder gaan.’ Verrassend, want ik was op 
dat moment nog groepscommandant in het leger. 
Maar ook gek op sport. Ik stond er voor open 
en haalde enkele fitnesscertificaten, waarmee ik 
een eigen sportschool kon beginnen. Dat is dus 
Formupgrade geworden. Geen gewone sport-
school, maar één waarbij ook mensen die daar niet 
zo snel naar toe zouden gaan, zich op hun gemak 
voelen. Hier dus geen fitnessapparaten met inge-
bouwde tv, strakke aerobicspakjes of zwetende 
spierbundels. Gewoon mensen in een trainings-
broek en t-shirt die aan hun gezondheid willen 
of moeten werken. Bijvoorbeeld vanwege COPD, 
hartfalen, obesitas of artritis. En daar goede bege-
leiding bij nodig hebben. Daarom zitten hier ook 

fysiotherapeuten in het gebouw en werk ik samen 
met een diëtist. De instructeurs weten waar ze 
mee bezig zijn. De huisartsen die hier dus straks in 
School III komen, verwijzen hun patiënten door als 
zij denken dat sporten kan helpen. Soms bespaart 
dat medicijnengebruik, met de nodige bijwerkin-
gen van dien.”

VErGoEDING sPortKostEN  
“Dat sporten veel kost, hoeft niet altijd waar te zijn.
We hebben contracten met heel veel ziektekos-
tenverzekeraars en het moet gek lopen om niet 
iets vergoed te krijgen. Dat zoeken wij allemaal uit 
voor een klant. Bovendien zijn er contacten met 
de Arnhem Card en Sportpunt Klarendal. Wat mis-
schien meer kost, is het overwinnen van de drem-
pelvrees. Veel mensen hebben nooit gesport. En 
om dan te beginnen en te blijven komen, kan een 
opgave zijn. Maar dit team begrijpt dat en blijft sti-
muleren en motiveren om toch door te gaan. Want 
dat sporten je leven verlengt, daarvan was mijn 
vader overtuigd. De artsen gaven hem een jaar, hij 
maakte er vijf van. En die instelling van hem, die 
geef ik graag door.” 

wIE DUrFt?
Formupgrade en de wijkkrant zoeken iemand die 
de stap durft te zetten om een jaar lang onder 
begeleiding aan zijn gezondheid te werken. De 
kosten? Zweet en tranen maar verder geen cent. 
Gratis dus! En de wijkkrant  schrijft af en toe 
over je ervaringen.   

Heb je belangstelling, neem dan contact op de 
met de wijkkrant. We willen graag naam, adres, 
leeftijd en een korte motivatie om mee te doen. 
Je kunt je reactie afgeven in de wijkwinkel of 
mailen naar wijkkrant@gmail.com. Thomas 
Verheij kijkt wie het beste in aanmerking komt 
voor zijn programma. Heb je eerst nog vragen, 
bel dan naar Forumupgrade en vraag naar 
Thomas Verheij. 

Ton Verheij

Thomas Verheij
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B u i t e n g e w o o n B e t e r in Klarendal  
Meer informatie over Buiten Gewoon Beter: www.arnhem.nl/bgbklarendal of: Klaas spits: 026 - 377 4365; klaas.spits@arnhem.nl

Tekst en foto's: Jos van Beek Communicatie   

VErlENGDE HoFlaaN

Op 15 augustus ging de schop de grond in op de 
Verlengde Hoflaan, op het stuk tussen Klaren-
dalseweg en Rosendaalsestraat. Het deel van 
de Verlengde Hoflaan vanaf de Klarendalseweg 
omhoog komt voorlopig niet aan de beurt, vertelt 
BGB-hoofdopzichter Chiel Sanders. “Dat doen 
we pas als het MFC klaar is, dat kan dus nog wel 
pakweg anderhalf jaar duren.”

In tegenstelling tot veel straten wordt op de 
Verlengde Hoflaan geen nieuwe riolering gelegd. 
“Dat was niet nodig omdat die nog in goede 
staat verkeert. De straat hoefde dus niet helemaal 
open”, aldus Sanders. “Wel zijn bij alle woningen 
de rioolaansluitingen vervangen. Dat is het stuk 
tussen gevel en het hoofdriool in de straat.” 

De Verlengde Hoflaan is van gevel tot gevel 

vernieuwd. Met nieuwe stoeptegels en stoep-
banden, met parkeervakken waarvoor de oude 
waalklinkertjes zijn gebruikt, en een nieuwe 
rijbaan met klinkers zoals in de St. Janskerkstraat. 
In verband met de stevigheid zijn de klinkers in 
visgraatmotief gelegd.

Wat betreft groen in de straat zal er niet veel 
veranderen, volgens Sanders. “Alleen het perkje 
tussen Sumatrastraat en Javastraat wordt nieuw 
ingezaaid met gras en er komen nieuwe struikjes.” 
Verder zullen een paar lichtmasten worden ver-
plaatst, om de lichtinval te verbeteren. Sanders: 
“Dat merk je nauwelijks, want het gaat hooguit 
om een metertje naar links of naar rechts.”

Het werk op de Verlengde Hoflaan wordt naar 
verwachting op 16 september voltooid.

Meteen na de bouwvak startte Buiten Gewoon Beter (BGB) op de Verlengde Hoflaan. Half september is het werk daar klaar. Meteen daarna wordt de 

Hoflaan aangepakt. BGB Klarendal, dat begon in januari 2005, is dan klaar - op een klein stukje st. Janskerkstraat na.

st. JaNsKErKstraat 

oPGEKNaPt DEEl

In het najaar zullen in het opgeknapte deel nog 
veertien nieuwe bomen worden aangeplant. Daar-
mee is gewacht omdat het najaar een veel beter 
plantseizoen is dan de zomer. 

rEstErEND DEEl

Het enige stukje BGB dat nog rest is een deel 
van de St. Janskerkstraat. De gemeente wil hier 
rioolputten (kolken) vervangen, drempels aanpas-
sen en stoepbanden om de bomen vervangen. 
Daar zijn veel bewoners het niet mee eens, 
volgens Robert van Tankeren uit de St. Janskerk-
straat. “Bewoners hebben hogere verwachtin-
gen; de straat zou op een hoger niveau worden 
opgeknapt.” Naar aanleiding hiervan laat BGB-pro-
jectleider Klaas Spits weten dat hij de situatie bin-
nenkort gaat bespreken met wethouder Margreet 
van Gastel. “We gaan dan bekijken wat wel of niet 
mogelijk is. 

HoFlaaN 

Op 12 september wordt gestart met het open-
breken van de Hoflaan. Daar zullen dezelfde 
werkzaamheden plaatsvinden als op de Ver-
lengde Hoflaan. Maar dan niet van gevel tot 
gevel maar van tuinhek tot tuinhek. Volgens de 
planning is de straat op 14 oktober klaar, aldus 
hoofdopzichter Sanders.
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Bekijk “Klarendalse Vrouwen” op gratis dvd 

Kent u de tv-serie ‘Gooische Vrouwen’? Ninie de 
Kom – speelster bij theatergroep Cactus- maakte 
een parodie op deze serie en noemde die ‘Klaren-
dalse Vrouwen’. ze deed dat samen met shannen, 
sylvana, Nadia en sevilhan. De filmpjes waren al 
te zien tijdens “wijken voor Kunst”, maar wie dat 
heeft gemist, kan een gratis dvd ophalen bij de 
wijkwinkel. 

Op het schijfje staan zeven korte filmpjes, die 
zich allemaal afspelen in Klarendal. Kinderen en 
volwassenen uit de wijk spelen de bijrollen. De 
locaties zijn de wijkwinkel, Albert Heijn, tabakszaak 
Hartemink, snackbar De Griek, Irvinx Couture en 
speeltuin De Leuke Linde. Ninie: “De eerste dag 
dat we filmden, regende het hard. De spelers lieten 
zich echter niet kennen en deden vol overtuiging 
mee. De tweede dag draaiden we bij snackbar De 
Griek en tabakszaak Hartemink. Dat was geluk-
kig overdekt, zodat we geen last hadden van het 
slechte weer. Maar omdat alle filmpjes met één 
camera werden opgenomen, was het toch best veel 
werk. Elke scène moest meerdere keren worden 
gespeeld, zodat we het van verschillende kanten 
konden bekijken. Gelukkig gedroegen de ‘gastac-
teurs’ – de snackbareigenaar, Simone  van de 
tabakswinkel en een paar buurtkinderen - zich als 
professionele acteurs”. 

De derde dag was het even mooi weer. Maar goed 
ook, want er werd gefilmd bij Irvinx Couture. Ac-
trice Sevilhan mocht in een door Irvinx ontworpen 
mode-outfit een stukje over de Klarendalseweg 
lopen! Steeds meer mensen uit de buurt kwamen 
kijken naar wat daar toch gebeurde. Met deze outfit 
aan en publiek erbij, voelden de actrices zich even 
echte Hollywoodsterren. 

“Het maken van een filmpje van drie minuten, kost 
ongeveer vijf uur werk. Tweeënhalf uur opnemen 
en tweeënhalf uur monteren. Dat wil zeggen: alles 
achter elkaar plakken, muziek uitzoeken, foutjes 
weghalen... En dan moet de computer nog alles 
berekenen en niet vastlopen. Soms duurde het wel 
een hele nacht! Maar het eindresultaat is klaar”, 
vertelt Ninie. De ROC- studente van de opleiding 
‘Video’ vindt dat iedereen daar van moet kunnen 
meegenieten.

‘Klarendalse Vrouwen’ is daarom te zien op de 
website van theatergroep Cactus, of op de gratis 
dvd  die bij de wijkwinkel af te halen is. wie ideeën 
heeft voor een nieuwe serie, mag dat laten horen. 
Misschien gaat die er dan wel komen!

Meer informatie over theatergroep Cactus is te vin-
den op de website: www.theatergroepcactus.nl

Door Zefanja Hoogers

De architecten roos en overeijnder uit rotter-
dam zijn decennia lang druk geweest in arnhem 
en Klarendal; de Mussenwijk, de Van Verschuer-
wijk, het complex tussen de Hemonylaan en de 
Borgardijnstraat, het ‘complex Dragonderpad’ 
(de sintjanskerkstraat) en ook de Kapelwijk zijn 
allemaal van hun hand. De Kapelwijk stamt uit 
1931 en valt tussen de Herenstraat, de agnieten-
straat, de oogstraat en de Klarendalseweg. Deze 
wijk zit sinds 2010 in een onderhoudsproject wat 
momenteel bijna wordt afgerond.

De werkzaamheden die eigenaar Volkshuisves-
ting liet uitvoeren, varieerden van nieuwe kozij-
nen met dubbel glas, nieuwe daken en voordeu-
ren opgeknapt of vervangen. In de woningen is 
afhankelijk van de technische staat én de keuzes 
van de bewoners een nieuwe keuken geplaatst, 
douche opgeknapt tot het plaatsen van een vlizo-
trappen om de zolders toegankelijk te krijgen. 
Middels nieuwsbrieven werden bewoners op 
de hoogte gesteld van de gang van zaken. In die 
nieuwsbrieven kwamen ook bewoners aan het 
woord. Hun reacties varieerden van “Ik had niet 
verwacht dat het zo hectisch zou zijn. Mijn tip 
aan iedereen die nog aan de beurt komt: Lees 
het informatieboekje goed en ga als het kan naar 
de informatieavond!” tot “Een rommelige tijd! 
Er liepen iedere keer mensen in en uit. Maar 
eigenlijk was het ook wel gezellig met die men-
sen over de vloer, er zijn heel wat kopjes koffie 
geschonken en gedronken!”

opvallend in de nieuwsbrieven was de aanste-
kelijkheid van de werkzaamheden op bewoners; 
mensen hielden ook maar eens de grote schoon-
maak. Maar wij zien alleen de grote schoon-
maak aan de buitenkant van de Kapelwijk, en 
die mag er zijn!

De Kapelwijk bijna klaar!

Logo basisschool Kunstrijk onthuld
Het logo van de nieuwe basisschool Kunstrijk is 
onthuld! Dat gebeurde in augustus, in het bijzijn 
van alle kinderen en de directie van stichting voor 
Katholiek en Protestants-Christelijk Primair on-
derwijs (sKPCPo) Delta, directeuren van andere 
wijkscholen en medewerkers van diverse (wijk)
instanties.

De onthulling van het logo lag in handen van de 
ontwerpster, Hanneke van de Pol. Geen onbeken-
de in Klarendal, want deze wijkbewoonster heeft 
bijvoorbeeld ook de tegeltableaus onder de Hom-
melse Poort gecreëerd. De school wilde graag een 
ontwerper die binding voelt met de wijk waar de 
school uiteindelijk in één gebouw verdergaat: het 
MFC aan de Klarendalseweg. (naar verwachting 

klaar in december 2012). Nu huist de school nog in 
twee gebouwen: de Van Slichtenhorststraat en de 
Rosendaalseweg.  
Achter het nieuwe logo schuilt volgens het team 
van basisschool Kunstrijk een belangrijk concept. 
“Kinderen leren verschillend en daarom motiveren 
en stimuleren wij de kinderen, zodat zij zich positief 
kunnen ontwikkelen. Verder creëren we goede 
betrokkenheid met de wijk, zodat de kinderen zich 
ook verbonden voelen met hun leef –en woon-
omgeving. En wij gebruiken de diversiteit en de 
uitdagendheid van kunst en cultuur om kinderen 
nieuwsgierig te maken, zodat zij zich verder als 
mens kunnen ontwikkelen in de huidige en toe-
komstige maatschappij. Onze slogan is : ‘ontwikkel 
jouw talent!’”

waar kun je Kunstrijk vinden: van slichtenhorst-
straat 39, rosendaalseweg 373
tel: 026 - 44 314 38 / 443 49 84 of mail naar  
info@basisschool-kunstrijk.nl
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“Nikki’s designproducten zijn allemaal van zachte  
materialen en textiel, mode- en interieur accessoires”

ook hoog in het modekwartier op nummer 393 
zit Nikki Giling. zij ontwerpt accessoires. Nikki is 
drie jaar geleden afgestudeerd met een petten-
collectie op artez. tijdens haar studie volgde ze 
ook een opleiding leren tassen maken.

“Eigenlijk ben ik direct voor mezelf begonnen. 
Eerst vanuit een atelier met medestudenten. Er 
was samenwerking met modeontwerpers voor 
exposities en modeshows tijdens Amsterdam 
Fashion Week en in Londen. Uiteindelijk wilde ik 
toch mijn eigen plek hebben. Ik ben gaan praten 
met het projectbureau, ben gegroeid en had een 
eigen weg genomen. Ik heb ook nog tijdelijk in 
een van de appartementen gezeten boven Goed.
proeven.” Ondertussen woont en werkt Nikki aan 
de Klarendalseweg. “In het modekwartier is het 
een toegevoegde waarde dat er veel jonge onder-
nemers zijn gevestigd en dat er dingen worden 
georganiseerd. Verder het aanzien; je kunt je 
producten gelijk presenteren en er de reacties op 
zien.”

Nikki’s designproducten zijn allemaal van 
zachte materialen en textiel, mode- en interieur 
accessoires. “Mijn kussens laat ik maken door 
‘Wereldwijven’ in Dordrecht, een handwerkatelier 
o.a. met als doel  positieverbetering van vrouwen 
uit diverse culturen. Ja dat is maatschappelijk 
ondernemen, misschien kan ik dat meer gaan 
doen in de toekomst.”

Nikki is als freelancer ook te vinden bij het 
LeerLokaal, waar ze les geeft aan mensen met 
interesse voor mode en design en waar ze mee 
werkt workshops te ontwikkelen. “Het is nog niet 
haalbaar van mijn winkel/atelier te leven. Ik moet 
de werkzaamheden dus voorlopig combineren, 
maar ik vind het allebei leuk om te doen. Het 
combineren gaat soms lastig, maar ik krijg geluk-
kig hulp van vrienden en familie.” 
Nikki vindt het soms wel wat druk aan de 
Klarendalseweg met auto’s en scooters. “Maar 
ook leuk dat ik buurmeisje Demy vaak op bezoek 
krijg…”

“Chris Meijers Collectie maakt 
dameskleding van natuurlijke en 

biologische stoffen”

K l a r e taa lK la re taa lK la re taa l

Meer dan een jaar geleden opende Chris 
Meijers haar winkel aan Klarendalseweg 175. 

Chris is van oorsprong milieukundige en had 
een prima baan bij de provincie. “Maar daar 
lag mijn hart niet, bleek…” Zij deed de mode-
vakschool en een coupeuseopleiding. “In 2001 
ging het roer om. Ik werkte als docent en bij 
Irene Schaepman aan de Sonsbeeksingel. Door 
werken bij haar was ik van de ontwikkelingen 
hier op de hoogte. In 2007 ben ik met een eigen 
collectie mijn eigen bedrijf gestart. Ik had atelier 
thuis en organiseerde exposities door het land, 
maar ik had toch behoefte om mezelf meer te 
laten zien. Nu zit ik hier een jaar.” 

Chris Meijers Collectie maakt dameskleding 
van natuurlijke en biologische stoffen. “Ik 
gebruik wol en linnen uit Europa en hennep uit 
Roemenië, rami- (familie van de brandnetel) 
en bamboestoffen die gecertificeerd zijn. Mijn 
collectie is niet alleen duurzaam vanwege deze 
materialen, maar ook omdat ik geen trends volg. 
Ik kijk naar wat bij iemand past en maak het op 
maat; een kledingstuk moet met plezier gedra-
gen worden en het moet jaren mee kunnen.”

Het projectbureau 100%Mode sluit eind dit jaar 
zijn deuren. “Ondernemers moeten zichzelf 
kunnen bedruipen zonder een hand boven het 
hoofd. Sluiting van het projectbureau is een 
stap in de groei naar volwassenheid van het 
modekwartier. De vijftig ondernemers nu, ver-
enigingen zich voor bijvoorbeeld de vlaggen bij 
alle modewinkels, uit het ondernemersfonds. 
De bloemetjes zijn eigen initiatief, om het hier 
wat meer schwung te geven. Het is leuk om 
te zien dat het hier bovenaan wat ‘zwaarder’ 
wordt; de moeite waard voor mensen om ook 
hier een kijkje te komen nemen.”

Hommelseweg 2 op de hoek met de 
sonsbeeksingel, MooIz by Mo. Mo staat voor 
Monique die drie jaar geleden de winkel van haar 
tante in de Kerkstraat in renkum over nam. 

Voorheen organiseerde Monique evenementen 
bij Harley Davidson, ze had niet zo veel met 
mode. Maar dit werk was beter te combineren 
met kinderen. “In Renkum heb ik de aanvankelij-
ke lijn geprobeerd te behouden van de winkel om 
oude klanten te behouden, maar met wat jongere 
merken. Het concept van Mooiz is confectie met 
een creatieve inbreng van – als het even kan – 
lokale kunstenaars. Zo verkoop ik daar producten 
van Heleen van der Meer (Klarendalseweg 462, 
red.) en was ik al eerder in contact gekomen met 
het modekwartier. Soms blijft er assortiment over 
en overwoog ik daarvoor een webshop. Maar dat 
staat toch te ver van de mensen vandaan. Zo ont-
stond het idee van een tweede winkel.” 

De stap naar het modekwartier was makkelijk 
bedacht, Monique bekeek meerdere pandjes. 
Ondertussen vertrok Jim Starreveld met bloe-
misterij de Lente, de redactie heeft helaas geen 
afscheidspraatje met hem gemaakt voor in de 
wijkkrant. “Maar voor mij was het meteen dui-
delijk!” aldus Monique. “De start op deze locatie 
was dus gedeeltelijk outlet en gedeeltelijk uit de 
collectie. Toch krijg ik de winkel niet altijd vol en 
outlet opkopen is geen optie. Bovendien merk ik 
dat het publiek ook een stukje jonger is dan in 

Renkum. Het is enorm zoeken naar mooie confec-
tie waarbij ik probeer het van Nederlandse make-
lij te laten zijn. Gelukkig heb ik hier om de hoek 
leuke collega’s, doen we ideeën op van elkaar en 
krijgt de collectie wel vorm. Ideeën van klanten 
zijn trouwens ook welkom!”

Ondertussen is MOOIZ by Mo vanaf het voorjaar 
open. “Ik ben voorlopig eigenlijk alleen aan het 
investeren. Het is fijn dat ik er erg lol in heb en 
ik ben gezegend met het pandje en met collega’s 
die me helpen. Het voelt helemaal heel goed!”

“Mooiz is confectie met een cre-
atieve inbreng van – als het even 

kan – lokale kunstenaars”

Voor de zomervakantie stelden we op de mid-
denpagina zes jonge ondernemers in de wijk-
krant aan de lezers voor. De ontwikkelingen 
van Modekwartier (of Velperpoortdisrict?) gaan 
maar door en met zeven wijkkranten per jaar 
houden we het niet bij  iedere krant één onder-
nemer aan het woord te laten. we beloofden 
na de zomervakantie verder te gaan. Moeilijk 
kiezen…. wie eerst? Dus we begonnen met 
drie bezoekjes. En dan zijn we er nog lang niet.  
Maar we doen nog even geen beloftes voor de 
volgende krant. want naast modekwartier, zijn 
er nog meer ontwikkelingen die aandacht vra-
gen. In deze wijkkrant houden we het bij drie 
nieuwe winkels in het modekwartier.

Door Zefanja Hoogers
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Shiatsu Therapie Arnhem
sinds kort zit in Klarendal de praktijk van Jelle de 
Vries, met de naam shiatsu therapie arnhem.  shi-
atsu is een massagevorm, waarbij gewerkt wordt 
met drukpunten in het lichaam en het strekken van 
spieren. Dit werkt ontspannend. als je shiatsumas-
sage gebruikt om gezondheidsklachten te behan-
delen, heb je het over shiatsutherapie. Hiervoor 
gebruikt Jelle zijn kennis over hoe het lichaam in 
elkaar zit, hoe het werkt of zou mòeten werken.  

“Shiatsu stimuleert het zelfgenezend vermogen 
van een mens en kan enorm goed ondersteunen bij 
veel verschillende gezondheidsklachten. Hierbij kun 
je denken aan hoofdpijn, vermoeidheid, rugklach-

ten, allergieën, enzovoorts. Het is overigens niet 
zo dat shiatsu een vervanging is voor een huisarts. 
Net zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, moet het 
gezien worden als aanvulling”, aldus Jelle.  

Bij hem staat niet alleen de klacht, maar de persoon 
die met die bepaalde klacht komt, centraal. “Hier-
mee bedoel ik, dat als twee mensen met dezelfde 
klacht bij mij komen, de behandeling voor die twee 
mensen niet gelijk hoeft te zijn. Dit is omdat ieder 
mens anders is, uniek. Dat is ook waarom ik shiatsu 
zo leuk vind. Ieder mens is anders!”

Jelle de Vries is aangesloten bij de beroepsvereni-
ging NVST. Hierdoor is het mogelijk dat behande-
lingen vergoed worden door ziektekostenverzeke-
raars. Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden. 
Meer informatie hierover is te vinden op zijn 
website en natuurlijk bij uw zorgverzekeraar. 

Mocht u meer informatie willen kijk dan op 
www.shiatsutherapiearnhem.nl 
of bel. 026 – 737 01 78
Jelle de Vries
shiatsu therapie arnhem, rosendaalsestraat 180

Het afgelopen jaar hebben wij Dina tunc 
(stMG), Branny de Jongh (vrijwilligster) en 
Hedy schäperkötter (swoa), in samenwerking 
met de gemeente en swoa, huisbezoeken 
afgelegd bij ouderen in de wijk Klarendal. Deze 
huisbezoeken zijn inmiddels afgerond. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat onder anderen bij een 
aantal ouderen de behoefte is aan een ontmoe-
tingsplek. Een plek waar ouderen samen kunnen 
komen en onder het genot van een kopje koffie 
of thee, met elkaar van gedachten kunnen wis-
selen. 

Er is behoefte aan bijvoorbeeld ‘Meer bewegen 
voor ouderen’, met elkaar op stap te gaan, bingo 
te spelen of samen ’n etentje te organiseren. 
Zo zijn er tal van activiteiten denkbaar waar be-
hoefte aan is. Samen met Rijnstad, de STMG en 
de SWOA zijn we sinds kort gestart in het wijk-
centrum Klarendal aan de Rappardstraat nr 39. 
U bent bij deze van harte uitgenodigd om iedere 
woensdagochtend van 10-12u deel te nemen aan 
de verschillende activiteiten voor ouderen die er 
geboden worden. Uiteraard zijn nieuwe ideeën 
hieromtrent natuurlijk ook van harte welkom!  

Voor meer informatie kunt u bellen met Hedy 
schäperkötter, (ouderenwerker swoa) van ma 
t/m vrijdag van 9-12u bij het Centraal Informatie 
en adviespunt van de swoa 026 - 445 99 99. 
of u neemt telefonisch contact op met Het wijk-
centrum Klarendal. U kunt dan vragen naar anja 
van Hal (Participatiemedewerkster rijnstad) 
026 - 351 34 28.
wij hopen u op een van de woensdagen te mo-
gen begroeten.

SWOA in Klarendal

Meer kleur en geur op de Leuke Linde
tijdens het 38e speeldorp op de leuke linde – 
het jaarlijkse kinderevenement waar zo’n zestig 
vrijwilligers voor thuis blijven – was er dit jaar 
een dag met een nieuw thema bedacht. Namelijk 
de Natuurdag. Deze dag is er een speurtocht in 
het sonsbeekpark uitgezet en terug op de leuke 
linde waren er allerlei activiteiten bedacht die 
met de natuur te maken hebben. Foto’s van het 
speeldorp zijn te vinden op www.deleukelinde.nl

Samen met de kinderen en vrijwilligers is er 
op die Natuurdag een kruiden en bloemtuintje 
aangelegd. Het ontwerp is zo gemaakt dat de 
kinderen tussen en langs de kruiden en bloemen 
kunnen lopen en het tegelijk ook de ruimte vrolij-
ker maakt. De Leuke linde heeft namelijk aange-
geven dat zij meer bloeiend groen op haar terrein 
wil hebben.

De kinderen hebben uitleg gekregen over de krui-
den, hebben de grond verbeterd met compost en 
de plantjes in de grond gezet onder begeleiding 
van de groenopbouwwerker. 

De meeste planten komen van de Reizende Tuin 
van de Klarendalseweg, die gaat verdwijnen om-
dat daar het MFC gebouwd gaat worden.

Ben je boven de 20, 
nieuw in Klarendal 
en nieuwsgierig 
naar jouw wijk? 

Schrijf je dan in 
voor een kennisma-
kingstocht voor en 
door bewoners. Op 
zaterdagmiddag 26 
november word je 
langs de mooiste 
plekjes van Klaren-

dal rondgeleid en leer je andere nieuwe bewo-
ners kennen via een spel. 

Deelname is gratis. Wel moet je in 2010/2011 in 
Klarendal zijn gaan wonen. Er is een maximum 
aantal plaatsen. 

Geef je vòòr 10 oktober op: 
klarendalkennismaken@hotmail.com

Voor nieuwe bewoners van Klarendal
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Het taalmaatjesproject is een landelijk innovatie-
project dat i.h.k.v. het Deltaplan inburgering wordt 
uitgevoerd. 

De taalmaatjes ondersteunen anderstaligen bij het 
leren van de Nederlandse taal (ca. 2 uur per week). 
Dit gebeurt op individuele basis, 1-op-1 en is 
bedoeld als ondersteuning van de oa inburgerings-
cursussen. Ook biedt de vrijwilliger ondersteuning 
bij het wegwijs raken in de Nederlandse samenle-
ving. 
In het contact met het taalmaatje kunnen andersta-
ligen op een ontspannen en gezellige manier bezig 
zijn om het Nederlands te oefenen. Het sterke punt 
van deze taalondersteuning is dat de deelnemers 
in hun eigen tempo de taal kunnen leren, waarbij 
aandacht geschonken wordt aan de specifieke 
taalproblemen of leervraag van de betreffende 
persoon. 
Bij de koppeling zal zo veel mogelijk rekening wor-
den gehouden met zaken als leeftijd, gezinssituatie, 
interesses, wensen en vragen van de anderstaligen 
en taalmaatjes.

In Arnhem zijn drie organisaties een samenwer-
kingsverband aangegaan. De ketenpartners zijn: 
Stichting Rijnstad, Vrijwillige Inzet Arnhem en 
Stichting Vluchtelingenwerk Midden-Gelderland. 
In april 2009 is het project van start gegaan. Het 
project is een succes, maar er zijn ontzettend veel 
mede Arnhemmers die graag de Nederlandse taal 

verder willen leren. Helaas hebben we een tekort 
aan taalmaatjes.

Als u het een uitdaging vindt om gedurende een 
jaar 1 x per week een anderstalige te ondersteunen 
met de Nederlandse taal is dit een kans voor leuk 
en inspirerend vrijwilligerswerk.

Om vrijwilliger bij het project Taalmaatjes te wor-
den is het voldoende als u de Nederlandse taal 
machtig bent.
Daarnaast verbindt u zich voor een jaar aan het 
project, voor 40 contactmomenten.

Voor verdieping en scholing worden er introductie-
bijeenkomst georganiseerd en zijn er verdiepings-
bijeenkomsten (gericht op taal) en themabijeen-
komsten ( gericht op thema en ervaringen uitwis-
selen). In 2011 zullen er oa bijeenkomsten rondom 
uitspraak van de Nederlandse taal en interculturele 
communicatie georganiseerd worden.

Bent u enthousiast geworden en wilt u zich aan-
melden?
Dat zou fijn zijn!
U kunt zich aanmelden bij:

anne Quaedvlieg
stichting Vluchtelingenwerk Midden-Gelderland
026 - 445 11 51 / 06 - 556 96 292
taalmaatjesarnhem@svmg.nl

gezocht: Taalmaatjes 

* Renovatie? Voorkom dakloze mussen en gierzwaluwen !
Door Helga van Ree

“Een tijdje terug belde een bewoonster uit de  
Kapelbuurt naar de Vogelbescherming. Het ging 
over een vogel die steeds op dezelfde plek tegen 
haar muur vloog. alsof hij erdoor wilde. wat moest 
ze daar nou mee?”anne Voorbergen nam dit tele-
foontje aan en bood aan om langs te komen. ze 
werkt als vrijwilliger bij de Vogelbescherming èn is 
stadsvogeladviseur in Klarendal. ze kon ’s avonds 
dus wel even een kijkje komen nemen… Het bleek 
dat de huizen waren gerenoveerd en de ruimte 
onder de dakrand daarbij dicht was gemaakt. De 
vogel was een gierzwaluw, die elk jaar op dezelfde 
plek broedt. Hij was zijn vaste stekkie kwijt. En dat 
na zijn maandenlange trektocht vanuit afrika!

Anne: “Ik heb contact opgenomen met de opdracht-
gever van de renovatie, Volkshuisvesting Arnhem. 
Het is als stadsvogeladviseur namelijk mijn taak 
om de leefomstandigheden van stadsvogels in de 
gaten te houden. Het gaat daarbij vooral om de 
huismus en de gierzwaluw, die beiden op de rode 
lijst van beschermde diersoorten staan. Een goede 
broedplek is dan belangrijk. In de Kapelbuurt kwam 
er uiteindelijk een nestkast aan de muur voor de 
‘ontheemde’gierzwaluw.”

Flora –EN FaUNawEt
De Flora- en Faunawet stelt dat, voorafgaand aan 
renovatie van een gebouw, een ecologisch onder-
zoek plaats moet vinden. Alle broedende vogels in 
Nederland zijn namelijk beschermd. Ze mogen in 
de broedtijd niet verstoord of verjaagd worden. Van 
enkele vogelsoorten zijn de broedplaatsen het hele 
jaar door beschermd. De huismus en gierzwaluw 
zijn sinds korte tijd jaarrond beschermd. Bij reno-
vatie dient er dus vervangende nestgelegenheid te 
komen. In de praktijk verzuimt de opdrachtgever 
vaak van zo’n ecologisch onderzoek uit te laten 
voeren.  

Bij de renovatie van school III kon ze op tijd ingrij-
pen. Er kwam een tip van een buurtbewoonster die 
haar bezorgdheid uitsprak over de toen aanwezige 
mussenkolonie. Anne: “Samen zochten we contact 
met Volkshuisvesting, de opdrachtgever van de 
renovatie. De aannemer stond erg open voor onze 
adviezen over geschikte nestlocaties voor mus-
sen en gierzwaluwen. Er kwam achttien meter aan 
mussenvide onder de eerste rij dakpannen. Bij dit 

systeem kunnen meerdere paartjes mussen naast 
elkaar broeden. Zij zijn koloniebroeders en broeden 
het liefst met meerdere paren bij elkaar. Ook kwa-
men er speciale gierzwaluw-dakpannen op het dak.”  

“De Van Coerhoornkazerne is mede vanwege de 
hoogte uiterst geschikt voor gierzwaluwen. Helaas 
heeft Volkshuisvesting bij de renovatie verzuimd 
een ecologisch onderzoek te laten uitvoeren en was 
begonnen met de verbouwing. Het dak zou eerst 
niet en toen weer wel gerenoveerd worden en door 
die verwarring zou er geen rekening mee gehouden 
zijn met vogelvriendelijke maatregelen….Vogel-
werkgroep Arnhem e.o. heeft laten weten vier-
honderd euro te willen besteden aan gierzwaluw-
dakpannen. Volkshuisvesting zal ook een bedrag 
investeren in het plaatsen van deze dakpannen..”

tIPs UIt DE BUUrt
Anne: “De renovatieprojecten waar ik  tot nu toe 
bij betrokken ben geweest, zijn van Volkshuisves-
ting. Elk project heeft weer een eigen projectleider 
en een andere aannemer… En de één heeft meer 
oog voor vogels dan de ander. Daarom roep ik alle 
buurtbewoners op om ook een oogje in het zeil te 
houden en mij te tippen als er ergens gerenoveerd 
gaat worden. Dan kom ik graag een kijkje nemen. 

ook voor vragen over vogels in de stadse omge-
ving  kun je contact opnemen via 
annevoorbergen@hotmail.com of via het service-
centrum van Vogelbescherming Nederland:  
info@vogelbescherming.nl”

De Flora- en Faunawet stelt dat, vooraf-
gaand aan renovatie van een gebouw, een 
ecologisch onderzoek plaats moet vinden. 
Alle broedende vogels in Nederland zijn 
namelijk beschermd

Stadsvogeladviseur Anne Voorbergen 
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De zomer is weer voorbij, maar ook voor de 
herfst heeft de Mix natuurlijk weer activiteiten 
georganiseerd. Er komt een KaMP in de herfst-
vakantie (!) en in de maand oktober zijn er work-
shops BrEaKDaNCE (old school). Daar worden 
de basistrucks geleerd. Voor wie al wat meer 
ervaring heeft, komt er later nog een vervolg op 
de workshops breakdance. 

Voor de meiden zijn er activiteiten als oorBEl-
lEN MaKEN en een MEIDENUItJE (7 oktober). 
November staat in het teken van de MoDE met 
elke week (4 / 11 /18 /25 november) een activiteit 
die daarmee te maken heeft. Op 9 december 
gaan de meiden lekker GoUrMEttEN. Houd de 
website in de gaten voor meer informatie. Wil je 
jezelf opgeven voor een activiteit of workshop? 
Kom dan even langs of meld je aan via de mail.

De Mix 
Klarendalseweg 193a  
026 - 445 86 21 www.demix.jouwweb.nl 
mail: jongerencentrumdemix@rijnstad.nl

Herfstactiviteiten de Mix



Nuttige nummers in de wijk

Politiehuiskamer: 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  
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 
Stadsbeheer, servicelijn@stadsbeheer.nl
Jongerencentrum De Mix: tel. 445 86 21,  
www.jongerencentrumdemix.nl 
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: 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.

Wijkplatform Klarendal

Tijdens de laatste bijeenkomst van het 
Wijkplatform op 8 september is er aandacht 
besteed aan de bezuinigingen die er ook voor 
Klarendal aankomen. Rijnstad had een brief 
gestuurd waarin de organisatie schreef waarom 
zij tijdelijke contracten niet wil verlengen. In 
de vergadering werd toegelicht dat het wat 
Klarendal betreft om één medewerker gaat.
Er lag ook een brief op tafel van de opbouwwer-
ker, gericht aan Alexander Pechtold, die Klarendal 
als politicus “geadopteerd” heeft. Wat kan Den 
Haag nog voor Klarendal en andere aanpak-
wijken doen? Vanuit de bewonersgroep werd 
gemeld dat er hard (samen) gewerkt wordt om 
het vernieuwde wijkperspectief “Klarendal 2021” 
te realiseren. Want Klarendal moet samen met 
bewoners natuurlijk wel naar de toekomst blijven 
kijken. Over de vraag hoe de laatste “Vogelaar” 
-gelden duurzaam voor de wijk kunnen wor-
den ingezet en de vraag of het Multifunctioneel 
Centrum wel in de huidige vorm gerealiseerd kan 
worden berichten we elders in deze wijkkrant.  

W I j K W I j z E R ☞☞

wIJKPlatForM KlarENDal

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

D E l I E F D E
In mijn kindertijd speelde het leven zich veel op 
straat af. Buiten spelen, de buurt afstruinen, op 
zoek naar nieuwtjes... Je speelde met jongens en 
meisjes. Daar dacht je niet over na. wel was ik me 
er altijd bewust van wat ‘netjes’ was en wat niet. 
Door de nonnen op school was ik misschien zelfs 
wel een beetje preuts geworden, haha. Mijn bloes-
jes knoopte ik tot bovenaan dicht. ook al vroegen 
familieleden zich af of dat niet wat warm was: die 
kraag bleef dicht. 

Waar de kinderen vandaan kwamen was lange tijd 
een groot geheim. Van seksuele voorlichting was 
natuurlijk geen sprake. Met alle rare gedachten van 
dien. Zo ving ik eens een gesprekje op; het ging 
over een vrouw uit de buurt. “Die krijgt nog een 
kind voor een kop koffie”, zei iemand. ‘Wat!?’, dacht 
ik in paniek. ‘Kun je van koffie kinderen krijgen?’ 
Dat zou ik dus mooi niet gaan drinken. En toen ik 
eenmaal via-via hoorde hoe de kinderen op de we-
reld kwamen was ik best geschrokken. Mijn moeder 
bekeek opeens met hèèl andere ogen…  

BIosCooPBroEK
Hoewel ik misschien niet zo met jongens bezig was, 
zij waren dat soms wel met mij. Bij mijn oma – ze 
woonde in de stad - was bijvoorbeeld een jongen 
in de straat en die had een oogje op me. Na een 
bezoekje aan oma, wilde hij wel een stukje met me 
meelopen. Ik zocht er niks achter. Tot hij vroeg of  
ik mijn hand eens in zijn broekzak wilde steken… 
‘Hoezo?’, dacht ik nog en deed het vervolgens. Had 
ie toch een zogenaamde bioscoopbroek aan! Ik 
schrok me dood. Want bij zo’n broek is de binnen-
zak kapot, dus ik kon zijn ‘ding’ zeg maar, voelen. 
Waarom zo’n broek zo heette weet ik eigenlijk niet. 
Waarschijnlijk leuk voor verliefde stelletjes die 
samen naar de film gaan? Ik als elfjarige vond het 
maar niks.  

Mijn eerste vriendje kwam toen ik op het naaiatelier 
van de Abbas werkte, aan het begin van de Velper-
weg. Die jongen hielp zijn vader mee in de winkel 
op de Sonsbeeksingel. Elke middagpauze die ik 
had, rende ik dan snel even op en neer om hem te 
zien. Beetje handje vasthouden, zoentje geven ... 
Best onschuldig. Het was geen blijvertje. Daarna 
beleefde ik wat ‘avonturen’. Zo kwamen er in de 
jaren vijftig Duitsers naar Nederland. Die wilden 
ook wel wat vertier en gingen op zoek naar de mei-
den. Mijn vriendin Tonny had geregeld dat we een 
groepje van die jongens zouden opzoeken op de 
camping bij Warnsborn. Zij wist waar het was, dus 
samen op de solex ploften we erheen. Mooi uit-
gedost en zo, ik met mijn gouden schoentjes aan. 
Gewoon voor de gezelligheid, dacht ik. Maar daar 
dachten die jongens anders over. Toen eenmaal 
duidelijk werd wat de bedoeling was, wilde ik maar 
een ding: wegwezen. 

IJssaloN 
Uiteindelijk kwam ik in Klarendal de vriend van 
een neef tegen. Hij was zestien en woonde op de 
Solostraat. We kwamen elkaar zo nu en dan tegen 
en raakten aan de praat. Dat we elkaar leuk vonden 
was duidelijk- maar hòe leuk- dat was nog de onge-
wisse vraag… 

Een voorval in ijssalon Dolomiti aan de Klarendal-
seweg hielp wel mee. Ik zat daar met een groepje 
meiden een ijsje te eten en er hingen wat Hongaren 
rond in die tent. Mijn Klarendalse jongen zag dat 
en vond het maar niks. Uiteindelijk belandde zijn 
wafel met ijs en slagroom boven op het hoofd van 
één van die Hongaren, echt waar. Hij moest zich 
even laten gelden als jongen en stiekem kon ik dat 
wel waarderen, hihi. Theo –ik noemde hem al snel  
Ted - en ik kregen later verkering en weet je: we 
trouwden en zijn nog steeds samen!
 

910

Verhalen  
uit  
de 

 West 
 Peterstraat

"Waar de kinderen vandaan kwamen 
was lange tijd een groot geheim. Van 
seksuele voorlichting was natuurlijk 
geen sprake"
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Beginnerscursus gitaar spelen
Half oktober start een cursus akoestisch gitaar 
spelen van gitarist Joost zoeteman uit Klarendal. In 
tien lessen leer je het leren spelen van eenvoudige 
liedjes in diverse genres. Bijvoorbeeld kinderliedjes, 
popnummers en evergreens. 

Er is veel aandacht voor het kunnen begeleiden van 
een liedje, het spelen van akkoorden en verschil-
lende soorten slagjes. Stapsgewijs werk je aan 
het lezen van akkoordsymbolen, akkoordenkennis 
en de verschillende slagjes om ritmisch afwis-
selend te kunnen begeleiden. Mensen die allang 
het plan hebben om gitaar te gaan spelen, maken 
een goede start met deze cursus. Ook leerkrachten 
die zichzelf willen begeleiden op de gitaar, zullen 
veel baat hebben bij de lessen. De cursus wordt 
gegeven in Klarendal op dinsdagavond, vanaf half 
oktober. De precieze locatie en tijden worden nog 
bekend gemaakt.

Voor aanmelden en informatie kunt u contact op-
nemen met gitaarcursus@joostzoeteman.nl, of 
06 - 160 20 425 zie ook www.joostzoeteman.nl/
gitaarcursus

[ingezonden]

De meeste huizen in oudste stukje van de sint 
Janskerkstraat (tussen de Verlengde Hoflaan en 
het Dragonderpad) stammen van begin 1900 
en daarmee is dit gedeelte een gemeentelijk 
beschermd stadsgezicht. Daar zijn we als bewo-
ners dan ook trots op!
 

Velen van ons zijn in de afgelopen 15 jaar in deze 
straat gaan wonen, hebben het huis verbouwd, 
of zijn daar nog mee bezig en hebben met groot 
genoegen gekeken hoe de wijk opgeknapt 
wordt. Eindelijk is onze straat aan de beurt om 
opgeknapt te worden lazen we meerdere malen 
in de wijkkrant en begrepen we ook van de be-
trokken gemeentemedewerkers. 

Maar later werd duidelijk dat in “ons” deel 
van de St. Janskerkstraat alleen het technisch 
hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd 
gaat worden. Het deel van de straat wat er het 
beroerdst bijlag, daar wordt dus uiteindelijk het 
minst gedaan. Straks zijn alle straten om ons 
heen compleet vernieuwd en behalve de 150 m 
bij ons voor de deur. Dat kan toch niet de bedoe-
ling zijn.

Vele overleggen met de gemeente en de buurt-
bewoners, een brief aan de wethouder en een 
handtekeningen actie hebben tot op heden 
nog steeds niet tot verandering of duidelijkheid 
over de toekomst van dit mooie stukje Klaren-
dal geleid. De bewoners geven het niet op en 
blijven erbij dat het opknappen van dit stukje 
beschermd stadsgezicht in noodzakelijk is.    
 
Namens de bewoners van de Sint Janskerk-
straat tussen de Verlengde Hoflaan en het 
Dragonderpad,

Robert van Tankeren

Oudste stuk Sint janskerkstraat 
nog steeds niet opgeknapt

YA SALSA
op vakantie geweest naar één van de landen in 
latijns amerika en wil je nu nog maar één ding: 
dansen? Heb je Dirty Dancing weer een keer 
gezien of een andere dansfilm en wil je ook zo 
lekker swingen? of vind je het leuk om je sociale 
netwerk te vergroten, maar voel je je niet thuis 
in disco of op de sportschool? Dan ben je bij Ya 
salsa aan het juiste adres!

YA SALSA zit sinds drie jaar in Klarendal, op de 
hoek van de Johannastraat en Schutterstraat. Wat 
ooit een café was, is nu een salsadansschool met 
fijne danszaal met houten vloer en spiegelwand 
en een knus salsacafeetje, waar je kunt chil-
len voor en na de les en waar de sfeer open en 
gemoedelijk is. Met een goed lesprogramma en 
opgeleide docenten ben je verzekerd van gezellige 
lessen en docenten die je met veel plezier de dans 
leren.

Door de open en gezellige sfeer, kan je bij YA SAL-
SA gerust alleen komen. Vele mannen en vrouwen 
gingen je reeds voor. Elke keer weer hoort Astrid 
(eigenaresse van YA SALSA) de verhalen: had ik 
het maar eerder gedaan… Ik durfde niet alleen, 
maar nu ik er ben, snap ik niet wat me heeft 
tegengehouden…. Ze is trots op haar leerlingen. 
Iedereen is gedreven om te leren, beter te worden,

maar er is geen competitiedrang.

Bij YA SALSA kan je les volgen van beginners tot 
gevorderden. In de salsacursussen leer je zowel 
merengue, salsa als bachata. Wil je liever alleen 
dansen dan is er de Salsa Solo. En voor iedereen 
die zijn techniek, souplesse en bodymovement wil 
verbeteren is er de bodycontrole en work-out les. 
En nog veel meer. Kijk daarvoor op 
www.yasalsa.nl. of bel 06 - 113 92 518.

De proeflessen zijn net geweest, maar je bent 
van harte welkom om de eerste les als proefles te 
komen volgen. 

Vrijwillige Netwerkcoach gezocht
Bij het Meldpunt Vrijwillige thuishulp en steun-
punt Mantelzorg arnhem (MVt) kunnen mensen 
hulpvragen stellen die door vrijwilligers worden 
opgelost. Dit kunnen praktische vragen zijn zoals 
boodschappen doen, kleine klusjes in en om het 
huis, en vervoer en begeleiding naar arts of zieken-
huis maar het kan ook gaan om mantelzorgonder-
steuning, een maatje of een buddy.

Niet iedereen heeft vanzelfsprekend een goed so-
ciaal netwerk. Bij sommige mensen is de kring van 
sociale contacten gekrompen of weggevallen. Om 
dit weer op te pakken kunnen zij een steuntje in de 
rug van een coach goed gebruiken. U kunt dit voor 
hen zijn. 

Het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Steunpunt 
Mantelzorg Arnhem (MVT Arnhem) zoekt een:
VrIJwIllIGE NEtwErKCoaCH

Lijkt het u leuk om uw vaardigheden in te zetten als 
vrijwillige coach? Bent u communicatief en sociaal 
vaardig? Meld u zich dan aan bij het MVT Arnhem. 
U krijgt een speciale training en een traject om het 
netwerk te versterken duurt in principe 6 maanden 
tot 1 jaar met wekelijkse of twee-wekelijkse profes-
sionele begeleiding. 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie neem 
dan contact op met het MVt arnhem via tel 
026 - 370 78 55 of n.gaafar@mvtarnhem.nl
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Speeldorp was weer geslaagd!!!
Speeldorp was weer geslaagd!!!

Rommelmarkt Jan Ligthartschool!
Rommelmarkt Jan Ligthartschool!

Het lijkt al weer zo lang geleden, maar in de laatste 2 weken van de zomervakantie was 

het natuurlijk Speeldorp-tijd! We kijken terug op een aantal zonnige, natte, maar vooral 

leuke dagen. Speeldorp startte met een regenachtige openingskermis. Toch waren er 

genoeg kinderen die de grote wipe-out trotseerden. Ook de vrijwilligers lieten zich niet uit 

het veld slaan door een paar druppeltjes, waardoor de eerste dag van Speeldorp toch nog 

een succes werd. De dagen daarna stonden in het teken van beroepen, water en natuur, 

met een speurtocht in het Sonsbeekpark. Daar kwamen we 2 gekke wilde dieren op een 

fiets tegen!!!

Na de spel-en parcoursdag was het tijd voor de 2de week. Ook deze week was met de sport-

dag, bouwdag en het dagje uit erg geslaagd.
Ter afsluiting kwam ook dit jaar circus Harlekino naar De Leuke Linde. Op donderdag eerst 

film kijken en een coole talentenshow in de tent en op vrijdag was het traditiegetrouw cir-

custijd! Dit jaar met wilde dieren op stepjes, al jonglerend en balancerend........of waren 

het geen echte wilde dieren??? 

Iedereen bedankt voor jullie bezoek aan Speeldorp, vrijwilligers bedankt voor jullie inzet 

en ......op naar volgend jaar!!! Alweer de 39ste Speeldorp!!!

Op woensdag 12 oktober as om 12.30 zullen leer-

lingen hun eigen speelgoed, spelletjes, kinderboe-

ken, tijdschriften en kinderDVD’s, -video’s en -CD’s 

verkopen op het plein van het hoofdgebouw aan de 

Slichtenhorststraat in Arnhem.

Dit jaar zal er ook klein huisraad verkocht worden. De 

opbrengst hiervan zal geheel ten goede komen aan de 

Jan Ligthartschool-voetbalteam-shirts. 

Tot op de rommelmarkt!

Lezersaanbieding van het PosttheaterLezersaanbieding van het Posttheater

UiT Je HOOfD – CA. 6 TOT 9 JAAR
Kinderconcert met Mariska Petrovic en William 
Smulders.
een sprankelend kinderconcert, waar twee bruisende 
artiesten, begeleid door gitaar en mandoline, gedich-
ten zingend en spelend tot leven brengen. 

Wat speelt zich allemaal af in het hoofd van het kind? 
Alle mogelijke gedachten liggen ten grondslag aan deze 
voorstelling die we voor het voetlicht brengen voor kin-
deren van ca. 6 t/m 9 jaar. Ontroerende, herkenbare en 
humorvolle teksten van bekende schrijvers (Annie M.G. 
Schmidt, Remco Campert, Theo Olthuis, vertalingen van 
Jan Rot) maar ook van onbekende schrijvers, zowel op 
bestaande als op nieuw geschreven muziek. Een muzi-
kaal feest van herkenning van begin tot eind. 

Op zondag 2 oktober 2011 is om 14:00u de feeste-
lijke première, waarbij er na de wervelende voorstel-
ling leuke activiteiten voor kinderen zullen zijn. Het 
Posttheater biedt de lezers van de wijkkrant 6x2 
kaarten aan. De normale entree is € 7,50 dus wees 
er snel bij! 
Stuur een mailtje o.v.v. ‘lezersactie Wijkkrant 
Klarendal’ naar info@posttheater.nl en reserveer een 
plek voor 2 oktober.

Start kinderclubs Start kinderclubs 

Vanaf woensdag 7 september zijn de inSTUif en de KinDeRDiSCO weer gestart! iedere week kun 

je in de middag weer knutselen, sporten, koken en nog veel meer leuke dingen doen in het wijkcentrum. 

en 's avonds gaan we weer gezellig swingen op de nieuwste liedjes!

JiJ KOMT TOCH OOK ???

Instuif:  voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, 13.45 uur tot 15.00 uur, kosten € 0,50 per keer.

Disco: voor kinderen van 4 t/m 7 jaar, van 18.00 uur tot 18.45 uur

Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, van 19.00 uur tot 20.00 uur

Geen kosten, je mag wel geld meenemen om snoepjes of limonade te kopen.

Ook de andere clubs, zoals de MeiDenCLUb, JOngenSCLUb en KLeUTeRCLUb gaan snel 

weer van start. Wil je je inschrijven? Doe dit dan snel bij Annika.

Start kinderclubs Start kinderclubs 

Herfstvakantie in WCKHerfstvakantie in WCK

In de week van 24 t/m 30 oktober is het herfstvakantie.
De wekelijkse clubs gaan dan even niet door, maar er zijn natuurlijk wel vakantieactiviteiten.
Let op de flyers en posters, daarop staat precies wat er te doen is!
We zullen vast één ding verklappen.....vrijdag 28 oktober is het......Halloween-tijd!...lekker 
griezelen.....Brrrrrr....

Joyce wordt mama
Joyce wordt mama

Jullie hebben het vast al wel gezien; Joyce liep de afgelopen maanden met een behoorlijk 

dikke buik rond en dat was niet van al die snoepjes en ijsjes. Eind oktober verwacht zij haar 

baby. Dat betekent dat ze een tijdje vrij zal zijn om goed voor de baby te kunnen zorgen.

Vanaf eind september dit jaar tot eind januari 2012 zal Joyce afwezig zijn.

Maar geen paniek, ....er komt iemand anders om Joyce te vervangen. Haar naam is Yeter. 

Zij zal er de komende maanden samen met Annika en de vrijwilligers en stagiaires voor zor-

gen dat alle clubs gewoon door gaan!!!


