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en nog veel meer...

Door Zefanja Hoogers

De MeDiaMarkt aan het Velperplein was met 
zijn verbouwing toe aan iets nieuws. Zo kwamen 
zij op het shop-in-shop idee, veel warenhuizen 
hebben al dergelijke constructies. het is gewoon 
een winkel in een winkel. Maar de Mediamarkt 
besloot om het lokaal te zoeken en zocht contact 
met het MoDekwartier. 

Mode-ontwerpsters Gitte Van helVoirt, an-
net Veerbeek, nikki GilinG, Mirte enGel-
harD en heleen Van Der Meer die wonen en/
of werken in Klarendal, ontwierpen allerlei acces-
soires voor laptops, tablets en smartphones. 

“Een goed voorbeeld van wat Danielle wan-
Ders (Modeincubator) voor ons kan betekenen 
qua koppeling met het bedrijfsleven” aldus An-
nette Veerbeek.

Het personeel van de Mediamarkt heeft met de 
ontwerpsters kennis gemaakt en weet te vertel-
len over deze producten ‘om de hoek’ gemaakt. 
Op de eerste verdieping hangen hun zojuist 
afgeronde collecties en de dames bereiken er zo-
maar een publiek mee van zo’n 20.000 per week! 
Mediamarkt Arnhem is het eerste filiaal wat een 
shop-in-shop opent, en dan gelijk een hele speci-
ale. “Dit is niet tijdelijk, dit is shoppen 2.0” aldus 
de vestigingsdirecteur. 
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De ontwerpsters op rij in de shop-in-shop. Mocht u zich afvragen waar ze naar staan te 
kijken; burgemeester Paulien Krikke kwam het lintje doorknippen op 5 maart.

Meer creativiteit:
MoMarket, een nieuw initiatief van mode-
ondernemers om eens per maand tijdens 
de koopZonDaG een fashion en DesiGn 
Markt te organiseren op het voormalige 
putplein - het elly lamakersplantsoen 
bij het hotel en café Caspar. De eerste valt 

echter op een maandag - eerste paasDaG 1 
april, misschien dat deze krant nog net op tijd 
bij u op de mat valt.  
Hou de Facebook pagina in de gaten!  
www.facebook.com/Momarket 

En op 15 juni valt de vijfde editie van de 
naCht Van De MoDe!



het uitvoeringsplan voor de komende jaren 
voor klarendal ligt klaar, maar het wijkplat-
form kan er nog niet mee aan het werk. het 
arnhemse Meisje (beeld) komt niet naar 
klarendal. Duidelijke plannen zijn er ook nog 
niet om de inhuldiging van koning willem 
alexander te vieren over een maand. De paar-
denslager had geen tijd om over actualiteiten 
te praten.

 Maar er is gelukkig ook nieuws waar we wat 
meer mee vooruit kunnen. We hebben een 
lokaal product dat van de Hommelseweg van-
daan komt, we hebben een laagdrempelige 
koffie corner, op de voorpagina laten we zien 
hoe ontwerpsters uit de wijk een winkel in de 
mediamarkt hebben, we hebben een Google 
fotograaf in de wijk en zo nog wat leuke din-
gen die we weer graag met jullie delen.

ook zo’n zin in de lente? Dan zal wellicht de 
volgende krant nóg voller staan met bruisend 
nieuws!

Van de redactie & nieuws & Mededelingen
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Roelofs, Yvonne Verlinde. 

Suse Swensen, Bennie Strik, Bert Pas

Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel
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wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

uiterlijk woensdag kopij 22 april 2013      

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 7 mei
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~ Colofon ~

~ inleveren van kopy ~

 

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. 

De oplossing van de 
krant 1 was het monu-
mentale gebouw op de 
hoek van de Vijverlaan/
rosendaalsestraat. De 
winnares is:  
D. fransen wierMa, 
rosendaalsestraat 498.       

GefeliCiteerD!  

doe mee en 

win een prijs!

welke plek zie je op de tekening?

naam:

Adres:

telefoon: 

lever deze bon bij de wijkwinkel uiterlijk maandag 22 april 2013      

Voor u gevonden in de pers
terrein heMonYlaan
De Drie Gasthuizengroep heeft van bouwen 
voor een woonzorgzone voor ouderen afgezien. 
het terrein ligt braak en heeft nog geen nieuwe 
eigenaar. 

De Ayiasofia moskee, nu gevestigd aan de 
Sonsbeeksingel en al jaren op zoek naar een 
nieuwe locatie, toonde interesse. nou blijkt 
echter dat de Drie Gasthuizen Groep op zoek is 
naar een koper die alsnog die ouderenwoningen 
wil bouwen, waarbij de Drie Gasthuizen Groep 
dan wel de zorgvraag van die ouderen voor 
hun rekening willen nemen. Daarmee vist de 
Ayiasofia moskee achter het net.

MareChausseekaZerne
De marechausseekazerne is door het  
rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf verkocht. 

Het gebouw aan de thomas a Kempislaan (én 
het hele complex er bij wat tot aan de Vijverlaan 

reikt) was sinds 2010 niet meer in gebruik door 
defensie, verkoop werd pas makkelijker nadat 
nieuwe bestemmingen mogelijk werden. nu 
zijn woningbouw, onderwijs, maatschappelijke 
en culturele functies, werk- en kantoorfuncties 
mogelijk. 

Het complex is nu in eigendom van Kuiper 
Makelaardij, gehuisvest in het voormalige 
Purfina tankstation aan de Apeldoornseweg. Zij 
zijn projectontwikkelaars en gespecialiseerd in 
monumentaal vastgoed. Een telefoontje met 
tom Kuiper leverde op dat zij momenteel met 
architecten en stedenbouwkundigen het terrein 
aan het onderzoeken zijn. Het brigadiers- en 
koetsgebouw zijn gemeentelijke monumenten 
en zullen met respect bekeken worden. 

Voor de bijgebouwen uit de jaren ’70 en ’80 ligt 
het voor de hand dat daar woningbouw komt, 
maar “…de markt is momenteel niet opperbest 
voor koopwoningen” aldus Kuiper. Er wordt dus 
veel nagedacht en wij klimmen weer in de pen 
zodra er nieuws is. 
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‘oogst’, in een andere vorm
Door Zefanja Hoogers

eerder besteden wij al eens aandacht aan 
‘ooGst’ en de reizende etalage van mooie 
spullen die er gemaakt worden in de werk-
plaats van jo peters bij de VolkshuisVes-
tinG. jo zocht al eerder samenwerking met de 
wijk; het zou leuk zijn als dat een winkeltje kon 
worden waar mensen in- en uit kunnen lopen. 
wijkbewoonster Monita polMan kreeg de 
mogelijkheid dat te onderzoeken. op de hoek 
met de willemstraat, klarenDalseweG 456 
is zij samen met jo én een aantal bewoners de 
inrichting aan het opknappen. het wordt niet 
alleen een winkeltje, maar nog veel meer!

in de eerste plaats is het de bedoeling dat 
dit winkeltje door bewoners gedragen gaat 
worden. naast de spullen uit Jo’s werkplaats 
(én een aantal spullen van andere werkplaatsen 
in Arnhem), kunnen creatieve wijkbewoners 
hun zelfgemaakte spullen er namelijk ook kwijt. 
Maar er is ook een koffiehoek ingericht. peeZe 
koffie heeft een machine gesponsord, we kun-
nen er dus een serieus bakje koffie verwachten. 
Hiermee is een achterliggende gedachte dat 
met dit winkeltje anex koffiehoek de wijk-

economie wordt gestimuleerd en tegelijkertijd 
als laagdrempelige ontmoetingsplek dient. 
Maar ook dat er (net als in Jo’s werkplaats) 
bewoners in beweging kunnen komen richting 
werk. 

oogst zal voorlopig open zijn van donderdag 
t/m zaterdag tussen 11.00u en 15.00u.

ooGst Zoekt
✰ bewoners die creatieve spullen maken 

en die beschikbaar willen stellen. Denk aan 
kaarten, tasjes, foto’s, schilderijen of andere 
leuke dingen die op cursussen of workshops 
zijn gemaakt.

✰ bewoners die op de winkel willen passen 
en dan voor bezoekers een kopje koffie willen 
maken.

✰ bewoners die een appeltaart, cupcakes of 
andere lekkernijen willen maken om bij de 
koffie te serveren.

andere ideeën? altijd welkom! Maak contact 
met MonitapolMan@GMail.CoM en vind 
uit wat oogst voor jou kan betekenen!

De ingerichte koffiehoek bij Oogst

Door Zefanja Hoogers

al weer een tijdje geleden heeft Molen de kroon 
een nieuwe eigenaar gekregen. stichting Vrien-
den van de Gelderse molen heeft vanaf 1974 al-
les uit de kast gehaald om de klarendalse molen 
er weer spik en span bij te laten staan. Maar de 
toekomst voor het onderhoud van dit monumen-
tale gebouw werd onzekerder; VolkshuisVes-
tinG arnheM nam de molen over om garant 
te staan voor het behoud van dit icoon voor de 
wijk. ondertussen is er een nieuwe stichting in 
het leven geroepen, namelijk stiChtinG Vrien-
Den Van De klarenDalse Molen.

Het bestuur heeft een interessante samenstel-
ling. Voorzitter john holtaCkers is betrokken 
Arnhemmer en vice-voorzitter Gerrit Dassen 
is betrokken bewoner van Klarendal zelf. Om al-
lerlei eigen redenen dragen alle andere bestuurs-
leden (vanuit o.a. Volkshuisvesting) de molen een 
warm hart toe.

in februari ontmoette het bestuur voor het eerst 
de ‘bemanning’ van de molen; zij die bij open-
stelling er voor zorgen dat de molen draait (mo-
lenaars in opleiding), het gebouw onderhouden 

wordt en de molenwinkel open is. Bij de ken-
nismaking hebben bestuursleden en bemanning 
bij elkaar afgetast hoe het draaien van de molen 
er in de toekomst uit komt te zien en waar wiens 
taken liggen. Ook word er gekeken naar hoe er 
meer activiteiten voor de wijk kunnen worden 

georganiseerd. 

VrijwilliGerswerk Doen Voor De Molen? 
Graag! loop binnen op vrijdagmiddag of zater-
dagochtend, of als de wieken draaien. 

Molen de Kroon en stichting Vrienden van de Klarendalse Molen

Voorzitter john holtackers tussen molenaars erica peter en jaap de haan.   
Daar achter de rest van  bestuur en  bemanning. 

Annet Visser als gast- 
vrouw in de winkel

Geef VoetGanGers De ruiMte

klarendal is een oude buurt met kleine hui-
zen, weinig bergruimte en nauwe straten en 
trottoirs. Door de kleine behuizing worden 
vaak fietsen, minicontainers en andere voor-
werpen op het trottoir gezet. heel vervelend 
voor voetgangers, want die hebben nauwe-
lijks nog ruimte om op de stoep te lopen. 
Mensen met een kinderwagen, rollator of rol-
stoel moeten vaak naar de rijbaan uitwijken 
omdat er zoveel obstakels op de stoep staan. 
Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. 

Wij begrijpen dat niet iedereen de mogelijk-
heid heeft om zijn of haar fiets op te bergen. 
Dus als u de fiets toch op de stoep plaatst 
hou dan wel rekening met de voetgangers. 
Overigens, minicontainers dienen direct na 
lediging op eigen terrein te worden geplaatst. 
Ook worden er regelmatig auto’s op het trot-
toir geparkeerd. Daar horen ze niet. Zet uw 
auto in het parkeervak en niet op de stoep. is 
er bij uw woning geen parkeergelegenheid 
zet uw auto dan verderop in de straat. Ook 
hiervoor geldt, geef voetgangers de ruimte, 
een auto hoort niet op de stoep. De komende 
periode gaan we regelmatig op foutparkeren 
controleren. Auto’s die zo geparkeerd staan 
dat ze gevaar of hinder opleveren worden 
direct bekeurd. Een boete kan oplopen tot 90 
euro of meer. 

Namens alle voetgangers danken wij u voor 
uw medewerking!

Hilko van Gent - Integraal Handhaver  
gemeente Arnhem



iedereen kent wel iemand die even een hart 
onder de riem nodig heeft. omdat ze al langere 
tijd ziek zijn, een dierbare hebben verloren of 
eenzaam zijn. een kaartje geeft dan wat kleur 
aan de dag. Doe mee!

Deze wijkkrant vragen we een kaartje te sturen 
naar niCo ulriCh (70). Hij verloor in november 
zijn vrouw riet (74) en mist haar nog elke dag. 
Ze waren 52 jaar getrouwd en kregen zeven kin-
deren. Voor hem was Riet de spil in het gezel-
lige leven in hun huisje aan de Voorboordstraat. 
Ook al was ze twintig jaar ziek en de laatste 
drie jaar bedlegerig. ‘Ze was een graag geziene 
vrouw; eerlijk en oprecht’, zegt nico over haar. 

Hij probeert wat afleiding te zoeken bij zijn 
volièrevogels en als het straks beter weer is, 
gaat hij naar de forellenvijver in Driel om te vis-
sen. nu zit hij thuis met een gebroken enkel en 
COPD. De woonkamer herinnert hem nog erg 
aan zijn vrouw, daarom staan de rollen behang 
en latex klaar voor een ‘frisse start’, zoals nico 
dat noemt. ‘Dat is nu belangrijk’, zegt hij. 

wilt u nico een steuntje in de rug geven? stuur 
een kaartje op of stop het in zijn brievenbus. 

het adres is VoorbrooDstraat 18, 6822 kD 
in arnheM. 

Kent u ook iemand die een kaartje verdient? 
laat het de Wijkkrant weten. Vermeld kort 
waarom deze persoon in aanmerking komt en 
mail dit naar wijkkrant@klarendal.nl. Of schrijf 
een briefje en lever dat af bij de wijkwinkel 
aan de Klarendalseweg 442. Wij plaatsten het 
adres en -wie weet- krijgt deze wijkbewoner een 
goedgevulde brievenbus! 

Mevrouw Van der Meer-leenders bedankt 
iedereen hartelijk die haar een kaartje stuurde. 
Zij vond het erg leuk.

Stuur een kaartje naar…. nico Ulrich
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Gaat de Groene Vos sluiten?
Door Christel Olijslager

De Groene Vos, kwam ons ter ore, wordt met 
sluiten bedreigd. u weet wel; die duurzame 
winkel die net niet in onze wijk ligt officieel. De 
wijkkrant draagt De Groene Vos een warm hart 
toe, nam polshoogte en sprak voorzitter jan 
sChreur. 

Jan legt uit: “Een kleine winkel runnen is finan-
cieel lastig. naast de huur van het pand heb je 
allerlei kosten zoals internet en telefoonkosten, 
gas en licht rekeningen maar wat het zwaarst 
drukt zijn toch wel de personeelskosten. Van uit 
GSB gelden (grote steden beleid) kregen wij 
tot 1 april 2012 een subsidie voor een betaalde 
medewerker. Ook hadden we nog een medewer-
ker in dienst die een iD baan had (een werker-

varingsplek). Aangezien ook de iD banen per 1 
januari 2013 ophielden hadden wij een serieus 
probleem. 

Het is bij de start ons doel geweest om zo snel 
mogelijk op eigen benen te staan maar dat lukt 
van geen kant. Wij waren van plan per 1 januari 
2013 te stoppen, echter, de verhuurder wilde het 
huurcontract niet tussentijds ontbinden. inmid-
dels zijn we - na veel gepraat - wel zo ver dat we 
ons huurcontract per 1 juli 2013 mogen opzeggen 
en de komende weken moet duidelijk worden of 
dat ook gaat gebeuren. We zijn in gesprek met 
een duurzame ondernemer die mogelijk kansen 
ziet in een showroom/winkel en workshops. Als 
dit doorgaat zou dat voor ons betekenen dat we 
vanaf 1 juli een bijrol gaan vervullen in plaats 
van een hoofdrol. wij hopen alleMaal Dat 
het DoorGaat. lukt het niet Dan stoppen 
we. Maar onZe initiatieVen Gaan Dan wel 
Door. “

Om onze geheugen op te frissen, die initiatieven 
zijn: een winkel in duurzame producten en dien-
sten en een verbinding tussen VosZ onDer-
houDswinkel – waar mensen klusgereedschap 
kunnen huren - en de ideële stichting ‘koM op 
Voor een DuurZaMe wijk’. Beide initiatieven 
vormen tezamen De Groene Vos, zoals wij die nu 
kennen. Mocht de winkel ophouden te bestaan, 
dan gaan deze initiatieven nog steeds door. De 
VOSZ heeft bijvoorbeeld nog zo’n 130 à 140 

leden en ook de repair Cafés van Kom op voor 
een duurzame wijk lopen uitstekend. Onlangs 
waren er nog 80 mensen op af gekomen. Een 
recent initiatief is het project staDslanDbouw 
waarover Jan vertelt dat er 30 maart een actiedag 
is. Dan zullen er bakken geplaatst worden bij 
wijkcentrum De Hommel en op het Binnenterrein 
tussen nijhoffstraat en Schrassertstraat. Waar 
mensen kunnen stadsboeren. ‘Kom op voor een 
duurzame wijk’ houdt zich ook bezig met infor-
matie over de plaatsing van Zonnepanelen, 
het organiseren van DuurZaMe Diners, infor-
matie over DuurZaaM leVen en is uitdeelpunt 
van Groentepakketten van Ruimzicht. 

Wie precies wil weten wat er allemaal mogelijk is 
checkt de websites:
www.DuurZaMewijk.nl  
of www.VosZ.nl of www.DeGroeneVos.nl 
of www.ZonnestrooMMaDeinarnheM.nl 

Jan Schreur voorzitter  van De Groene Vos

De Groene Vos aan de Hommelseweg

Ger en Roos verrast
in de bloemen

jokerClub ‘ons pleZier’ werd 39 jaar gele-
den in het leven geroepen door Ger lanGe-
baCh met al snel assistentie van roos kruYs. 
wekelijks kwamen vooral dames - sommigen 
wonen al jaren niet meer in de wijk - naar het 
wijkcentrum aan de rappardstraat om samen 
te kaarten. Maar de club is opgeheven vanwege 
teruglopend bezoek.

Beheerde leenDert Van koeVerinGe bedacht 
de oprichtsters eens te verrassen door een reünie 
voor hen te organiseren. Op een maandagavond 
in februari stroomden er zo’n veertig mensen 
binnen terwijl Ger en Roos van niets wisten. 
Het was een leuk weerzien voor velen, maar 
nog meer voor Ger en Roos die opeens in de 
bloemen tussen vele oude bekende gezichten 
stonden.

profiCiat Voor jaren trouwe Dienst!

 Ger langebach, Roos Kruys en de bloemen



Geen koekje, geen cakeje, maar een Hommeltje!

Door Paula Hubbers

bakker toM Van otterloo, architect peter 
Groot en fooddesigner niCk twaalfhoVen 
hebben samen een nieuwe, typisch arnhemse, 
lekkernij ontwikkeld: het hoMMeltje. 
opvallende samenwerking, dacht ik 
direct! reden genoeg dus om het ver-
haal achter het hapje te achterhalen!

Met de stiekeme hoop een Hommeltje te mogen 
proberen, heb ik in Bakkerij tom van Otterloo, 
aan de Hommelseweg, afgesproken met bakker 
tom en architect Peter Groot. Omringd door 
de heerlijke geuren van vers gebakken brood 
en zoete hapjes, begint architect Peter Groot te 
vertellen: “De oorsprong van het Hommeltje 
ligt eigenlijk bij het Dto (Departement tijdelijke 
Ordening). Het DtO was het er, samen met 
portaal en de VolkshuisVestinG, over eens 
dat er een nieuwe manier van denken van en 
omgaan met gebiedsontwikkeling geïnitieerd 
moest worden voor de wijken Sint Marten, het 
Sonsbeekkwartier en Klarendal.” 

Dit resulteerde in  
het project 3D,  
dat voor DesiGn,  
DeliCatessen  
en Duur- 
ZaaMheiD  
staat. “Om het  
project tastbaar  
te maken, wilden  
we er een icoon  
voor ontwikkelen:  
een mooi, duurzaam hapje. Dit omdat een lek-
kernij in een fraaie verpakking net zoveel of 
misschien wel meer over een wijk vertelt dan 
een fraai gebouw. Eerst bakken, dan bouwen 
dus! Maar omdat ik geen bakker ben, is contact 
gezocht met tom!”, aldus Peter. 

Bakker tom van Otterloo vervolgt het verhaal: 
“tijdens vele brainstorm- en proefsessies heb-
ben we, samen met fooddesigner nick twaalf-
hoven, het Hommeltje, als typisch Arnhemse 
lekkernij én icoon voor het project 3D, bedacht. 
De naam van het Hommeltje komt voort uit zijn 
thuishaven: de Hommelseweg. Deze plek geeft 
tevens het centrum aan van de drie wijken die 
vol zitten met design, delicatessen en duurzaam-
heid!” 

tijdens de ontwikkeling van het hapje ontstond 
het idee het product no waste te maken: het 
Hommeltje bestaat voor 50% uit nieuw cake-
beslag, maar voor de andere 50% uit beslag, 
gemaakt uit overgebleven dagverse producten 
uit de bakkerij! Van appelflappen tot pudding-
broodjes en van chocoladebroodjes tot gevulde 
koeken! Dit betekent dus dat het Hommeltje 
bijvoorbeeld in december sporen van speculaas 
kan bevatten en in de zomer stukjes fruit! “Het 
Hommeltje heeft ook vaste ingrediënten, zoals 
gecarameliseerde stukjes suiker, honing van 
Arnhemse stadsimkers en fairtrade chocolade.”, 
vertelt tom met gepaste trots. Het Hommeltje lijkt 
dus niet alleen een mooi en smakelijk hapje; het 
is ontstaan vanuit weloverwogen keuzes en is 
een passend symbool voor deze wijk!

Als we elkaar willen bedanken voor het inter-
view, is het moment daar: ik mag een Hommeltje 
proberen! nadat ik het hapje volledig verorberd 
heb, rest mij alleen nog het volgende te melden: 
allemaal leuk en aardig zo’n verhaal over  
gebiedsontwikkeling en duurzaamheid:  
het Hommeltje is gewoonweg hartstik-
ke lekker! Smakelijk eten Klarendal!

naast bij de bakkerij zelf, is het hommel-
tje te koop bij tape espressobar/ hommelstraat 
66 en bart’s koffiekafeetje / hommelstraat 39.
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Door Helga van Ree

‘ik leer de buurt al etend kennen. in de 
noord-peterstraat wordt op een balkon zalm 
gerookt, aan de klarendalseweg worden 
heerlijke cupcakes gebakken en weer ergens 
anders in de wijk kookt iemand indonesisch. 
Verder zijn er ook poolse, arabische en hol-
landse koks. echt waar: allemaal hier in de 
wijk en ik mag mee-eten.’

Aan het woord is Carla Van Der ploeG en 
sinds kort heeft ze www.thuisafgehaald.nl 
ontdekt. Op deze landelijke site bieden buurt-
bewoners hun zelfgemaakte en vers bereide 
maaltijden aan. Je bestelt via e-mail een portie 
en haalt dat op een afgesproken dag bij de 
mensen thuis af. Het bedrag is van te voren 
afgesproken en betaal je contant. 

Carla: ‘nooit geweten dat er zoveel goede 
koks zijn in Klarendal! Er zijn hier in de buurt 
ongeveer dertig aanbieders. Allemaal liefheb-
bers van koken en lekker eten. Best bijzonder, 
want het delen van eten is toch iets heel per-
soonlijks. Je kookt iets dat jìj lekker vindt en 
dan is het maar afwachten of anderen dat ook 
vinden. Het afhalen vind ik ook heel bijzonder. 
inmiddels heb ik al veel verschillende keukens 
gezien. Eén met een ‘giga’ gasfornuis met zes 
pitten, maar ook een keuken met een klein 
elektrisch kookplaatje, waar dan wel weer 
heerlijke nasi op is klaargemaakt. ik geniet. 
Van al die verschillende mensen hier in de 
wijk, hun verhalen en vooral van het heerlijke 
eten. ik probeer smaken uit en leer kruiden 
kennen die ik zelf nooit zou gebruiken.’

inmiddels heeft Carla zelf ook de sprong 
gewaagd. Ze biedt haar maatlijden aan 
op ‘thuisafgehaald’. Dat leidt tot grappige 
kruisbestuivingen. Carla: ‘ik ben gek op 
indisch eten, maar een goede nasi krijg ik niet 
voor elkaar. De vrouw die dat klaarmaakt is 
indonesisch en kan het als de beste. Maar zij 
vindt stamppot dan weer een crime. Voor de 
Hollandse pot komt ze dus bij mij. Zo helpen 
we elkaar toch mooi?’

wil je ook een lekker sudderlapje, indische saté  
of turkse börek uitproberen? wie weet maakt  
iemand in jouw buurt dit wel binnenkort. kijk  
snel op www.thuisafGehaalD.nl. ook 
voor wie juist graag zijn kookkunsten deelt 
met anderen. eet sMakelijk alVast.

eten van de buren

 Carla van der Ploeg aan het koken

Architect peter Groot, bakker tom van 
otterloo en tussen hun de hommeltje

nL doet, handen uit de mouwen
het oranjefonDs organiseert jaarlijks een 
grote vrijwilligersactie in het land om te laten 
zien hoe belangrijk actieve burgers voor de 
samenleving zijn. op 15 maart staken vrijwil-
ligers de handen uit de mouwen om zwerfafval 
rondom het Velperpoortstation op te ruimen. 
wie deden er allemaal mee?

Zo’n vijfentwintig man waren op de been; 
vrijwilligers van ‘iris in De buurt’, opbouw-
werker rob klinGen, aDVoCaten Van 
DirkZwaGer, mensen van De leuke linDe, 
aMbtenaren Van De GeMeente arnheM 
waaronder wijkreGisseur en zelfs wethou-
Der henk kok met portefeuille ‘Wijkgericht 
werken’ (op de foto).

Onder het station en er omheen is gepoetst 

en geveegd, het talud aan alle kanten van het 
station is weer opgeruimd en daar zijn zélfs 
planten in de grond gestoken.  Een mooi aan-
zicht als je Klarendal binnenkomt of verlaat. En 
nu bijhouden, óf niet meer vuil maken…
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we zijn er een beetje vroeg bij, wij van de wijkkrant. het is nog geen 30 april, maar toch waren we wel benieuwd hoe de mensen in de wijk over de 
troonswisseling denken en wat ze die dag gaan doen….

oranjes in klarenDal

Klarendal  ligt goed bij onze royals. Oké, ze 
hebben er geen tweede huis, maar toch reden 
er ooit koninklijke koetsen door de straten…

1950 toenmalige koningin juliana en prins 
bernard brengen een bezoek aan arnhem èn 
klarendal. Het is onderdeel van hun tocht door 
nederland omdat Juliana net gekroond is. Ze 
bezoeken diverse provinciesteden.
Foto: Gelders Archief

1912 De Mussenwijk is opgeleverd en koningin 
wilhelmina en prins hendrik komen een kijkje 
nemen. Ook Klarendal ligt op hun route. Een 
feestcommissie heeft slechts anderhalve week 
de tijd om de feestelijkheden te organiseren: drie 
erebogen, het aanbieden van bloemen en de 
harmonie zal het Wilhelmus spelen als de stoet 
langskomt. ‘s Avonds is een feest voor het volk

en werkgevers wordt  gevraagd het personeel 
vrij te geven.

1854 niet in klarendal, wel in de buurt: koning 
willem iii koopt buitenplaats bronbeek 
aan de Velperweg voor 75.000 gulden. na 
grondige verbouwing van de villa, vertrekt 
Willem twee jaar later naar zijn paleis in Den 
Haag. Bronbeek wordt eerst gastenverblijf 
voor koninklijk bezoek en daarna krijgt de 
nederlandse staat het, op voorwaarde dat 
er een militair invalidentehuis in komt. Dat 
gebeurt. Achter-achterkleindochter  Beatrix viert 
150 jaar later de komst van de eerste militairen 
in 1863. 





riCharD
“ik heb echt geen flauw idee wat ik met 
Koninginnedag ga doen. Waarschijnlijk net als 
ieder jaar: beetje de stad in, beetje drinken.” 

“Maar de troonswisseling, die moet je zien, 
toch? Daar blijf ik wel voor thuis. Het werd 
toch ook tijd voor Willem-Alexander om 
ermee te beginnen. Hij heeft er de leeftijd 
voor. Maar het had van mij ook best vijf jaar 
eerder gemogen.”

jaCques CaMperMan 
“Met Koninginnedag ga ik eerst heerlijk voor 
de buis zitten. ik ben erg koningsgezind, ik 
kijk dan ook echt uit naar de troonswisse-
ling. ik verwacht veel pracht en praal daar in 
Amsterdam.” 

“Zelf naar Amsterdam toe gaan, nee zo 
koningsgezind ben ik nou weer niet. ik bekijk 
het op tv net als op andere Koninginnedagen 
in de ochtend. ik vind het heerlijk om de 
Koninklijke familie zo te zien. En daarna lek-
ker de stad in voor een biertje.”

buurVrouwen feliC (29) en MeVrouw 
G. YilMas (63)
vinden Koninginnedag gezellig. lekker de 
straat op, de stad in en struinen tussen de 
tweedehands spulletjes. Wat ze van de aan-
staande koning kunnen verwachten weten 
ze niet zo goed. Felic heeft ‘geen idee’, maar 
koningin Beatrix vinden ze een ‘fijne vrouw’. 
Wat deze vrouwen  betreft mag de koningin 
nog wel even in functie blijven. 

Maaike jansen en ewan tehupurinG 

Ewan: ”ik ben een enorme Oranjefan. ik durf 
het eigenlijk niet zeggen, maar ik kijk ook 
vaak naar Blauw Bloed op televisie.”
Maaike: ”ik waardeer het koningshuis erg. 
Het is moedig van de koningin dat ze aftreed. 
Jarenlang heeft ze het overwogen en nu doet 
ze het dus echt. ik ben benieuwd hoe de jon-
gere generatie het gaat doen. ik hoop moder-
ner, bijvoorbeeld in de communicatie. ik heb 
trouwens op internet gelezen dat de troons-
wisseling tussen twee en half vier is.”
Ewan: “Zo laat?”
Maaike: “nou, daar ga ik niet op wachten 
hoor, wat jij?”
Ewan: “Oei, dat vind ik jammer. ik denk dat ik 
er wel voor thuis blijf, tenzij er schermen in 
de stad hangen.”

weet u Dat het alleMaal ooit is 
beGonnen Met een prinsesseDaG? 
Dat was op 31 augustus 1885, de verjaar-
dag van prinses Wilhemina. De eerste echte 
Koninginnedag werd gevierd na het overlij-
den van koning Willem iii in 1890. Daarvoor 
was er Prinsessedag, op 31 augustus 1885, de 
verjaardag van prinses Wilhelmina. 

Koninginnedag was vroeger vooral een 
feestdag voor kinderen, omdat het ook de 
laatste dag van de schoolvakantie was. later 
kregen steeds meer mensen een vrije dag 
op Koninginnedag en groeide het uit tot een 
nationale feestdag. 

b. jansen 

“ik ben niet koningsgezind, dus het interes-
seert me allemaal niet zo. En het kost ook 
alleen maar geld.” 

“ik vind de troonswisseling dus niet zo spe-
ciaal. nou ja, eigenlijk ook weer wel… ik 
vind het speciaal omdat er 7,5 miljoen tegen-
aan wordt gegooid. En dat terwijl ik op het 
nieuws zie dat er kinderen zonder eten naar 
bed toe gaan. Dat vind ik erg.” 
“ik ga er dan ook helemaal niet naar kijken. 
ik vind het al erg genoeg dat ik het straks op 
het nieuws zie. Het moet de burger gewoon 
helemaal niets kosten!” 

Met bijdrages van Helga van Ree, Sabine Roelofs, Christel Olijslager, Paula Hubbers
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oranjebooM of oranjebitter? 
wie kent het niet, dat knaloranje drankje dat vooral tijdens feestelijkhe-

den rondom het koninklijk huis gedronken wordt: oranjebitter. De 
drank heeft zijn bittere smaak te danken aan de pomerans (bitter-
sinaasappel) en diens curaçaoschillen. het distillaat hiervan zit in 
brandewijn en de bitter een alcoholpercentage is 30%. schenken 
de kroegen in klarendal dit typische borreltje op 30 april of hou-
den ze het bij bier? 

Eigenaresse elja Van De berG van Café sailor (Catharijnestraat): 
“nou, nee! ik heb het een keer gratis geschonken, maar onze  
klanten lusten het niet. Ze komen hier gewoon hun pilsje  
drinken en dat is het! ik heb ook geen speciale plannen voor deze 

Koninginnedag. in onze kroeg zitten de mensen daar niet op te wachten; 
dat is meer iets voor de binnenstad. ik ga de boel niet eens versieren. We 
gaan gewoon - zoals elke dag - om tien uur ’s ochtends open.” 

in Café Caspar (Putplein) staat barvrouw MarGot appelMan 
toevallig een hele berg sinaasappels te snijden. En ze heeft oranje 
haar. Ondanks deze veelbelovende details leeft Koninginnedag nog 
niet zo in het café. “Wij weten nog niet wat we gaan doen. Wolter, 
de eigenaar, heeft wel een vergunning aangevraagd voor het geval 
hij iets wil organiseren. Hij zit nu echter in Australië voor een brui-
loft. Dus wat het precies gaat worden… in zijn vorige kroeg schonk 
hij trouwens wel oranjebitter. Daarom denk ik dat we dat nu ook zullen 
schenken.”

Van MuursChilDerinG Met booDsChap naar  
luDieke feestkleDinG
bij een oerechte koninginne… euh koningsdag, horen  
natuurlijk ook bijpassende versierselen. kledingmerk  
okiMono - gevestigd aan de sonsbeeksingel - heeft  
zelfs een exclusief t-shirt dat erg toepasselijk is voor  
die dag. Goed én gewaagd!

Okimono staat bekend om zijn milieuvriendelijke t-shirts met scherpzin-
nige teksten en opdrukken. Vorig jaar presenteerde het een shirt met 
daarop een cartoon van koningin Beatrix en de tekst ‘Geen woning, geen 
kroning’. Dit ‘icoon’ was ooit één van de afbeeldingen en protestleuzen 
op een muur van hotel Bosch aan de Apeldoornseweg. “Hij slaat op 
de kroning van Beatrix in 1980. De maker is helaas onbekend, maar zat 
waarschijnlijk in de krakerscene van toen”, aldus Gerrit weeren, de 
eigenaar van Okimono. 

Helaas ging de muurtekening een paar jaar geleden verloren, na een 
renovatie van de muur. “Eeuwig zonde!” vindt Gerrit, die zichzelf een ‘fan 
van originele muurschilderingen’ noemt. Hij bracht het shirt daarom uit in 
de zgn. Serie_Arnhem, als eerbetoon aan dit stukje ‘vrije-meningsuitings-
kunst’. Hij kon niet weten dat het shirt nu weer actueel geworden! Het 
handgedrukte shirt is (in verschillende kleuren) beperkt verkrijgbaar voor 
de zeer symbolische prijs van € 20,13. Het is op twitter al enkele keren 
uitgeroepen tot 'must have' voor Koningsdag, er is er al één verstuurd 
naar Duitsland en het shirt gaat ongetwijfeld meer verkopen richting de 
grote dag zelf. 

eén ding is zeker: met dit shirt zal jouw koningsdag zeker een kraak… 
euh, knalfeest worden!
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Door Christel Olijslager

wie ben jij nou?
Mustafa baYlan opent de deur van zijn 
woning in de Rappardstraat en hup! daar houdt 
hij de verslaggever al een schaal lekkers voor: 
“Snoepje?” natuurlijk laten we ons dat geen 
twee keer zeggen. ik krijg ook eau de cologne 
om mijn handen te verfrissen en vervolgens 
thee en koekjes. Zo zou ik bijna vergeten waar-
voor ik kwam! 

Mustafa; wie ben jij nou?
“Mijn naam is Mustafa, ik ben 44, getrouwd en 
ik heb drie zonen. ik woon 23 jaar in nederland, 
in Klarendal. Klarendal is een echte multicultu-
rele wijk en dat is mooi. ik zou het fijn vinden 
als de banden versterken in onze wijk. Daarvoor 
heb je bestuurders en buurtwerkers nodig die 
om de zoveel tijd vernieuwen en met alle men-
sen, alle gezindten contact maken.”

heb je daar ervaring mee?
“ik heb altijd in allerlei besturen gezeten. Vroe-
ger van de Arnhemse Boys, toen die nog op 
Cranevelt trainden. ik was daar trainer, scheids-
rechter en zat in het bestuur. nadien ben ik nog 
voetbaltrainer op Valkenhuizen geweest. later 

heb ik de landenkookgroep opgericht met een 
aantal mensen en nu zit ik in het bestuur van de 
Aya Sofia moskee. ik geloof in verbinding. Zelf 
heb ik ook veel contact met de buurtpastor. We 
hebben een leuke wijk, een mooie buurt, maar, ik 
geloof er in dat er duidelijke grenzen moeten zijn 
voor bijvoorbeeld onze kinderen.”

ontbreekt het Daar aan?
“Ja. ik heb het idee dat er in dit land te veel mag 
en kan. Kinderen worden te vrij opgevoed en 
krijgen te weinig grenzen. Ook zijn mensen in 
dit land te vrij met alcohol en drugs. Dat veroor-
zaakt schade aan je gezondheid. Mensen leven 
sowieso niet gezond. Ze zitten teveel binnen, 
eten slecht en hebben te weinig contact met 
elkaar. Mensen zitten veel achter hun computer 
of tv. ik geloof in contact. ik vind het belangrijk 
om met elkaar te praten, hoe gaat het met jou en 
de ander.” 

ben je Zelf Veel buiten?
“ik heb een scootmobiel (als gevolg van verschil-
lende operaties aan zijn rug kan Mustafa slecht 
lang lopen, red.) en rijd veel door de wijk en 
praat dan met iedereen. ik heb veel kennissen. 
En als het weer het toelaat ben ik op mijn volks-
tuin te vinden. ik verbouw van alles: tomaten, 

pepers, knoflook, asperges. We moeten met zijn 
allen veel groente en fruit eten.”
Dat gaan we doen, beloofd! 

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou?

“ik geloof in contact. ik vind het 
belangrijk om met elkaar te praten, 
hoe gaat het met jou en de ander”

Mustafa Baylan 

Door Sabine Roelofs Interieurfoto: Martijn Baudoin

arnhem – Met Google streetview kun je van-
achter je computer de klarendalseweg bekijken 
én ervaren. Vanaf nu kun je met Google bedrijfs-
foto’s ook binnen kijken in de winkels aan de 
klarendalseweg. bijvoorbeeld bij Chris Meijers. 
Martijn bauDoin – woonachtig in klarendal – 
van stuDio MaMbeau is in arnhem de GooG-
le trusteD photoGrapher die dit soort foto’s 
kan en mag maken voor Google. 

“Met een fish-eye lens kan ik een foto van 180 
graden maken. ik maak op meerdere plekken in 
een ruimte meerdere foto’s om zo de looperva-
ring van klanten na te bootsen. Ze worden als het 
ware in elkaar ge-Photoshopt. Met behulp van 
Photoshop bewerk ik ze en worden ze als ware 
aan elkaar geplakt”, legt Baudoin enthousiast 
uit. Google controleert de foto’s en zorgt er voor 
dat de virtuele route door de winkel bewandeld 
kan worden. De virtuele tour en de afbeeldingen 

worden weergegeven bij Google Zoeken, Google 
Maps en Google+ local. 

Google is in mei 2012 begonnen met het uitrollen 
van Google Bedrijfsfoto’s in nederland. Baudoin 
was er al eerder van op de hoogte. “Een vriend 
uit Amerika vertelde over Google Bedrijfsfoto. ik 
dacht als dit ooit naar nederland komt wil ik de 
fotograaf zijn die in Arnhem hiermee aan de slag 
mag. ik heb gegoogled naar een algemeen mail-
adres van Google. ‘Hoi ik ben Martijn Baudoin 
van Studio Mambeau en als jullie Google Be-
drijfsfoto’s ooit naar nederland willen brengen, 
wil ik hier heel graag aan meewerken’, mailde ik. 
later kreeg ik een telefoontje uit Amerika, of ik 
nog steeds interesse had. tuurlijk!” 

Baudoin is pas ‘afgestudeerd’ aan het trainings-
programma van Google Bedrijfsfoto’s. Een drie-
weekse online training met theorie en praktijk 
opdrachten. Alles wordt getoetst. Fotografen die 
slagen mogen zich Google trusted Photograp-

her noemen. na zijn ‘afstuderen’ heeft Baudoin 
al veel Klarendalse ondernemingen mogen 
fotograferen: Caspar, okiMono, De hoeDen-
Maker en nu dus Chris Meijers. “Wauw, dit 
is gaaf’, dacht ik toen er over las. Dit moet ik ook 
hebben!”, vertelt Meijers. Haar reden? “ik ben zo 
trots op mijn winkel. Dit wil ik graag aan ieder-
een laten zien.” Maar ook buiten Klarendal begint 
Google Bedrijfsfoto’s te leven. 

De droom van baudoin als Google trusted 
photographer: “het lijkt me heel erg gaaf als 
alle modewinkels van het Modekwartier virtueel 
zijn. wat we hier hebben in het Modekwartier is 
uniek. het zou toch gaaf zijn als de elle, de Vogue 
schrijven over het Modekwartier omdat het ge-
bied online 24 uur per dag en 7 dagen in de week 
ook virtueel te bezoeken is?” 

http://neemeenkijkjebinnen.nl/chrismeijers 

Virtuele tour door Chris Meijers Collectie

Martijn Baudoin aan het werk

Chris Meijers collectie door Google trusted Photographer: Martijn Baudoin

“Met een fish-eye lens kan ik een foto 
van 180 graden maken. ik maak op 
meerdere plekken in een ruimte meer-
dere foto’s om zo de loopervaring van 
klanten na te bootsen”



Brede school Klarendal/St. Marten 
organiseert een themaweek

beste kinDeren en ouDers!

breDe sChool klarenDal/st. Marten 
organiseert in de week van 15-19 april 2013 een 
theMaweek natuur.
De activiteiten worden georganiseerd door de 
verschillende brede school partners; dit zijn:

✰ Basisschool kunstrijk
★ Basisschool ibn-i Sina
✬ De Jan ligthartschool
✪ Basisschool De Wijzer
✯ Kinderwerk Klarendal en St. Marten (Rijnstad)
✸ tienerwerk (Rijnstad)
✩ Sportpunt Klarendal
✮ Buitenschoolse opvang Droomeiland, Schatei-

land en Vulkaaneiland (Skar)
✧ Kinderopvang Beestenboel en De linde (Skar)
✵ Peuterspeelzaal Jacobijntje (Spa)
✺ Peuterspeelzalen Klarendal en De Hommel 

(Rijnstad)

Voor meer informatie kunt u terecht bij de school 
of organisatie van uw kind.

Op woensDaGMiDDaG 17 april, van 14.00 tot 
16.00 uur is er een groots natuurevenement op 
Bouwspeelplaats De leuke linde, georganiseerd 
door bouwspeelplaats De leuke linDe, 
sportpunt klarenDal, de buitenschoolse op-
vang van skar en het kinDer- en tienerwerk 
klarenDal en st. Marten. 

tot ziens bij de themaweek natuur!
Vriendelijke groet, namens alle brede schoolpart-
ners (alg. nummer 06 521 99 441).
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Door Kees Crone

lag u er wakker van? ik bedoel de plaatsing 
van het arnheMs Meisje op het ellY 
laMakerplantsoen. welnu, die gaat niet 
door.

Al op 7 november 2012 stuurde Wijkplatform 
Klarendal een brief aan wethouder Van Wes-
sem met de vraag of hij akkoord gaat met het 
verplaatsten van het beeld Arnhems Meisje, 
naar het Elly lamakerplantsoen. Het staat 
nu nog op het Bolwerk, maar zou op deze 
prominente plek in Klarendal niet misstaan. 
namens het Wijkplatform voerden Monita 
polMan en Carla Dieperink een fiks aantal 
argumenten op om het beeld juist naar hier te 
verkassen.

ingefluisterd door wijkbewoner Gerrit Das-
sen en publicist kees Crone voerden zij 
aan, dat het Meisje op het E. lamakerplant-
soen voor méér mensen zichtbaar zou worden 
dan op een woonerf als Bolwerk. Bovendien 
zou de uitstraling van het plein er mee worden 
versterkt. Met een plantsoen én een beeld 
wordt de vrouw geëerd die omstreeks 1952 
aan de basis stond van de Arnhemse modeop-
leiding op de toenmalige Kunstacademie. 

Het duurde even en het Wijkplatform moest 
wat druk uitoefenen, maar op 1 maart jl. kwam 
er dan toch een antwoord van het stadhuis. in 
een brief worden de indieners eerst geprezen. 
“Het is een goed voorbeeld van initiatieven uit 
de wijk die de leefbaarheid van de omgeving 
proberen te vergroten”. De brief vervolgt: “Aan 
uw verzoek willen we echter niet voldoen”. 

Het beeld is in 1993 in opdracht van de ge-
meente vervaardigd door kunstenaar Joop 
te Riele, die daarvoor subsidie kreeg van een 
aantal bedrijven. Men is altijd uitgegaan van 
plaatsing op het Bolwerk en de onthulling van 
het beeld in 1993 was voor de buurtbewoners 
een bijzondere gebeurtenis. De brief besluit 
met de opmerking dat er vele kunstenaarsini-
tiatieven in Klarendal leven. 

onderzoek of er vanuit die hoek iets kan wor-
den gecreëerd om het elly lamakerplantsoen 
te verfraaien. anders gezegd, arno arts en alle 
andere klarendalse creatievelingen worden 
uitgenodigd iets moois te bedenken!

Klarendalse kun-
stenaars aan zet

Klarendallers klimmen tegen MS
klimmen tegen Ms is een sportief evenement 
waarbij het ophalen van geld voor het natii-
naal Ms fonDs centraal staat. Deelnemers 
laten zich sponsoren voor het beklimmen van 
de flanken van de Mont Ventoux - een zeer 
hoge berg in de provence in frankrijk. Die uitda-
ging mag op de fiets, maar ook lopend worden 
aangegaan. twee inwoners van klarendal staan 
20 mei onderaan de berg en nemen deel aan 
deze klim.

Gert jan kruijninG en zijn vrouw Marjan 
doen samen mee. Gert Jan: "naast m'n passie 
voor mijn werk als architect, zit ik graag op de 
racefiets en de mountainbike. De AtB gaat dan 
ook het steevast mee op vakantie. Het is een 
feest om over de grindwegen tussen olijfbomen 
en wijngaarden te fietsen, genietend van het 
schitterende landschap.

nadat ik in 2011 samen met m'n broer aan Alpe 
d'HuZes had meegedaan, wilde ik graag weer 
gaan fietsen voor een goed doel. Bij toeval 
kwam ik in aanraking met Klimmen tegen MS. 
Omdat bij Gerard, de broer van Marjan in sep-
tember 2011 de diagnose MS werd vastgesteld, 

kon ik natuurlijk niet aan de zijlijn blijven staan. 
ik heb me de volgende dag direct aangemeld.  
in 2012 heb ik drie keer de Mont Ventoux be-
klommen samen met 38 enthousiaste fietsers. 
Met elkaar hebben we meer dan 61.000 euro bij 
elkaar gefietst in de strijd tegen Multiple Scle-
rose. Op 20 mei gaan ik opnieuw een poging 
doen de Mont Ventoux te beklimmen, maar nu 
samen met Marjan. Samen fietsen we voor hen. 
tWO4tHEM. De opbrengst gaat voor 100% naar 
het nationaal MS Fonds. 

We hopen uiteraard dat weer veel mensen 
ons gaan steunen! Draag je onze actie een 
warm hart toe, steun ons dan met een mooie 
bijdrage! Je kunt onze actie steunen door een 
bijdrage via ideal op de site: 
www.kliMMenteGenMs.nl. Zoek onze na-
men even op en je kunt direct online doneren. 
Onze actie kun je ook volgen op: 
www.two4theM.bloGspot.nl  
of onze site www.two4theM.nl  
of twitter: @two4theM. Je eventuele bij-
drage is van harte welkom! Alvast bedankt! 

Sportieve groeten, Marjan en Gert Jan Kruijning

Geen toekomstbeeld: het Arnhemse  
Meisje komt niet naar Klarendal

Foto: Zefanja Hoogers
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op zaterdag 2 maart kwam de groep Vrouwen 
voor elkaar weer bijeen in wijkcentrum klaren-
dal. sinds een paar maanden komen wij - karin, 
astriD, els en DaYana samen: één of twee 
keer per maand op vrijdagmiddag en eens per 
maand op zaterdag met onze kinderen om iets 
leuks te doen, zoals een bbq, high tea, turkse 
hapjes maken, pastamenu. 

ZaterDaG was piZZaDaG. Met verschillende 
ingrediënten hebben we heerlijke pizza's gebak-
ken. De kinderen hebben eigen creaties gemaakt. 
We vinden het erg leuk om onbekende recepten 
te koken en samen te eten, maar we zijn ook als 
groep naar de living Statues in de stad geweest.

We zijn alleenstaande vrouwen en moeders die 
samenkomen om algemene en persoonlijke 
dingen te bespreken. We gebruiken de sfeervolle 
huiskamer van oase (Oase is een centrum waar 
vrouwen uit alle culturen de mogelijkheid en de 
ruimte krijgen voor ontmoeting, zelfontplooi-
ing, emancipatie, scholing en integratie. Oase 
stimuleert vrouwen om hun eigen kracht en 
talenten te ontdekken, red) en hebben het daar 

altijd gezellig. tevens organiseren we activiteiten 
waar iedereen met een klein budget aan mee kan 
doen. Onze groep is echter geen verplichting, wie 
kan en zin heeft die komt.

op ZaterDaG 13 april Maken we een Mexi-
Caans Diner. We gaan een menu samenstellen 
met eten van Mexicaanse oorsprong, denk aan 
fajita's, taco's, enchilada's, tortilla's, guacamole 
en chili con carne. Wij willen graag een diverse 
groep blijven en vinden: the more the merrier. 
lijkt het je wat en ben je een alleenstaande 
vrouw of moeder uit Klarendal, voel je dan heel 
welkom om te komen. Je hoeft geen goede kok 
te zijn!! We beginnen om 15.00 uur, in het wijk-
centrum aan de Rappardstraat.

Voor advies of praktische hulp kunnen we een 
beroep doen op participatiewerker van rijnstad.
als je nieuwsgierig bent of zin hebt om Zater-
DaG 13 april te komen neem contact op met 
ruth Van swaaY op 06 - 124 46 704  
of r.vswaay@rijnstad.nl. 
als laatste willen wij Veronique eGGen- 
huiZen bedanken, die op het idee kwam om  
ons bij elkaar te brengen.

Vrouwen voor elkaar

Lijkt het je wat en ben je een 
alleenstaande vrouw of moeder uit 
Klarendal, voel je dan heel welkom 
om te komen

Wijkplatform Klarendal

De start van het wijkplatform in 2013 liep niet 
helemaal soepel. Op 16 januari zou het plat-
form bijeen komen, maar er was te weinig tijd 
de agendapunten goed voor te bereiden. Dus 
werd deze eerste bijeenkomst gecanceld en 
de leden zien elkaar op 6 maart. nieuw dit jaar 
is dat de data van de bewonersgroep en het 
wijkplatform op de zelfde dagen vallen. leden 
van de bewonersgroep die ook aan het wijk-
platform zitten, hadden vaak het idee dat ze 
dubbel werk moesten doen. Voor hen sluit het 
soepeler aan en is het efficiënter. Honorering 
van financiële aanvragen worden zo trouwens 
ook vlugger duidelijk. Alle data – altijd op een 
woensdag – staan gepubliceerd op  
www.wijkwinkelklarendal.nl en de wijkplat-
form bijeenkomsten zijn openbaar, dus ieder-
een is welkom vanaf 19.30u. 
Voor 6 maart staat in ieder geval op de agen-
da dat het actieplan voor 2013 waarvan nu 
alleen nog een concept rouleert, vastgesteld 
gaat worden.

W i J K W i J z e R ☞☞

wijkplatforM klarenDal

Wijkwinkel Klarendal

klarendalseweg 442, tel. 445 22 57. 
e-mail: wijkwinkel.klarendal@rijnstad.nl

Openingstijden: dinsdag 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
wijkregisseur voor klarendal: Charly 
tomassen. Contact kan via de wijkwinkel

klarendal is ook te vinden op de gemeente-
lijke website:  
www.arnhem.nl > wonen & leven > uw wijk

Ook de Rechtswinkel Arnhem is gevestigd 
in de Wijkwinkel. inloopspreekuur: dinsdag 
19.00 uur tot 20.00 uur.  
www.rechtswinkelarnhem.nl

nuttige nummers in de wijk

wijksteunpunt: Hommelseweg 56, ma. t/m do. 
9:00-16:30u. tel. 443 34 35 
hendrik.spoelman@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: download de afvalwijzer 
op www.wijkwinkelklarendal.nl 
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

op de jan ligthartschool hebben alle kin-
deren hun creativiteit kunnen uiten tijdens 
de kunstateliers. op 2 woensdagen hebben 
ouders en leerkrachten verschillende work-
shops verzorgd binnen en buiten school.

Morris, Groep 3b: We waren in een atelier. 
Buiten was een beeld te zien en binnen hin-
gen tekeningen en schilderijen. Je had zo’n 
oranje stickertje en een groene. De groene 
moest je bij de mooie plakken, die je zou 
willen kopen en de oranje bij die je niet wil 
kopen. toen moest je je schoen natekenen. ik 
vond het leuk.

stan, Groep 3b: ik heb de natuur gemaakt 
van mozaiek, dat is met steentjes. Het is heel 
mooi geworden.

altan, 4a: We gingen dansen met bordjes, 
ik was daar goed in. En we gingen spelletjes 
doen.

MiCk, 4b: We hebben een indische dans ge-
daan en de juf ging voorlezen over een soort 
hert, de kantjil.

kunstateliers in de 
Jan Ligthartschool



11

wijken voor kunst is een 
bewonersinitiatief en in de 
loop der jaren een begrip in 
de stad geworden. sinds 2005 
laten in september kunstmin-
nende bewoners en onderne-
mers van de wijken klarendal, 
sint Marten, spoorhoek en 
sonsbeekkwartier een weekend 
lang leuke dingen aan elkaar én 
aan bezoekers zien. 

De organisatie wordt gevormd door een team van 
vrijwilligers. Zij zijn in februari al weer begon-
nen met nadenken over de negende editie van 
wijken Voor kunst op 21 en 22 septeMber 
2013 en hebben op een rij gezet waar behoefte 
aan is. in ieder geval zoekt de organisatie verster-
king van haar team voor de volgende activiteiten:

MeeDenken
Wijken voor Kunst wil graag een bijdrage leve-
ren aan de naCht Van De MoDe op 15 juni. 
• Heb jij een leuk idee hoe je wijkkunstenaars en 

mode aan elkaar kunt koppelen en op straat 
kunt laten zien? 

 
sponsorwerVinG
Wijken voor Kunst kon de afgelopen jaren mee-
liften op extra geld voor aandachtswijken. Die 
regelingen zijn er niet meer. Dat betekent dat 
we via andere kanalen aan sponsoring moeten 
komen om leuke dingen te blijven organiseren 
voor en door de wijk. 
• Weet jij die weg of heb je ideeën?
 
DrukwerkCoÖrDinatie
in het voorjaar flyers om te werven en in het 
najaar om het weekend aan te kondigen; ons 
drukwerk wordt huis-aan-huis bezorgd. 
• Heb jij mensen in je netwerk die best een 

buurtje zouden willen lopen en heb je over-
zicht in de wijken én coördinatieskills? 

 
assistentie op Groepstentoon-
stellinGen
Wijken voor kunst organiseert altijd enkele 
groepstentoonstellingen, vaak in lege winkels. 
• lijkt het je leuk om tijdens het weekend bij-

voorbeeld de coördinatie van de suppoosten 
te regelen voor zo’n groepstentoonstelling en 
er voor te zorgen dat alles ook na het weekend 
netjes achter wordt gelaten? 

VlaGGenCoÖrDinatie
Bekend zijn onze rode vlaggen op iedere locatie 
tijdens het culturele september feest. Het is een 
hele organisatie om die uit te delen en ook weer 
terug te krijgen. 
• Heb jij overzicht en lijkt het je leuk om dit voor 

tijdens en na het weekend te coördineren? 
Een auto hebben is dan heel handig. 

 
banners
Wijken voor Kunst heeft een aantal banners die 
aan de entree van de wijken komen te hangen 
voor het weekend van september om de aan-
dacht te trekken. Daarvoor zijn handig handen 
nodig én de verantwoordelijkheid ze na het feest 
ook weer weg te halen.
 
neem contact op met info@wijkenvoorkunst.nl 
als je je wilt aanmelden voor een van deze vrij-
willigerstaken en ons team wilt komen verster-
ken om een van de leukste weekends in de wijk 
weer tot een succes te maken!
www.wijkenVoorkunst.nl

Wijken voor Kunst 2013 zoekt! Thuiszorg, fysiotherapie in de toekomst
in de jaren zestig was het de gewoonste zaak 
van de wereld voor sommige senioren om op 
een gegeven moment naar een bejaardenhuis 
te gaan. Ze meldden zich bij een bejaardenhuis 
aan en zo gauw er een kamer vrij was, was je 
welkom.

Dat gaat tegenwoordig anders. Een indica-
tiecommissie beoordeelt of iemand voor een 
verzorgingshuis -of verpleeghuisplaats in aan-
merking komt.

in de nabije toekomst verandert het nog eens. 
Staatssecretaris Martin van Rijn liet begin 
maart nog weten dat we in de toekomst voor 
langere tijd en voor meer situaties afhankelijk 
zullen worden van familie, vrienden en buren. 
M.a.w. het wordt steeds moeilijker om voor een 
verzorgingsplaats in aanmerking te komen en 
we zullen steeds langer thuis (moeten) blijven 
wonen. Dit alles met hulp van anderen.

Deze verandering was voor de fysiotherapeuten 
van het gezondheidscentrum op de hoek van 
de Raapopseweg / Velperweg (fYsiotherapie 
en Manuele therapie 'VelperweG') en de 
medewerksters van stiChtinG thuisZorG 
MiDDen-GelDerlanD de reden om samen 
aan tafel te gaan zitten en te kijken wat we geza-
melijk voor deze mensen kunnen betekenen. We 
verwachten dat door een goede samenwerking 
tussen de senior, arts , thuiszorg , ergothera-
peut en fysiotherapeut het mogelijk moet zijn 
om op een kwalitatief goede manier, langer 
thuis te wonen. 

De fysiotherapeut kan daarbij helpen door 
aandacht te besteden aan o.a. veilig bewegen 
in – en rond het huis. Ook kan er hulp worden 
geboden bij het revalideren na bijvoorbeeld 
heup – en knie operaties (en andere operaties)

of bijvoorbeeld bij het behandelen van chroni-
sche aandoeningen. Vaak wordt er gedacht dat 
fysiotherapeutische behandeling alleen op de 
praktijk mogelijk is. Dat is niet zo. indien nodig 
kunt u gewoon in uw eigen woning worden 
behandeld.

Denkt u dat één en ander voor u van toepassing 
is, neemt u dan contact met ons op. Dat kan per 
tel.: 445 37 19 (praktijk), 06 - 221 784 10  
(GerarD liMbeek, fYsiotherapeut) of per 
mail fYsioVelperweG@telfort.nl. Graag 
komen we voor een persoonlijk gesprek bij u 
langs.

ook kunt u onze website bezoeken voor meer 
informatie: www.fYsioVelperweG.nl

“We verwachten dat door een goede 
samenwerking tussen de senior, arts, 
thuiszorg, ergotherapeut en fysiothe-
rapeut het mogelijk moet zijn om op 
een kwalitatief goede manier, langer 
thuis te wonen”

fysiotherapie en manuele therapie 'Velperweg' 
(hoek van de Raapopseweg / Velperweg)

altijd al willen weten wat je met die knopjes 
en schuifjes kan doen? bij puck leer je de basis 
beginselen van theater- en podiumtechniek.

Wij bieden een cursus theater- en podiumtech-
niek waarin van alles aan de orde komt die 
je nodig hebt om op basisniveau met licht en 
geluid te werken, maar ook om gemakkelijk en 
effectief te kunnen communiceren met technici 
en lichtontwerpers. Aan de orde komt: hoe zit het 
lichtregelsysteem in elkaar, wat voor spots zijn er 
en hoe werken ze, hoe maak ik een lichtplan, wat 
kan je met kleur enz. Maar ook: hoe werkt het ge-
luidsysteem, hoe sluit ik een microfoon aan, hoe 
maak ik een goede mix enz. in zeven bijeenkom-
sten komt er ook een deel theorie langs, maar we 
gaan vooral praktisch aan de slag.

De cursus gaat op dinsdag 14 mei, om 19.30 uur, 
van start in de theaterzaal van huis van puck.
Voor meer informatie en aanmelden kijk op  
www.huisVanpuCk.nl

Cursus Theatertechniek bij Huis van Puck



12

K = I - N + d * e < R # p { a : g \ I > N ~ a

Wijkcentrum Klarendal
Wijkcentrum Klarendal

Vorige week hebben 
de kinderen op basis-
school de Wijzer hard 
gewerkt aan verschil-
lende technieklessen. 
De kinderen in groep 
7/8 hebben in kleine 
groepjes vogelhuis-
jes gemaakt. Meten, 
zagen, lijmen, timme-
ren en klaar waren de 
huisjes. Deze worden 
straks in de bomen 
op het schoolplein 
opgehangen. Hopelijk 
komen er wat vogel-
tjes op af.

In de andere groepen werden er huisjes met gipsen 
steentjes gemetseld, werden er knikkerbanen met 
een lanceersysteem in elkaar getimmerd en werden 
er bellen geblazen door een zelfgemaakte bellenblaas. 

Ook bij de kleuters werd er in deze week veel met 
techniek gedaan. Ze hebben een seinlicht in elkaar 
gezet voor de trein en hebben helikopters gebouwd 
van papier. Heel leuk om te zien dat de allerkleinste 
bij ons op school ook zo enthousiast worden van 
techniek.

Naast de lessen die 
in de klas werden 
gegeven gingen alle 
klassen deze week ook 
naar Technoplanet. 
Technoplanet is een 
organisatie die heel 
leuke en uitgebreide 
lessen verzorgd voor 
alle klassen van de 
basisschool. De kleu-
ters hebben les gehad 
over chemie en hebben 
hier badzout en super-
slijm gemaakt. De mid-
denbouw heeft 

robots gemaakt van hout, plastic en blik. Bij het 
blik moesten er onderdelen aan elkaar gesoldeerd 
worden. De houten plankjes werden met een elek-
trische figuurzaag of een handfiguurzaag in de 
gewenste vorm gezaagd.

Onze oudste groepen kregen een rondleiding door 
de Akzo. Hier kregen de kinderen uitleg over het 
maken van milieuvriendelijke verf en mochten ze 
allerlei chemische proefjes doen.

Nu worden de mooiste foto’s bij elkaar gezocht en 
komen ze in ons eigen techniekatelier te hangen. 
Zo hopen we dat de kinderen enthousiast blijven 
voor de wereld van techniek!

Kinderkamp 2013
Van woensdag 8 mei t/m zaterdag 11 mei gaan wij weer op kinderkamp!!!

Het kamp is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Het kost € 30,- per kind.

Wil je mee??? Haal dan een inschrijfformulier bij Joyce Verhoef. 
Nadat je je hebt ingeschreven, zal Joyce een gesprekje met je ouders hebben om info over het kamp 

te geven.
Er kunnen 40 kinderen mee, dus wees er snel bij!!!

Kinderraad
De kinderraad is 5 maart van start gegaan. Met een leuke groep zijn we begonnen met vergaderen 

en nadenken over verbeter punten in de wijk. De Kinderen hadden erg leuke ideeën. Waarvan we som-

mige ook echt gaan uitvoeren. 
Ook hebben de kinderen zelf kleine activiteiten bedacht en uitgevoerd. 

Lijkt het jou leuk om ook na te denken over de wijk? Activiteiten te organiseren en meer te weten te 

komen over dieren en milieu? Dan kan je nog altijd mee doen. 
Voor meer informatie kijk op deleukelinde.nl
Inschrijven kan via boven genoemde website, bij Wijkcentrum Klarendal, vraag naar Joyce. Of op de 

Leuke Linde, vraag naar Kitty   

Vakantie activiteiten
Het duurt nog even voor de mievakantie begint. Maar toch alvast wat informatie. 

Spellenmiddag  Woensdag 1 mei  13.30-15.00uur  Bouwspeelplaats de Leuke Linde 

Bewegen voor de lol  Dinsdag 7 mei  13.30-15.00  Bouwspeelplaats de Leuke Linde

Asfalt
In April gaat er op de Leuke Linde iets veranderen. Er komt nieuw asfalt. En het wordt geen saai 

grijs asfalt, maar mooi Rood. 
Dit gaat het beeld van de Leuke Linde enorm opvrolijken. 
Waarschijnlijk is een deel van de speeltuin enkele dagen niet toegankelijk. 

Tablets groep 4 de 'Wijzer'
Tablets groep 4 de 'Wijzer'

Een paar weken geleden zijn we in groep 4 gestart met het werken op tablets. Voor deze tablets zijn er 

speciale apps ontwikkeld door stichting ‘Snappet’ die perfect aansluiten bij onze methodes voor reke-

nen en spelling. 

De kinderen in groep 4 maken het reken en spellingswerk nu niet meer in het vertrouwde schrift maar 

op de tablet. Een van de grote voordelen van de tablet zoals wij ze gebruiken is dat de kinderen meteen 

feedback krijgen op de gemaakte opdracht. Ze zien meteen of ze een opdracht wel of niet goed hebben 

gemaakt en krijgen de kans het antwoord aan te passen. 

De leerkracht ziet via het zogenaamde ‘dashboard’ meteen waar een kind tegenaan loopt en kan de 

instructie hier per kind direct op aanpassen. Én omdat er geen nakijkwerk meer ligt heeft de leerkracht 

na school veel meer tijd over om de instructie aan te passen of om bijvoorbeeld een interessante 

schrijfles in elkaar te zetten. 

Een ander voordeel die duidelijk te  
zien is bij de kinderen is de ver- 
beterde motivatie om te werken.  
Dit komt omdat de tablet ver- 
nieuwend is en mee gaat met de  
tijd waarin de kinderen opgroeien.  
De leerkracht van de groep hoort 
alleen nog maar: jippie, we mogen  
weer spelling doen! 

Techniekweek op ‘de Wijzer’
Techniekweek op ‘de Wijzer’


