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en nog veel meer...

Tekst: Paula Hubbers Foto: Zefanja Hoogers

Op 16 mei 2013 opent in de Sint Janskerk aan de 
Verlengde Hoflaan het Memorarium ArnHeM.  
U begrijpt dat de opening van dit eerste memo-
rarium in nederland niet zómaar gebeurt!

Enkele Wijkkranten geleden hebben we al aange-
kondigd dat de Sint Janskerk van binnen hevig 
verbouwd wordt om het memorarium mogelijk 
te maken. “Een Memorarium® biedt nabestaan-
den de ruimte en mogelijkheden de mensen te 
gedenken die hen zijn ontvallen. De ruimte biedt 
een bijzondere, respectvolle en hoogwaardige 
omgeving met een spirituele sfeer.” 

Naast deze nieuwe gedenkplaats bevat dit mooie 
gebouw nog een andere speciale plek: de Maria 
kapel. De Sint Janskerk heeft namelijk sinds de 
jaren ’50 een prachtig houtgesneden Mariabeeld 
mogen herbergen. “Deze zwarte Madonna, ook 
wel ‘Moeder van de Wijk’ genoemd, is een exact 
evenbeeld van het Mariabeeld van Kevelaar”, 
vertelt één van de nieuwe eigenaren van de kerk, 
MArtin ViSSerS – compagnon van HAnS de 
KlUiJVer. “Maar nu de Sint Janskerk van bin-
nen vernieuwd wordt, was ook onze zwarte Ma-

donna toe aan nieuwe kleding en is om die reden 
tijdelijk ondergebracht bij een coupeuse!”

“Tijdens de opening van het Memorarium 
Arnhem zal de Moeder van Wijk vanaf 15.30 uur 
vanuit de Rappardstraat via een korte processie, 
bestaande uit ‘Sint Janners’, worden terugge-
plaatst in haar kapel”, aldus Martin. “Dit stukje 
kerk zal tevens vernieuwd zijn met een entree 
van glas in lood, gesponsord door de wijk!” 
De verwelkoming van het Mariabeeld geniet 
muzikale begeleiding van sopraan MAriA JOäO 
CArMO, harpiste lieS JOOSten en fluitist rOV 
KUSCHel: Uiteraard mag een ‘Avé Maria’ niet 
ontbreken! Verder zal de middag worden opge-
luisterd door een optreden van het tachtigkoppig 
UlftS MAnnenKOOr met tot slot de ballet-
voorstelling ‘In Memoriam’ door dansgezelschap 
intrOdAnS. De feitelijke opening zal, middels 
het onthullen van het ‘Monument voor het 
Gestorven Kind’, worden verricht door MiCHiel 
VAn WeSSeM, wethouder Werken, Cultuur en 
Vrije tijd.

Wilt u getuige zijn van deze feestelijke opening, 
meldt u dan aan via: www.memorarium.nl 
info@memorarium.nl.
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In de Sint Janskerk is een ruimte voor de ‘kruiswegstatie’ (veertien beschilderde panelen die de lij-
densweg van Christus verbeelden, het hangt er al vanaf het jaar 1900) ingericht als coffee corner

de wijkkrant wordt huis-aan-huis bezorgd, óók 
in de brievenbussen waar een nee-nee sticker 
op zit geplakt. 

WiJ Hebben dAAr Het VOlgende idee OVer: 
De wijkkrant van Klarendal is een niet-com-
merciële krant die wordt samengesteld door 
en voor bewoners. Een niet commerciële krant 
wordt gemaakt van gemeenschapsgeld. Dat 
wat wordt gemaakt van gemeenschapsgeld, 
behoort die gemeenschap ook toe. Het is dus 

geen ongeadresseerd drukwerk, omdat elke 
bewoner een geadresseerde is. En al helemaal 
geen reclamedrukwerk, die staat er nauwelijks 
in.

Wilt u hem toch echt niet? Mail dan met:  
wijkkrant@klarendal.nl mét uw huisadres.



Met nóg weer een nieuw redactielid die ons 
team komt versterken zaten we te wachten op 
de eerste blaadjes aan de bomen, want wat 
duurde het lang… Maar de lente is begonnen 
en zowel op de kinderpagina als de midden-
pagina hebben we het over plantjes met oog 
op een fleurige zomer in Klarendal. Nou blijkt 
dat er voorlopig ook weer mogelijkheden 
zijn om de hondenpoepzuiger te laten rond 
rijden, dus een schone groene wijk is fijn om 
doorheen te lopen en in te leven. Verder wéér 
veel leuk nieuws; nieuwe winkel, nieuwe Sint 
Janskerk, nieuwe winkelpuien, nieuw juridisch 
kantoor… Altijd maar fijn nieuws. Gebeurt er 
nooit iets vervelends?

Ja zeker wel… Bewoners met vervelende 
ervaringen (burenoverlast, drugsoverlast, 
inbraken) laten zich niet makkelijk zien en 
dus niet makkelijk interviewen. Het is toch 
altijd kwetsbare materie. Maar het gebeurt 
allemaal echt wel in onze wijk. Mia van de 
Volkshuisvesting werkt al jaren met de verve-
lende kanten van deze mooie wijk. Dat belich-
ten we ook eens. Wilt u uw verhaal kwijt over 
een vervelende ervaring in de wijk? Meldt het 
ons!
En anders: lekker de leuke dingen lezen…

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen

Jos Peters, Gerard Mulder, Shay 

Karniel, Zefanja Hoogers, Jan 

Brugman, Helga van Ree, Paula 

Hubbers, Christel Olijslager, Sabine 

Roelofs, Yvonne Verlinde, Marije van 

den Bos. 

Suse Swensen, Bennie Strik, Bert Pas

Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel

KRANT NIET ONTVANGEN? BEl DE 

WIJKWINKEl TIJDENS OPENINGSTIJ-

DEN EN HIJ WORDT ZO SNEl MOGE-

lIJK NABEZORGD!

Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

026 445 22 57

wijkkrant@klarendal.nl

Op www.wijkwinkelklarendal.nl is de 

wijkkrant te downloaden.
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wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk woensdag kopij maandag 3 juni       
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 25 juni

2

~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~

 

Een cc gje op Klarendal
Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

lever deze bon bij de Wijkwinkel uiterlijk maandag 3 juni       

Wist u dat?  
Nieuws van Volkshuisvesting
… het SCHilderWerK op de MUSSenberg 
in tijd erg is uitgelopen? De koude weersom-
standigheden maakten het de vaklieden niet 
eenvoudig om door te werken. We streven naar 
afronding van het onderhoud in mei.


… edelSMit MirJAM tWAAlfHOVen met haar 
Atelier12HOVen intrek nam in het winkelpand 
KlArendAlSeWeg 527A? Dit was voorheen de 
hoedenwinkel van Elisabeth de Meulmeester. De 
edelsmederij verhuisde zelf van het Arnhemse 
stadscentrum naar het modekwartier.


… u voor alles om zelf zoetigheden te maken 
terecht kan bij de bAKbAr? Spoedig heropenen 
zij op KlArendAlSeWeg 434. Voor recepten, 
spatels, bakblikken kortom alles wat u nodig 
heeft om zelf een lekkere taart te maken zijn zij 
het juiste adres. Wilt u uw bakvaardigheden ver-
beteren? dan is een workshop wellicht een optie 
of de mobiele taartenbakbar.


… op KlArendAlSeWeg 150 de poppenwinkel 
Poupees helaas vertrekt. Gelukkig vonden we 

een nieuwe liefhebber voor het pand. Het is 
PAUlA PegMAn met haar Atelier reStyling 
CHAirS. Paula geeft oude stoelen door een 
nieuwe stoffering een complete metamorfose.


… de studenten van de StUdentenHUiSVeS-
ting aan de KOOlStrAAt, SOnSbeeKSingel 
en HOVenierStrAAt samen met Volkshuis-
vesting op 25 april een grootschalige OPrUiM-
ACtie hielden? We schoonden het binnenterrein, 
de bergingen en de woningen op. Kortom, dit 
was een frisse start voor deze studenten.


… VOlKSHUiSVeSting succesvol kennis 
heeft gemaakt met de nieuwe huurders van 
voorheen de drie gAStHUizengrOeP. Maar 
liefst een derde deel van alle nieUWe HUUr-
derS kwam langs om kennis te maken met de 
WiJKOPziCHter en andere medewerkers van 
Volkshuisvesting. Natuurlijk kregen de nieuwe 
huurders de MAP ‘VAn Het HUiS’ mee met alle 
informatie over het huren bij Volkshuisvesting. 


Bent u voormalig huurder van de Drie 
Gasthuizengroep en heeft u nog geen map? 
Geen nood, u kunt deze map ophalen aan de 
balie van Volkshuisvesting, Kadestraat 1.

d o e  m e e  e n  w i n  e e n  p r i j s ! 
de oplossing van de krant 2 was de Pastoor bosstraat.  
de winnaar is ron van Keulen uit die Pastoor bosstraat. 

g e f e l i C i t e e r d ! 

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. 
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Vorderingen Multi Functioneel Centrum
Tekst: Zefanja Hoogers Foto: Lyda Valentijn

iedereen ziet het nieuwe gebouw bij de kazerne 
groeien – KlArendAlSeWeg 193, het MfC 
krijgt gestaag vorm. in april was er een eerste 
rondleiding voor alle toekomstige gebruikers, 
andere betrokkenen en geïnteresseerden. 

In het MFC zullen veel organisaties zich huis-
vesten die nu verspreid zijn door de wijk. Nog 
even een opsomming: Basisschool Kunstrijk, 
SKAR kinderdagverblijf, Rijnstad (wijkcentrum), 
STMG consultatiebureau, ‘Arnhems Meisje’ ver-
loskundigen, Sportbedrijf Arnhem én Sportpunt 
Klarendal, Kickboxing Fred Royers, de wijkwin-
kel, Villa Klarendal, logopedie Eva Simonetti 
en de participatiecoaches van de gemeente 
Arnhem. 

Maar er hebben zich ook partijen terug getrok-
ken die eerder wel in het gebouw zouden trek-
ken. Dat betekent dat de ‘kwartiermaker’ van 

het MFC nog op zoek is naar nieuwe partijen. 
Een ander punt van aandacht is het beheer van 
het gebouw; het onderhoud en het gebruik van 
het gebouw moeten goed geregeld zijn voordat 
het gebouw wordt opgeleverd. Ook de mensen 
die het gebouw betreden moeten ontvangen 
worden. Er wordt nog hard gewerkt aan een 
goede organisatievorm van en voor alle gebrui-
kers van het MFC .

De andere panden op het terrein zijn – zoals we 
weten – in gebruik door Kunstbedrijf Arnhem 
en jongerencentrum de Mix. Deze twee organi-
saties hebben elkaar al gevonden in jongeren-
werk en werken samen aan het Talentenhuis. 
Een mooi voorbeeld van kruisbestuiving! We 
kijken uit naar nieuwe kruisbestuivingen tussen 
de vele gebruikers van het MFC, de Mix en 
Kunstbedrijf Arnhem in de toekomst! Mogelijk 
na oktober 2013 – want dán is de opening. Het 
adres zal tegen die tijd trouwens veranderd zijn 
in Kazerneplein. 

donderdag 25 april opende het Openluchtzwem-
bad Klarenbeek. Vorig jaar mochten zij weer 
veel nieuwe gasten ontvangen die unaniem van 
mening waren dat het “een heel mooi bad is”. 
Manager JAn VAn OlMen kan dat alleen maar 
beamen. Hij somt met trots op waarom dit het 
mooiste openluchtbad van nederland is: “de 
prachtige ligging, het heldere water dat altijd mi-
nimaal verwarmd is tot 21˚C. Voor kinderen een 
glijbaan en voor de hele kleintjes een apart bad 
met verschillende speeltoestellen waar moeders 
met kinderen de hele dag kunnen doorbrengen 
zonder zich ook maar een moment te vervelen”. 

Voor de oudere jeugd is een apart gedeelte op 
het terrein: daar kunnen ze voetballen op een 
pannaveld, of volleyballen. Het terrein is zo 
groot dat zelfs op heel zonnige en drukke dagen 
iedereen een plek kan vinden. En dát hoor je dan 
in Klarendal. Vanaf het zonneterras, dat voor ie-
dereen toegankelijk is, kan men onder het genot 
van een cappuccino over het 25 meter bad met 
de twee springplanken uitkijken en wegdromen 
in de zon. 

Kortom: kom deze zomer zeker één keer naar 
het verwarmde water van Openluchtzwembad 
Klarenbeek om het zelf te ervaren. En Jan van Ol-
men weet het zeker: “Als ze ons zwembad gezien 
hebben, kopen ze direct een abonnement.” 

Houders van de GelrePas kunnen een 12 baden 
kaart tegen gereduceerd tarief kopen - zolang de 
voorraad strekt.

Meer informatie: www.zwembadklarenbeek.nl 

Openluchtzwembad KLARENBEEK weer open

StAd exPeditie ArnHeM

Arnhemse wijkaanpak nieuwe stijl; gold 
de wijkaanpak tot voor kort specifiek voor 
aandachtswijken, nu doen alle Arnhemse 
wijken mee in de wijkaanpak. Acties worden 
veel meer op buurt- of zelfs straatniveau 
benoemd. iedereen heeft duidelijk eigen 
verantwoordelijkheden voor het boeken van 
resultaten: bewoners, corporaties, gemeente-
bestuur, ondernemers en instellingen.

De gemeente organiseert in samenwerking 
met de Buurtalliantie een stad expeditie. De 
Buurtalliantie is het netwerk voor actieve 
wijkbewoners en bevlogen buurtprofessio-
nals. leidinggevenden, bestuursadviseurs 
en beleidsmedewerkers die rechtstreeks met 
de stad te maken hebben gaan de wijken in. 
Want: “Geef de ruimte aan de burger, benut 
dan kracht van de wijkbewoners” aldus 
mooie woorden uit een Arnhems akkoord 
en het begrip ‘burgerparticipatie’ wordt veel 
genoemd. De verhouding tussen burger en 
overheid verandert. Maar hoe gaan ze dat nu 
doen?

De Buurtalliantie heeft in april al bij actieve 
Arnhemse burgers gepolst wat zij belangrijk 
vinden. Dit neemt de organisatie mee in de 
programmering; op 23 mei trekken groepen 
door de stad, het college van Burgemeester 
en Wethouders is ook van de partij. Natuur-
lijk wordt óók Klarendal bezocht om hier te 
kijken wat bewoners met hun initiatieven 
van de grond krijgen. Want beleid krijgt vorm 
vanuit en samen met de burger. Hoe gaan zij 
die slag maken? Om zich te laten prikkelen 
komen ze langs.
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De andere kant van de medaille?
Door Christel Olijslager

We horen wel eens wat in onze wijk. en nee, dat 
zijn echt niet alleen maar positieve berichten. 
We hopen dat u ons herkent in de omschrijving 
dat de wijkkrant een positief gestemd blaadje is. 
Maar er is ook een andere kant van de medaille. 
en waarom zouden we die niet eens belichten? 
zodoende spraken we af met MiA PeterS, al 28 
jaar WOOnCOnSUlente bij Volkshuisvesting. 

Mia, wat doet een woonconsulent precies? 
 “Een woonconsulent houdt zich bezig met al-
lerhande problemen die zich in een wijk voor-
doen zoals burenruzies, drugsoverlast, grotere 
huurachterstanden, vervuilingen en noem maar 
op. Via mijn samenwerkingspartners kom ik pro-
blemen op het spoor. Ik loop wel eens mee met 
de gebiedsagent of krijg tips van bijvoorbeeld 
de buurtpastor of wijkgenoten. Dan stap ik er 
op af en vraag gewoon of ik binnen mag komen 
omdat ik me zorgen maak of omdat ik merk dat 
er iets niet loopt zoals zou moeten. We proberen 
uithuiszettingen te voorkomen en goed voor onze 
bewoners te zorgen. Ik heb gemerkt dat er een 
groot verschil is tussen verschillende coöperaties 
en hoe deze zich tot hun huurders verhouden.”

Hoe reageren mensen er op als je ze aanspreekt?
“Dat is heel wisselend. Meestal mag ik uiteinde-
lijk wel binnen komen maar soms gaat dat stap 
voor stap en sta ik de eerste keren buiten. Ik werk 
niet alleen in Klarendal maar door heel Arnhem. 
Je merkt dan wel verschil in wijken en sferen. 

In Klarendal kom ik altijd graag. Er is een open 
gemoedelijke sfeer en de mensen zijn vrij direct 
en rechtstreeks. Dat maakt dat ik zelf ook kan 
zeggen ‘Hee hou nou eens even je mond’ of iets 
dergelijks. Ik ga vaak met de auto of elektrische 
scooter en daar staat een logo van Volkshuisves-
ting op. Mensen stormen dan soms al op me af 
met klachten over burenoverlast of een verstopte 
gootsteen of kapot toilet.”

Welke wijken springen er uit qua overlast?
“Ook dat wisselt sterk. Het zijn golfbewegingen. 
Problemen in verschillende wijken komen over-
een, maar, nogmaals, hoe mensen zich gedragen 
wisselt wel degelijk per wijk.”

Vind je Klarendal in de loop der tijd veranderd?
“De modewinkels hebben wel iets veranderd ja. 
Bovendien is het drugsprobleem aangepakt. En 
dat merk je. Dat probleem heeft zich misschien 
verplaatst naar Malburgen, waar het wat grimmi-
ger is. Klarendal is door zijn bouw en ligging toch 
minder troosteloos en anoniem dan bijvoorbeeld 
Malburgen.”

Wat is je meest memorabele ervaring?
“Pfoe, daar vraag je me wat. Ik denk dat dit 
toch ernstige vervuiling is. Ik ben nu bezig een 
woning te laten reinigen die echt ernstig vervuild 
was. Alles was vies en dat was duidelijk geen 
vrije wil maar onmacht. Dat is heel naar. Ik ben 
blij als onze partners ons tippen over dit soort 
zaken. Vaak speelt er dan zoveel meer. Wij scha-
kelen dan bijvoorbeeld Rijnstad in en/of proberen 

mensen in de schuldhulpverlening te krijgen. 
Al met al kan ik wel zeggen dat ik mijn werk 
verschrikkelijk leuk vind, heel graag in Klarendal 
kom en eigenlijk dus toch ook een positief ver-
haal heb! Het spijt me.”

gebeuren er dan echt geen nare dingen op 
Klarendal? 
“Jawel hoor. Voor mij is dat het persoonlijk leed 
dat ik achter de voordeur zie. Er zijn behoorlijk 
wat mensen die het zwaar hebben. Op financieel 
gebied ,maar ook op het persoonlijke vlak. Wat ik 
daar zie kan heel naar en triest zijn.”

Mia Peters, woonconsulente bij Volkshuisvesting

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!

De 74-jarige HAnnie is slecht ter been. Twintig 
jaar geleden werd er bij haar MS geconstateerd 
na een jarenlange zoektocht naar wat haar nu 
precies mankeerde. Hannie beweegt zich met 
een rollator door haar huis en gebruikt buiten 
een scootmobiel. Vroeger had zij een katten-
pension aan huis maar dat gaat nu niet meer. 
Hannie heeft veel veerkracht, ze zegt; “Als iets 
niet lukt bedenk dan hoe het wel kan lukken.” 
Binnenkort moet Hannie weer naar het zieken-
huis omdat ze altijd zo’n laag ijzergehalte heeft. 
Ze krijgt dan een groot maag-lever-darm onder-
zoek . Hannie zou het leuk vinden als mensen 
haar een kaartje of tekening sturen om haar een 
hart onder de riem te steken. Ze vindt het leuk 
dat de wijkkrant haar hierover belt. Haar adres 
is:
rosendaalsestraat 163-5  6824 Cd Arnhem
026 - 442 31 82

niCO UHlriCH, die u vorige editie een kaartje 
heeft gestuurd wil iedereen die dat heeft ge-
daan hartelijk bedanken. 
Hij zegt; “ik vind het heel mooi al die blijken van 
medeleven. Het is fantastisch om mee te maken 
dat je medemens zo met je meeleeft. Ik wil 
iedereen heel erg bedanken.”

Weet u ook nog iemand die een kaartje ver-
dient? Mail het ons op wijkrant@klarendal.nl of 
geef een berichtje door in de wijkwinkel.  
dank u wel.

Stuur een kaartje naar…. Hannie Schapenk
Oproep voor Kloosterbezoek  

Trappistinnen Oosterbeek 29 mei 

Woensdagmiddag 29 mei organiseert het 
buurtpastoraat Klarendal/SintMarten samen met 
inloopcentrum SintMarten een bezoek aan het 
klooster van de zusters trappistinnen te Ooster-
beek. interesse? iedereen is welkom. We gaan 
net als twee jaar terug met een gezellige bonte 
groep mensen. Vol is vol. 

Meldt u zich aan via hermanske@outlook.com 
of bel 026 - 442 60 66 of 06 - 115 15 590. Per fiets 
vertrekt een groep vanaf Inloophuis stMarten 
om 13:00. Bij het klooster is parkeergelegenheid 
(Het klooster ligt achter treinstation Oosterbeek). 
Johannahoeveweg 76, Arnhem. Heeft u geen 
eigen vervoer? Meldt dat dan ook. Dan kunnen 
we kijken of we samen wat kunnen regelen.

Om 14:00 verzamelen we voor de abdij-ingang. 
Vervolgens bezoeken we de noon. Dat is een 
korte gebedsviering – onderdeel van het getij-
degebed - met meditatief koor-gezang. Daarna 
maken we kennis met de gastenzuster. Zij zal ons 
meer vertellen over het gebouw, het kloosterle-
ven en de retraite mogelijkheden om je in stilte 
een paar dagen terug te trekken van het drukke 
stadsleven. Kosten voor deze middag zijn 2,50 
euro per persoon.



Spelen met vormgeving in een winkel die steeds weer anders is!

Tekst: Marije van den Bos Foto's: Mascha Bakker

ik was er al een paar keer voorbij gefietst. een 
nieuwe winkel op de Klarendalseweg, met 
nieuwsgierig makende ramen vol witte teksten 
en illustraties: grAPHiC PlAygrOUnd. ik be-
sloot een kijkje te nemen en maakte kennis met 
de eigenaresse, graphic designer KiM VAn eS.

“Ik wilde doen waar ik gelukkig van word” vertelt 
Kim over haar winkel. En dat ze blij is met haar 
winkel is goed te zien. Iedereen wordt met een 
grote glimlach en veel aandacht ontvangen. 

“Vaak zie je van ontwerpers alleen de producten 
die ze in opdracht maken. Het vrije werk blijft 
vaak verstopt in ateliers.” Zonde, vind Kim, want 
dat is vaak juist het werk waarbij ontwerpers bui-
ten de lijntjes kleuren en niet hoeven te voldoen 
aan de regeltjes van wat ‘mooi’ is.

Het concept van de winkel is heel dynamisch. 

Kim wil met haar winkel een ruimte bieden voor 
zichzelf en andere ontwerpers om hun ontwerp 
en product te kunnen testen, tonen en verkopen. 
Het zijn altijd producten die alleen in een kleine 
oplage verkrijgbaar zijn. Als een product is (uit)
verkocht, maakt het dus plaats voor iets nieuws 
van een andere ontwerper. Zo is de winkel steeds 
in beweging. De winkel kan elke dag anders zijn. 
Daar is ook de inrichting op gebaseerd.

Ze is kritisch over de kwaliteit van de producten 
in haar winkel, maar heel ruimdenkend over het 
aanbod: “Alles dat een raakvlak heeft met graphic 
en product design”. En dat maakt haar winkel ook 
zo leuk. Ik heb al vier keer naar rechts gekeken 
en zie steeds weer iets nieuws. Een leren tas, een 
bijzondere knuffel, doeken met print, fijne kleine 
opschrijfboekjes. En veel exclusieve boeken en 
tijdschriften. Ik doe maar een gooi!

Kim is ook druk bezig met het bedenken van 
projecten waarbij ze naast ontwerpers ook men-

sen uit de wijk wil betrekken. Ze hoopt met haar 
winkel ook een plaats te zijn waar mensen die 
nog niet bekend zijn met het ontwerpvak, er van 
dichtbij kennis mee kunnen maken.
Daarom vind je in haar winkel ook veel spullen 
die je stimuleren om zelf aan de slag te gaan, zo-
als goede markers in alle kleuren, schetsboeken, 
stempels, maar ook leuke producten om jezelf of 
iemand anders cadeau te doen. 

Bij mij is dat in ieder geval gelukt. Ik loop innig 
tevreden naar huis met een ‘masking sticker 
set’ en een ‘medium monthly planner’. Wat dat 
dan precies is? loop eens binnen bij Graphic 
Playground || Independent Design Store, zou ik 
zeggen!

Kim studeerde af aan de kunstacademie ArtEZ 
in 2011 en heeft naast haar winkel een eigen 
ontwerpstudio. Zij zet haar grafische vaardig-
heden zo breed mogelijk in: van installaties tot 
illustraties, van huisstijlen tot affiches, zij kent 
geen grenzen.

graphic Playground || independent design Store 
Klarendalseweg 134
www.graphicplayground.nl

Openingstijden:
di./wo. van 12.00u tot 17.00u
do. van 10.00u tot 18.00u
vrij./ za. van 10.oou tot 17.00u 
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Graphic designer en winkeleigenaresse Kim van es

TAPE shop
Door Zefanja Hoogers

Op de HOMMelStrAAt kennen we tAPe, van 
oorsprong een platform van jonge kunste-
naars – uitgebreid met een espressobar waar 
ook veel culturele activiteiten plaatsvinden. 
Het bleek al lang een aanwinst voor de Hom-
melstraat. eigenaar MArK KUiJPerS greep 
de gelegenheid aan toen naast nummer 66 de 
telefoonwinkel vertrok: hij maakte er een tAPe 
shop van.

een heel bijzondere winkel met waarschijnlijk 
voor ieders wat wils! Er staan weer een aantal 
van die prachtige vintage meubels die ook in 
de espressobar staan. “Ik hoorde zo vaak ‘Die 
zou ik ook wel willen hebben voor thuis’, dat we 
maar wat zijn gaan inkopen in leipzig Duits-
land” vertelt Mark. 

Het assortiment is aangevuld met lampen en 
vazen. Je kunt er dan ook weer koffie drinken, 
ouderwetse filterkoffie in een modern jasje. 

Verder liggen er chocoladerepen om je vingers 
bij af te likken en niet onbelangrijk – de fairtrade 
voorbij; het geld blijft in het land van herkomst 
omdat er geen tussenstations zijn voor de choco-
la hier in de winkel ligt. Dan een aantal culturele 
magazines, kunstposters van aanstormend talent 
van ArteZ, een kookhoekje met boeken, olijfolie, 
100% plantaardige ijs, vegakroketten en waar-
schijnlijk vergeten we nog wat. 

Ook de TAPE shop heeft een shop-in-shop con-
structie; achter in de winkel zit tAPe HAir. Kap-
ster JOy zAnOni knipt de tofste retrokapsels 
en werkt met diervriendelijke haarverf. Verder 
heeft de TAPE shop een bijzondere kelder inge-
richt. Voor vijf euro kun je er een half uur black 
light pingpongen. “Hysterisch…” aldus Mark.

Kijk voor openingstijden op www.ilovetape.nl

De knipoog; in de TAPE shop kun je in alle soorten en maten ook tape kopen…
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KlArenbeeKStrAAt

PAtrieS en gerrit van de Klarenbeekstraat 
zijn een paar jaar geleden begonnen met 
bakken voor de deur met allerhande bloe-
men en kruiden er in. Gerrit; “Wij dachten; 
we vertrouwen de buurtbewoners voldoende 
om dit te doen. We gaan er van uit de bak-
ken blijven staan.” En zo is het gelukkig ook 
gegaan. De bakken staan er alweer jaren en 
zijn een  lust voor het oog. 

“We vertrouwen de buurtbewo-
ners voldoende om dit te doen”

Het Heeft een tiJdJe gedUUrd, MAAr 
OndertUSSen iS Het nA een Veel te 
lAnge Winter tOCH eCHt Wel lente. 

zaterdag 11 mei wordt en voor de twaalf-
de keer een PlAntJeSMArKt georgani-
seerd. de zaterdag voor Moederdag, in de 
periode van de iJsheiligen – daarna is de 
kans klein op nachtvorst. Alle bewoners 
van Klarendal krijgen een flyer in de bus, 
dus wij maken er hier geen nieuws mee. 

Aan het einde van de maand mei hangt 
ingO CrAMer ook de HAnging bAS-
KetS weer op die momenteel worden 
voorbereid voor het seizoen. Klarendal 
maakt zich op om een bloemrijke zomer 
tegemoet te gaan. Maar bewoners gaan 
ook zelf aan de slag omdat ze groen 
belangrijk vinden. 

redactielid MAriJe VAn den bOS ging op 
pad met haar camera om leuke initiatieven 
en ander voorjaarsgroen vast te leggen. de 
wijkkrant vond  een paar bewoners om er 
over te vertellen. Maar de wijkkrant geeft 
ook tips voor bewoners die nog niet aan 
de slag zijn gegaan met groen op straat. 
We hopen dat met veel beeld op deze pagi-
na jullie net als wij zin in de zomer krijgen!

Onder de linden
We spreken bewoners van Onder de linden. 
er staat hen wat spannends te gebeuren. 
bewoners hebben de handen ineen geslagen 
en leggen in twee weekenden geveltuinen aan. 
daarvoor hebben zij een subsidie aangevraagd 
bij het wijkplatform. Op het moment van het 
gesprek weten de bewoners nog niet of de 
subsidie er gaat komen. Maar ze gaan al wel 
aan de slag. 

Buurtbewoner MennO vertelt dat het hele 
project op zo’n €970,- is beraamd en dat ze 
voor de helft van dat bedrag subsidie hebben 
aangevraagd. Buurtbewoner JOS vertelt dat 
ook de boomspiegels worden onderhouden 
door buurtbewoners, in dit geval zijn vrouw 
lieSbetH, die tevens verantwoordelijk is voor 
de grote bak op de Hommelseweg. Die onder-
houdt liesbeth samen met een bewoner uit 
Sint Marten. Er staan ook fruitstruikjes/boom-
pjes in. Jos; “We hebben er zelfs boerenkool in 
gehad.” 

Wijkbewoners; laat u inspireren door de 
bewoners van Onder de linden en leg ook een 
geveltuin aan! en dan dromen wij door; zou 
het niet heerlijk zijn als er her en der in de wijk 
fruit of noten bomen zouden staan? Wij zien 
het al helemaal voor ons. 

 De boomspiegels worden door de buurtbewoners onderhouden

AgnietenStrAAt
Halverwege de Agnietenstraat heeft de 
gemeente op voorspraak van de bewoners 
(“Ik wil niet in de krant hoor!”) een grote 
driehoek gegraven waar enkele buurtbewo-
ners zelf beplanting in hebben gezet. 

De mevrouw die onbekend wil blijven zegt; 
“Er lagen steeds drollen op de stoep toen 
de gemeente de stoep verbreedde om het 
hardrijden tegen te gaan. Ik heb toen om die 
driehoek gevraagd. De gemeente zei dat ze 
die wel wilde aanleggen, maar geen geld 
voor planten kon uittrekken. Dat maakt niet 
uit heb ik toen gezegd, die planten koop ik 
zelf wel. En zo is het gegaan. Ik verzorg de 
driehoek met een buurvrouw van verderop 
en help de overburen ook met hun stukje. 
Dat ziet er zo toch stukken beter uit?” 

“Ik verzorg de driehoek met  
een buurvrouw van verderop”
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geVeltUinen
in Klarendal en veel andere oude Arnhemse 
wijken is vaak weinig plek voor tuinen en 
bomen. Straten kunnen er soms een beetje 
kaal uit zien. Maar er is vast wel wat ruimte 
te vinden voor een geveltuintje. geveltuinen 
sieren de straten. Het ziet er gezellig uit en 
bovendien zijn vogels en vlinders vaak geziene 
gasten. Het fleurt de straat weer op!

eVen CHeCKen en…
Voordat je begint, neem voor de zekerheid 
even contact op met de wijkopzichter marcel.
van.heumen@arnhem.nl. En ga na of:
_ er tussen de geveltuin en eventuele obsta-

kels (bomen, paaltjes etc.) 120 centimeter 
vrije loopruimte is;

_ en er geen kabels of leidingen liggen op de 
plek waar je, je geveltuin gepland hebt. 

 Neem hiervoor contact op met Klic via tele-
foonnummer 0800 00800. 

AAn de SlAg Met Je geVeltUin! 
_ Verwijder een rij tegels of klinkers. Vanaf de 

gevel mag tot 45 centimeter weggehaald wor-
den. Dit is ongeveer 1,5 tegel. 

_ Schep ongeveer 30 centimeter grond uit het 
vak en vervang het door voedzame tuingrond. 

_ Maak van de tegels die je eruit hebt gehaald 
een opstaande rand. 

Ét voila; planten erin en klaar is je geveltuin.

tiPS: PlAnten in een geVeltUin
Een geveltuin mag maar maximaal 45 cen-
timeter breed vanaf de gevel zijn. Hierdoor 
zijn bomen en diepwortelende heesters niet 
geschikt. Zij hebben veel meer groeiruimte 

nodig. En kies geen planten met doorns of 
stekels. Jij wilt je kleding toch ook heel houden 
als je over de stoep loopt? 

Denk je aan klim- of slingerplanten? Maak dan 
aan de muur een latwerk of draden waar de 
planten tegenaan kunnen groeien. Hiervoor 
heb je uiteraard wel toestemming nodig van 
een eventuele huiseigenaar of woningstichting. 

leuke planten voor in je geveltuin gevonden? 
Verwijder het plantje voorzichtig uit de pot. Als 
de kluit erg droog is kun je hem water geven 
door de kluit een tijdje in het water te zetten. 
Zet de plant vervolgens in de grond, druk de 
grond goed aan en geef hem nog flink wat 
water.  
Zo, en nu is het aan de plant om er een mooie 
geveltuin van te maken! 

beWOOnSter JOlien SiegerS
“Er kan altijd meer groen komen, zeker ook in 
Klarendal. Ik houd er niet van als mensen hun 
tuin betegelen. Mooie groene dingen om me 
heen, dat doet mij goed. Zo heb ik van een 
gedeelte van mijn kleine balkon een tuintje 
gemaakt. Ik woon op de begane grond, dus 
kon ik de tegels er zo uit halen. Daarvoor in 
de plaats staan nu leuke planten. Het mooiste 
groene plekje in Klarendal? Park Klarenbeek. 
Helaas ken ik in Klarendal zelf maar weinig 
groene plekjes.”
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Tekst: Christel Olijslager Foto: Zefanja Hoogers

rieKie KrOeS VAn MAnen woont in een 
gezellig huis op de Verlengde Hoflaan omringd 
door foto’s van kleinkinderen en achterkleinkin-
deren. ze is 86 maar ziet er jaren jonger uit en 
oogt vief, opgewekt en vrolijk. 

Riekie heeft een bijzondere achtergrond. Ze 
legt uit; “Toen ik 11 was overleed mijn vader. 
We hadden thuis 15 kinderen en omdat mijn 
moeder ziekelijk was, kon ze niet langer voor 
ons zorgen. Wij kinderen moesten weg en het 
hele gezin is toen uit elkaar gevallen. Ik kwam 
samen met mijn zusje terecht bij de nonnen in 
het klooster (waar nu TV Gelderland zit). Daar 
heb ik jaren gewoond. Het was er streng, maar, 
ik heb er wel keihard leren werken. 

later ben ik in een pleeggezin beland in Den 
Haag. Daar werd ik als werkster gebruikt. Ik 
moest poetsen poetsen poetsen. Dat was niet 
fraai. Toen ik een betrekking kreeg was het 
daar ook niet fijn. Ik ben weggelopen en weer 
teruggekeerd naar Klarendal waar nog fami-
lie woonde. Via een buurvrouw leerde ik mijn 
man kennen. We zijn getrouwd en kregen een 
dochter.“ 

Na 35 jaar huwelijk is Riekie nu weer alleen. 
Via haar man kwam ze wel eens in de 
kroeg, waar ze wat gingen drinken. Riekie 
leerde kroegbazen kennen die haar wel 
in dienst wilde nemen als schoon-
maakster. Tot haar tachtigste werkte 
ze in Klein Royal. Elke dag van 7 tot 
10. Riekie; “Toen ik op mijn tach-
tigste zei dat ik het niet meer kon 
vond de kroegbaas dat zo jam-
mer, maar ja, je moet wel naar je 
lichaam luisteren.” 

Riekie komt nog wel in de kroeg 
want ze is gek op biljart. Ze gaat 
elke dinsdag en donderdag kijken 
naar de biljartclub. Riekie; “Eerst 
gingen we naar Simmers maar die 
is helaas dicht. Het biljarten is nu in 
café de Oude Velper. Ik ga er heen met 
de fiets maar met dat rotweer lukte me 
dat niet; veel te koud en glad”. Nu het weer 
mooier wordt is Riekie van plan wederom te 
gaan kijken. Ze heeft veel mensen leren kennen 
via de kroeg en vertelt daar smakelijk over. “Ik 
vind het leuk moppen te maken. Dan zeg ik over 
BTW; dat staat voor bier, tabak en wijven… en 
dan moeten ze lachen.” Op woensdagen gaat 
Riekie naar de bingo in de Agnietenstraat. “Ik 
vermaak me best en ik zeg altijd waar het op 
staat, daar hou ik van.” 

Over Klarendal zegt Riekie; “De wijk was vroeger 
heel leuk met allemaal kleine winkeltjes zoals een 
distilleerderij, een melkboer, een ijssalon, slagers, 

groentewinkels en een schoenmaker. Maar 
die tijd komt niet meer terug. Toen de winkels 
leegstonden is er een slechte tijd geweest, je 
vond de spuiten zo op straat. Het is nu toch 
prachtig met al die modewinkeltjes! Veel beter 
dan leegstaande panden met vodden voor de 
ramen waar krakers inzitten.  

Ik vind het wel erg dat de bloemenwinkel niet 
kon voortbestaan. Eigenlijk zou AH geen bloe-
men moeten verkopen zodat anderen ook nog 
eens wat hebben.”

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

“Het is nu toch prachtig met al die 
modewinkeltjes! Veel beter dan leeg-
staande panden met vodden voor de 
ramen waar krakers inzitten”

Door Zefanja Hoogers

Precies een jaar geleden kondigden we al aan 
dat PlAAtSMAKen zich zou huisvesten in 
het oude gebouw aan de voet van MOlen de 
KrOOn. toen werd er over een opening in juli 
gesproken, later augustus, Klarendal Maskerade 
in september werd ook niet gehaald. er was ver-
traging door asbest, bouwvak en een ingrijpen-
dere verbouwing dan bedacht. Alleen de muren 
en het dak zijn gebleven, verder is alles nieuw. 
Afgelopen april gebeurde het dan, Plaatsmaken 
heropende zijn deuren.

Nog even in een notendop: Plaatsmaken be-

staat al dertig jaar, het productiehuis heeft o.a. 
drukpersen waarmee etsen, hoogdruk, zeefdruk 
gemaakt kunnen worden. Kunstenaars kunnen 
ateliers huren, maar het productiehuis werkt 
ook in opdracht van kunstenaars. De galerie is 
het podium waar kunstenaars hun werk kunnen 
exposeren en verkopen. Veel (internationaal) 
bekende kunstenaars komen en gaan. 

Plaatsmaken zat in nood. Hun vorige locatie in de 
Emmastraat werd te duur en misschien hadden 
ze de deuren moeten sluiten. VOlKSHUiSVeS-
ting bood de oplossing in Klarendal. Na alle 
beren op de weg droop de opluchting tijdens 
de opening er vanaf. Zakelijk directeur JUly 

ligtenberg bedankt velen voor hun (vrijwillige) 
inzet en ze uit blijdschap “ …ook tijdens de vier 
maanden stof happen en onafgebroken klussen 
was de sfeer bij Plaatsmaken bijzonder goed. In 
die zin heb kan ik iedereen geen betere team-
building aanraden dan een stevige verhuizing en 
verbouwing.”

Artistiek leider inge POllet: “Het mag duidelijk 
zijn dat Plaatsmaken bruist en een levendige 
bijdrage levert aan het culturele klimaat van Arn-
hem en ver daarbuiten. We zijn steeds op zoek 
naar vernieuwing, verbetering, verwondering. 
We koesteren onze kennis en kunstenaars. We 
kijken naar morgen, naar volgend jaar, naar hoe 
het is als kunstenaars steeds meer op het randje 
met vormgeving gaan zitten. We willen maken, 
laten zien, uitnodigen. We willen de belangrijkste 
beeldende kunstplek zijn van Oost-Nederland en 
werken daar hard aan.”

Klarendal is weer een culturele hotspot rijker. 

Galerie productiehuis Plaatsmaken open

Het productiehuis heeft o.a.  drukpersen waarmee etsen, hoogdruk, zeefdruk gemaakt kunnen worden

Riekie Kroes van Manen 
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Wijkgemeenschap Klarendal bestaat 60 jaar 

Nobel Juridisch Advies

nobel Juridisch Advies is een laagdrempelig 
adviesbureau en staat particulieren en onderne-
mers bij met snel, deskundig en daadkrachtig 
juridisch advies en complete dienstverlening

nObel JUridiSCH AdVieS is in februari 2013 
opgericht door mr. SelMA AKPOlAt en gUl-
feM yASAr en profileert zich als een laagdrem-
pelig en modern bureau voor juridische zaken. 

Selma en Gulfem kennen elkaar van het school-
plein. Ze ontmoetten elkaar op een speelmor-
gen van hun kinderen bij wijkcentrum Klaren-
dal. Beide zijn in Klarendal opgegroeid. Op 
een dag kwamen ze tot het idee om een eigen 
bedrijf te starten. Ze hebben allebei rechten 
gestudeerd. Gulfem is net afgestudeerd aan de 
Radboud Universiteit te Nijmegen. Selma heeft 
aan de Universiteit van Utrecht gestudeerd en 
werkt sinds 2007 bij de Belastingdienst. Daar-
voor heeft ze paar jaar als Sociaal Raadsvrouw 
gewerkt. 

Door hun ontmoeting zijn ze meteen in actie 
gekomen. Zo hebben ze een locatie gevonden 
aan de Bloemstraat 13. Doordat vele diensten 
per e-mail en telefoon afgehandeld kunnen 
worden, bevindt de klantenkring zich verspreid 
door heel Nederland. 
Na het vinden van de locatie moesten ze een 
naam vinden voor hun bedrijf. Eerlijkheid en 
rechtvaardigheid zijn belangrijke principes in 
het leven voor beide juristen. Zodoende kwa-
men ze op de naam Nobel hetgeen edel, statig 
en edelmoedig betekent. De symboliek van de 

kroon in het logo is de kwaliteit van het werk dat 
ze leveren. 

Ze vinden directe, gerichte, correcte en respect-
volle dienstverlening evident. Tevens zijn ze een 
no nonsense bureau dat duurzaam advies geeft. 
Ze werken niet op uurtarief en zijn daarom goed-
koper dan andere bureau’s. 
De juristen hebben brede juridische kennis van 
de relevante wet- en regelgeving en zijn erg be-
trokken bij de zaak. Ze bieden hulp bij meerdere 
rechtsgebieden zoals arbeidsrecht, vreemdelin-
genrecht, huurrecht en consumentenrecht.
Nobel Juridisch Advies is geopend op ma, woe, 
don, vrij van 10.00- 16.00. Op donderdag zijn ze 
geopend tot 19.00 uur en zaterdag op afspraak.

COntACtgegeVenS:
bloemstraat 13, 6828 bH Arnhem

info@nobel-ja.nl  
www.nobel-ja.nl
f: nobel Juridisch Advies
t: 026 - 785 2554  
M: 06 - 1836 3708

Door Yvonne Verlinde

Wijkkrant Klarendal sprak met de beStUUrS-
leden brigitte, MAriO en AnS over de 
geschiedenis en de toekomst van het JeUgd-
KAMP. de oma van brigitte is één van de oor-
spronkelijke organisatoren van het jeugdkamp 
ooit ontstaan om de kinderen van de arbeiders 
van de enka op vakantie te laten gaan. daar 
was toen bij veel gezinnen geen geld voor en 
ook nu zijn er nog veel mensen die niet zomaar 
op het vliegtuig naar de zon stappen. Voor hen 
organiseert de wijkgemeenschap een jeugd-
kamp, een week lang kunnen zo’n 40 kinderen 
in de leeftijd van 5 tot 14 jaar genieten van een 
onbezorgde tijd.

Er is veel veranderd in 60 jaar. Vroeger gingen 
er wel 200 kinderen mee in 6 tot 7 bussen, die 
werden dan door de hele wijk uitgezwaaid, met 
een muziekkorps voorop! De kinderen sliepen 
in het stro, de wc was buiten en overdag wer-
den hutten gebouwd. Nu wordt nog maar 1 bus 
gevuld met kinderen en slaapt iedereen ge-

woon in bed. Toch is niet alles veranderd, want 
telefoon, computer en televisie blijven thuis. De 
tijd wordt gevuld met een sporten, spelletjes 
doen, een speurtocht, zwemmen, noem maar op. 
Op de laatste dag krijgt de beste groep de wis-
selbeker overhandigd.

’s Avonds zorgt de organisatie ook voor vol-
doende vermaak met playback, mini-disco en 
bingoavond. Ook voert de organisatie regelmatig 
een dansnummer of verkleedact op. Vaak om het 
jubilieum van één van de vrijwilligers te vieren. 
Want jeugdkamp is verslavend aldus Willem van 
der Meer, die dit jaar voor 50ste keer mee gaat 
als vrijwilliger. De meeste vrijwilligers zijn zelf als 
kinderen mee geweest. Wie vanaf zijn 15de mee 
wil als vrijwilliger begint eerst met klusjes zoals 
afwassen en piepers schillen, na een paar jaar 
mag hij/zij helpen met het begeleiden van een 
groepje en uiteindelijk zelf een groep kinderen 
onder zijn hoede nemen. Zo is kwaliteit gegaran-
deerd en ontstaat een leuke mix van jong en oud. 

Het organiseren van het jeugdkamp kost veel tijd 
en geld. Mario neemt per jaar zo’n 3 weken va-
kantie op voor de organisatie van 1 week jeugd-
kamp. De voorbereiding bestaat onder andere 
uit het regelen van de locatie, het vervoer en het 
eten en drinken. Gedurende het hele jaar wordt 
oud papier opgehaald en sponsoring gezocht, de 
twee belangrijkste bronnen van inkomsten, want 
ze willen de bijdrage van de ouders zo laag mo-
gelijk houden. In de loop der jaren is het steeds 
moeilijker geworden om geld op te halen. Bingo-

avonden en verlotingen lopen niet meer zoals 
vroeger. 

Gelukkig is het Arnhemse bedrijfsleven bereid 
om hier en daar bij te springen bijvoorbeeld 
met een vrachtwagen van firma Hoevers om al 
het eten en drinken naar de locatie te vervoe-
ren, koffie van Peeze en snoep van de Albert 
Heijn. Afgelopen jaar was de Wijkgemeen-
schap het goede doel van de nieuwjaarsduik 
in Arnhem. Al deze beetjes helpen en Mario is 
hartstikke blij met elke vorm van sponsoring. 
Maar het is wel hard werken, want het komt 
niet aanwaaien: ”Je moet er zelf achteraan”.

Hopelijk lukt het de Wijkgemeenschap om gene-
ratie op generatie genoeg sponsoring te vinden 
om kinderen, die anders niet op vakantie gaan, 
een leuke week te bezorgen.

Slapen op stro

Ermelo 2011

Op het boerenland
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een burgerinitiatief voor en door de wijk
Meer eigen regie, meer lokaal en voor minder 
geld: zo zou je de veranderingen in zorg&welzijn 
kunnen samenvatten. de overheid trekt zich 
steeds meer terug en burgers moeten het zelf 
doen. Veel burgers laten ook zien dat ze veel zelf 
kunnen.

Zo ontstaan er bijvoorbeeld wijkcentra in zelf-
beheer, worden complexe gezinsproblemen in 
samenwerking met het sociale netwerk opgelost 
en richten burgers hun eigen kleinschalige zorg-
projecten in.

Kunnen alle mensen zichzelf redden?
Er zijn mensen die bijvoorbeeld door verslaving, 
psychische problemen of andere kwetsbaar-
heden hun leven - tijdelijk of langdurend - niet 
op orde hebben. In de maatschappij worden 
kwetsbare mensen niet altijd goed ontvangen, ze 
hebben een stigma, een stempel gekregen en dat 
maakt het extra lastig voor ze om gewoon mee te 
doen. Wat vaak vergeten wordt is dat deze men-
sen ook veerkracht hebben en dat veel mensen al 
lang hebben bewezen dat zij hun problemen het 
hoofd kunnen bieden, soms met hulp van een 
instelling en soms met hulp van familie, buren of 
vrienden. Juist vanuit de ervaring met kwets-
baarheid en de veerkracht om uit de problemen 
te komen, kunnen deze mensen veel betekenen 
voor een buurt.

Kick-Off vrijdag 17 mei
Vitale Verbindingen is een team van mensen die 
hun ervaring met kwetsbaarheid willen inzet-
ten om andere mensen in de wijk te helpen. Wij 
willen dat doen door het geven van informatie 

en advies en het verzorgen van trainingen en 
thema-avonden vanuit de wijkcentra in Sint 
Marten - Sonsbeekkwartier en Klarendal en door 
bij mensen thuis te komen en samen dingen te 
ondernemen. We zijn nog op zoek naar erva-
ringsdeskundige teamgenoten uit de wijk. Heb je 
belangstelling, neem dan contact op met Marjet 
Zeegers (06 - 19 17 36 59)

Op vrijdag 17 mei vindt onze Kick-Off plaats. 
Daarna zijn we elke vrijdag van 13.00 u - 15.30 
uur te vinden in wijkcentrum De Hommel. 
Iedereen kan daar binnen lopen voor informatie, 
advies of zomaar een praatje. 

We nOdigen Je Uit OM lAngS te KOMen!
WAAr? Wijkcentrum Hommel, de Wiltstraat 6, 
Sint Marten
WAnneer? Vrijdag 17 mei van 13.00 - 15.30 u
VOOr Wie? Mensen die wonen of werken in de 
wijken Sint Marten, Sonsbeek en Klarendal.
Voor nadere informatie kun je mailen naar:  
info@marjetzeegers.nl 

Vitale Verbindingen

Wijkplatform Klarendal

Tijdens het wijkplatform van 24 april kwam 
nieuw wijkagent Hendrik Spoelman vertel-
len hoe het er qua criminaliteit voor staat in 
Klarendal. Volgens de landelijke trend zijn er 
ook in Klarendal meer meldingen voor wonin-
ginbraak. Wat zorgelijker is, is de toename van 
harddrugs handel op het Velperpoortstation. 
Hendrik wil van de bewoners graag horen wat 
prioriteit van aanpak moet krijgen.
Verder was de driestroom op bezoek, een 
organisatie die hulp en ondersteuning biedt 
aan mensen met een beperking. Zij willen zich 
graag vestigen in de wijk.
Mogelijkerwijs zijn er mogelijkheden binnen 
het MFC. 
Wijkregisseur Charly tomassen heeft een 
voorschot gekregen op de gSO4 gelden 
(provincie) waaruit projecten kunnen worden 
gefinancierd die niet door het reguliere wijk-
budget kunnen worden gedekt. Eén van de 
actiepunten is de hondenpoepzuiger, voorlo-
pig loopt die weer een jaar rond!

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

Doe Maar Vrienten
bij Huis van Puck

een ode aan het werk van Henny Vrienten  

Op zondag 19 mei brengen zangstudenten 
Jazz & Pop van het Artez Conservatorium 
in zwolle een ode aan het werk van Henny 
Vrienten. 

Vrienten, bij het grote publiek bekend als 
zanger van de jaren ’80 popgroep Doe Maar, 
ontpopte zich reeds tijdens zijn succes met 
       deze band, tot een veelzijdig musicus.  
              Zo schreef hij de muziek voor diverse  
                      musicals, films en theater  
                             producties. Maar liefst 13  
                                    vocalisten en een vol- 
                                          tallige band zullen  
                                                Vrienten laten  
                                                       horen in al  
                                                          zijn veel- 
                                                       zijdigheid. 

         
                                              te zien op zondag  
                                                 19 mei, vanaf  
                                                      20.00 uur, in  
                                                           Huis van  
                                                            Puck aan  
                                                         de Klaren- 
                                                  dalseweg 193. 

  
                       Kaarten kosten € 12,50 en  
                   reserveren kan via: 
             WWW.HUiSVAnPUCK.nl
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Hommelsweg met nieuw élan

Door Zefanja Hoogers

Qua herinrichting van straten is Klarendal 
goed aan de beurt geweest de afgelopen jaren. 
Ook de aan Klarendal grenzende straten (en 
tevens toegangswegen) krijgen aandacht. de 
geMeente ArnHeM, VOlKSHUiSVeSting 
en POrtAAl slaan de handen ineen om daar 
de uitstraling van het gebied mooier te maken. 
buiten gewoon beter is al weer een paar maan-
den klaar, óók de Hommelseweg heeft onder-
tussen een mooie bestrating met ouderwetse 
lantaarnpalen. 

Waarschijnlijk zijn de drie gevels van de winkels 
tegenover de C1000 aan de Hommelseweg al 
opgevallen. Ontwerpster HAnneKe VAn de 
POl is er ondertussen gespecialiseerd in slechte 
locaties in de openbare ruimte te voorzien van 
een bijzondere sfeer, het tegeltableau onder de 
Hommelsepoort is bijvoorbeeld van haar hand. 

Ook de garage naast deze drie winkels heeft 
een nieuwe uitstraling gekregen. “Ik wilde 
graag op die plek laten zien hoe mooi verschil-

lende culturen kunnen zijn. Door portretten te 
laten zien van lang geleden (rond 1900) kan je 
mooi het verschil van mode en kostuums zien. 
Het leek mij een geschikte manier op het stukje 
buitenlands winkelen te verfraaien. Voor de 
winkelpuien hebt ik gekeken naar verschillende 
patronen en kleuren. Ik wilde graag iets passends 
bij de parkeergarage. De boogjes in de belet-

tering zijn een verwijzing naar oude winkelbe-
lettering van vroeger”

de portretten in het ontwerp zijn gemaakt door 
airbrush kunstenaar AtlAntiS renJAAn. An-
der werk van hem hing eerder in de Hommel-
sepoort voordat de tegeltableaus van Hanneke 
daar werden gerealiseerd. 

De garage vanaf de binnenkant bekeken tijdens de officiële onthulling in maart

  

Door Zefanja Hoogers

…passeren voetgangers het Velperplein en de 
ir. Van Muijlwijkstraat. de Hommelstraat ligt er 
al een stuk mooier bij, maar dát zie je niet als 
je bij het Musis Sacrum staat. de vraag hoe het 
zichtbaar aantrekkelijker wordt om vanaf het 
centrum door te lopen naar het zogenaamde 
Velperpoortdistrict (Steenstraat, Hommel-
straat/Hommelseweg en Modekwartier) is 
al langer een issue. de gemeente vroeg vier 
creatieve geesten met een plan te komen op de 
kruising Hommelstraat/ir. Van Muijlwijkstraat; 
beeldende kunst en vormgeving op deze locatie 
kunnen ten dienste staan van de schakelfunctie 
tussen historische binnenstad en Velperpoort-
district. in maart gaven de vier mensen vanuit 
ieder hun eigen disciplines een pitch. 

Wilbert de HAAn van nexit ArCHiteCten 
(zij ontwierpen Hotel ModeZ) komt met een 
idee van een bijzondere bloemenkiosk bij de 
entree van Spoorhoek met als drijfveer de 
gewenste sociale dynamiek op straat. De kiosk 
opent zich overdag met omhoog vouwende 
luiken. Deze zijn voorzien van PV-cellen die 
het zonlicht vangen. Vervolgens kan de kiosk 
daarmee functioneren als een energieneutraal 
lichtbaken in de nacht; na sluitingstijden wordt 
de kiosk ingezet als drager van nieuwe media.

Kunstenares JAnSKe HOMbergen bedacht 
de hanging baskets in het gebied te vervangen 
door opvallende, kleurrijke, licht-doorlatende 

objecten. Doordat de objecten verschillende kleu-
ren hebben en transparant en driedimensionaal 
zijn, schuiven de vlakken voor en achter elkaar 
langs en mengen/veranderen de kleuren, wan-
neer men het object passeert of het vanuit ver-
schillende hoeken bekijkt. Een en ander resulteert 
in een aaneenschakeling van levendige accenten 
in het straatbeeld, een positieve kwaliteit van 
glinstering, glitter en glamour die goed aansluit 
bij het karakter en de stijlkeuze van het heringe-
richte gebied en de omliggende bedrijfspanden 
en winkels. 

Grafisch vormgeefster HAnneKe VAn de POl is 
met landmarks aan de gang gegaan; een kunst-
werk met een duidelijke signaalfunctie zichtbaar 
vanuit de stad. “Ik heb gekozen om drie lichtzui-
len te ontwerpen om de schakel tussen de drie 
gebieden te verbeelden.” Iedere zuil vertegen- 
woordigt met zijn patronen een gebied, bijvoor-
beeld mode, design, architectuur, oude ambach-
ten, bloemen, verschillende culturen. Een mooie 
bijkomstigheid in het ontwerp is dat er twee ver-

schillende sferen per zuil mogelijk zijn door met 
verschillende soorten tegels te werken; gewone 
tegels en tegels die s'nachts licht geven. Over-
dag zijn de zuilen herkenbaar door hun kleur-
rijke en unieke patronen en s'avonds zullen de 
moderne pixelachtige patronen verlicht worden, 
bedoeld als herkenningpunt en afspreekplek 
voor bezoekers van het gebied. 

g.A.n.g. is een organisatie- en projectbureau 
dat vanuit de onafhankelijke positie van de 
beeldende kunst,  de straat op gaat en zich on-
gevraagd bezig houdt met het publieke domein 
en de ruimtelijke ordening. rOb grOOt ze-
Vert analyseert hoe je vroeger vóór de aanleg 
van de Ir. Van Muijlwijkstraat (jaren ’50) met 
één instructie ‘rechtdoor’ in Klarendal kwam. 
“Als je nu vanuit de stad antwoordt ‘Overste-
ken en rechtdoor’ dan stuur je bezoekers naar 
het Velperpoortstation. De routing is dus van 
wezenlijk belang voor de beleving van de wijk.” 
Om dit op te lossen stellen zij een aanpassing 
voor; door een duidelijke curve te maken in 
de route, met als gevolg dat verkeer naar en 
van de van Muijlwijkstraat af moet slaan op de 
kruising Hommelstraat/van Muijlwijkstraat. In 
het stedenbouwkundig gat dat hierbij ontstaat, 
heeft G.A.N.G. een kunstzinnige interventie 
bedacht; een signaal (landmark). Als gevolg van 
deze interventie zal de nadruk of de aandacht in 
dit gebied automatisch gericht zijn op de Hom-
melstraat en Hommelsepoort en krijgt Klarendal 
zijn route -rechtdoor- die het verdient. 

de vier totaal verschillende voorstellen waren 
vanuit de opdrachtgever vooral verkennend 
bedoeld. Als er een vervolgtraject komt (welk 
idee komt er door,waar komt geld vandaan?)
klimmen we weer in de pen.

Lopend van de stad naar Klarendal…
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Wijkcentrum Klarendal
Wijkcentrum Klarendal

In de week van 15 april 
heeft de brede school 
Klarendal/St.Marten  
de themaweek NATUUR  
georganiseerd. 

De Jan Ligthartschool 
heeft in alle klassen op 
verschillende manieren 
aandacht besteed 
aan dit thema. Op het 
hoofdgebouw zijn de 
kinderen aan de slag 
gegaan in de school-
tuintjes.

Anje groep 4: Ik vond 
het leuk om in de tuin te 
werken. Ik moest op een 
plattegrond kijken om 
te weten waar de stok-
jes geplaatst moesten 
worden. Toen moesten 
we de zaadjes planten 
en ik moest samen met 
2 andere kinderen eiken-
bladsla planten.

Merijn groep 4: Leuk, 
we hadden aardappels 
geplant en er moest 
gedroogde koeienpoep 
op en ik heb ook gehol-
pen bij de anderen.
Siem groep 4: Ik vind 
de tuin heel mooi 
geworden. Ik zag rose 
bloemetjes en rose is 
mijn lievelingskleur

Geen instuif, maar evenementen
Vanaf woensdag 22 mei is er geen instuif meer in het Wijkcentrum Klarendal, maar zijn we iedere 

woensdag op De Leuke Linde te vinden. Van 13.30 uur tot 15.30 uur zijn er allerlei leuke spellen en 

activiteiten te doen voor alle kinderen. Jij komt toch ook!?!
Let op: kinderen van 4 t/m 6 jaar kunnen nog wel deelnemen aan de Kleutergym in Sporthal 

Klarendal. Ouders moeten hun kind dan wel zelf brengen en ophalen, de kinderen gaan dus niet meer 

met ons vanuit het Wijkcentrum Klarendal mee.

Brugklastraining IBN-I-Sinaschool
De kinderen uit groep 8 van de IBN-I-Sinaschool hebben de brugklastraining met succes afgerond.

In de training hebben zij onder andere geleerd hoe je boeken moet kaften, wat bepaalde afkortingen 

betekenen en hoe je om gaat met je agenda, je lesrooster en je huiswerk.

De training is uitgevoerd door Diana Dijkhuis en Marieke Ooyman, studenten van de opleiding 

Pedagogiek en stagiaires van het Kinderwerk van Wijkcentrum Klarendal.

Namens Diana en Marieke willen wij de kinderen alvast heel veel succes wensen in de brugklas!!!

De Leuke Linde 
De Leuke Linde 

Nieuws van de Leuke Linde
Eindelijk is de Lente begonnen en is er weer van alles te doen op de Leuke Linde. 

Op maandag en vrijdagmiddag kan materialen lenen van de Speluitleen. Op donderdag zijn er sportacti-

viteiten waar je gratis aan kan meedoen. Dus kom gezellig een keer langs. 

Buitenspeeldag
12 juni a.s. is het weer zo ver, de nationale buitenspeeldag. Ook dit jaar weer zullen we op deze dag een 

spetterende buitenspeeldag in Klarendal neerzetten,  het zal een Koninklijke buitenspeeldag worden.  

Er zullen van allerlei activiteiten te doen zijn, dus zet deze dag vast in je agenda.

Jan Ligthartschool  
en themaweek Natuur 

Opvoeden & Zo (3-12 jaar)
Opvoeden & Zo (3-12 jaar)

Het opvoeden van kinderen is niet altijd eenvoudig. Opvoeden & Zo probeert ouders meer zelfver-

trouwen mee te geven, waardoor zij hun kinderen meer zekerheid en duidelijkheid kunnen geven. Het 

accent van de cursus ligt op basisvaardigheden die nodig zijn voor een adequaat opvoedgedrag 

zoals prijzen en belonen, aandacht geven en nee zeggen. U heeft de mogelijkheid om met andere 

ouders ervaringen uit te wisselen en al uw vragen te stellen. Ervaren jeugdverpleegkundigen begelei-

den deze cursus. 

Voor wie: ouders van kinderen 
van 3 t/m 12 jaar 
Aantal bijeenkomsten: 6 
bijeenkomsten van 2 uur
Data: dinsdagavond 14, 21  
en 28 mei, en 4, 11 en 18 juni
Tijd: 19.30-21.30 uur
Waar: Klarendal, De Mix,  
Klarendalseweg 193. Neem  
de trap naar boven, links  
van het gebouw.
kosten: aan deelname zijn 
geen kosten verbonden
Aanmelden: Marij Snel, coördinator brede school Klarendal/St. Marten Email: m.snel@rijnstad.nl

Jan Ligthartschool  
en themaweek Natuur 


