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Kunst naast de molen
Tekst en foto: Jos Peters
Mogelijk heeft u het al gezien wanneer u langs
de molen loopt: sekswinkel ‘the Mill’ heeft voorgoed haar deuren gesloten. Stichting ‘Productiehuis Plaatsmaken’ en galerie ‘Plaatsmaken’ zullen, na een grondige verbouwing, in het gebouw
naast de molen komen te zitten. De huidige
locatie van Plaatsmaken in de Emmastraat in het
Spijkerkwartier wordt gesloten.
July Ligtenberg van Plaatsmaken licht het een
en ander toe. July: “In het productiehuis kunnen grafische kunstenaars atelierruimte huren
om hun werk te maken, want we hebben allerlei
persen en andere apparatuur waarmee etsen,
hoogdruk, zeefdruk en digitale kunst met behulp
van de computer, gemaakt kunnen worden. Er is
ook nog een doka. Het productiehuis werkt ook
in opdracht voor kunstenaars. De galerie is het
podium waarbinnen we grafische kunst, zoals
tekeningen, etsen en het ‘drukwerk’ tonen en verkopen aan de liefhebbers. De tentoonstellingen
in de galerie staan los van de activiteiten van het
productiehuis.”

“We hebben allerlei persen en andere apparatuur waarmee etsen, hoogdruk, zeefdruk en digitale kunst met
behulp van de computer, gemaakt
kunnen worden”
We nemen een kijkje in het gebouw zelf, zien
de rommel van alles wat uit het gebouw wordt
gesloopt. Het is de bedoeling dat het gebouw zo
om en nabij eind juli a.s. klaar zal zijn, hetgeen
betekent dat er nog veel moet gebeuren. Er
komen weer ramen in de vroegere, nu nog dicht
gemetselde plaatsen in de zijkanten van het
gebouw. De ingang wordt aangepakt en krijgt
openslaande deuren, boven komen dakramen.
Het was de bedoeling dat er woonruimte zou
komen voor kunstenaars, die bijvoorbeeld uit
het buitenland komen en een tijd in een atelier
willen werken zonder dat de verblijfskosten te

July Ligtenberg voor de nieuwe
locatie van 'Plaatsmaken'

hoog worden. Dit is nu wel het geval in de Emmastraat, maar wordt een te kostbare verbouwing voor de nieuwe locatie.

“We hebben er zin in om ons in
Klarendal te vestigen. Het is een
mooie en sfeervolle wijk”
July: “Het is best wel spannend, deze verhuizing,
want de tijd schiet op en het zo juli. Maar we hebben er zin in om ons in Klarendal te vestigen. Het
is een mooie en sfeervolle wijk.”
Kijk verder ook op www.plaatsmaken.nl

Laat v an j e ho re n o v e r ‘ Kl a r en dal 2 0 2 1 ’
Draag je steentje bij aan een fijne wijk
WijKvisie

Dit kan heel eenvoudig. Zet je reactie of boodschap op
de ansichtkaarten die bij deze wijkkrant zitten.
Klarendal 2021

Kijk voor uitleg en informatie op pagina 6.

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
~ Redactioneel ~
Op de voorpagina zijn we gestart met
nieuws over de voormalige sexshop naast de
molen; daar komt Plaatsmaken.
Dat betekent dat Klarendal wéér een culturele aanwinst heeft. Niet alleen mode fleurde
de wijk op de afgelopen jaren, ook andere
cultuur maakt het een steeds boeiendere
wijk. Eerder besteedden we al aandacht aan
het mode en design hotel ModeZ, later kwam
de Menno van Coehoornkazerne aan de orde
waar Kunstbedrijf Arnhem en het Huis van
Puck zich zullen huisvesten. Ook nieuw café
Caspar onder het hotel kondigden we al aan.
In de vorige krant meldden we al dat deze
aanwinsten in de wijk voor Volkshuisvesting
reden zijn om uit te pakken met een feestje.
In het weekend van 14, 15 en 16 september
moet heel Klarendal op zijn kop staan, met
óók Wijken voor Kunst, óók de Klarenmarkt
en nog veel meer. Dit weekend heeft al een
naam gekregen; Klarendal Maskerade. Als wij
voor de volgende krant meer weten wat dat
betekent, dan laten we dat natuurlijk weten.
Voor nu trouwens nog een heleboel ander
nieuws hoor! Dus veel leesplezier!

~ Inleveren van kopy ~
Uiterlijk woensdag kopij 6 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 00000.
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Participatiecoaches
Veronique Eggenhuizen en Dick Sterk
houden weer inloop in
de wijkwinkel.
Iedere vrijdag van 13:30
tot 14:30 u.
Deze inloop is naast hun inloop op hun kantooradres aan de Rosendaalsestraat 434, iedere
donderdag van 13:00 - 14:00 uur.
Telefoonnummers: Dick 06 - 507 40 090,
Veronique 06 - 507 400 89

Wist je dat?
Nieuws van
De huurders van de Vijverlaan 67 op 23
april 1962 een huurovereenkomst aangingen bij
Volkshuisvesting voor de duur van 1 week. Dat
is inmiddels exact 50 jaar geleden en mevrouw



Adres:
Telefoon:
Lever deze bon bij de Wijkwinkel uiterlijk woensdag 6 juni

Gerard Mulder maakt voor elke wijkkrant 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.

LINDEN

Karniel, Zefanja Hoogers, Jan
Brugman, Helga van Ree, Paula
Hubbers, Christel Olijslager, Sabine
Roelofs.
Suse Swensen, Bennie Strik, Bert Pas
Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel
Krant niet ontvangen? bel de
Wijkwinkel tijdens openingstijden en hij wordt zo snel mogelijk nabezorgd!
Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

telefoon

026 445 22 57

e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

Op www.wijkwinkelklarendal.nl is de

Volkshuisvesting binnenkort in de Kapelbuurt
25 nestkasten voor gierzwaluwen laat ophangen? Dit gebeurt op advies van gemeentelijke
Stadsvogeladviseur en Vogelbescherming
Nederland.

doe mee en
win een prijs!
Daarvoor moet u de
bon invullen en afgeven bij de Wijkwinkel,
Klarendalseweg 442.

Jos Peters, Gerard Mulder, Shay

redactie-adres

Per 1 mei er nog een schoenenwinkel is geopend? Deze winkel heet San
Miguel Shoes en vestigt zich tijdelijk op
Klarendalseweg 525. Yvonne Uleman de eigenaresse van de winkel verkoop handgemaakte
damesschoenen uit het Mexicaanse San Miguel
de Allende.

Naam:

wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform

bezorgers

Onlangs Rosanne Bergsma haar deuren
opende op Klarendalseweg 397. Rosanne heeft
haar eigen schoenenlabel en maakt schoenen
op maat.

Welke plek zie je op de tekening?

KLARENDAL
redactieleden

woont er nog altijd. Toentertijd bedroeg de huur
12 gulden en 15 centen inclusief het gebruik
van water. Dat zal inmiddels veranderd zijn.
Volkshuisvesting laat dit opmerkelijke feit niet
aan zich voorbij gaan en bedankt haar trouwe
huurder met een bloemetje.

Een ccgje op Klarendal
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~ Colofon ~

Participatiecoaches

wijkkrant te downloaden.
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De oplossing van de
krant 2 ergens in de
Vogelwijk…. De winnaar is de bewoonster
van het betreffende huis
aan de Leeuwerikstraat,
J. Gores.
GEFELICITEERD!

Markante buurtmeester werd 66 jaar. Toon Lubbers overleden
Tekst: Jan Brugman Foto: Zefanja Hoogers
Toon Lubbers, de markante vrijwillige buurtmeester van Klarendal, is dinsdag 27 maart
overleden in ziekenhuis Rijnstate. Daar was hij
op de voorafgaande zaterdag opgenomen toen
vrienden en familie alarm sloegen omdat ze
thuisverzorging niet langer verantwoord vonden.
Toon is dinsdags rustig gestorven. Hij is 66 jaar
geworden.
Toon Lubbers was al langer ziek. Eerder al was
hij opgenomen in Rijnstate en later in Klimmendaal om daar te revalideren. Nog maar kort voor
zijn dood nam hij afscheid als vrijwillige buurtmeester. Het werken was hem onmogelijk geworden. Toon Lubbers is zo’n 15 jaar actief geweest
voor Klarendal. Hij was lid van het wijkplatform
en de bewonersgroep en vertegenwoordigde de
zg. aandachtswijken van Arnhem – Noord in het
Landelijke Overleg Aandachtswijken (LSA).
Opvallend was Toon ook doordat hij jarenlang de
vaste chauffeur was van de pick-up van de wijk.
Hij heeft heel wat losse troep uit de wijk weggehaald in de (geslaagde) poging de wijk een beter
aanzien te geven.
Op 31 maart vond de crematie plaats in Crematorium Moscowa. Buurtpastor Geert Rozema leidde
de dienst in de volle aula.
Opbouwwerker Rob Klingen herinnerde tijdens
het afscheid aan de verdiensten van Toon voor
Klarendal, zijn inzet én zijn eigenzinnigheid.
Tijdens de crematieplechtigheid was ook Tonny
van Zanten aan het woord. Tonny woonde een
aantal jaren bij zijn opa en oma, de ouders van
Toon. Dat was in de tijd dat Toon, wat ouder dan
Tonny, zelf ook nog thuis woonde.
Wat Tonny met milde humor en grote betrokkenheid vertelde over zijn neef Toon was echt uit het
leven (van Toon) gegrepen.

van werd. Ik begon meteen te zeuren dat hij de
lamp uit moest doen.
En dat terwijl Toon toch echt eerst zijn friet met
carbonaat op moest eten. Dat deed hij dan tenslotte maar in het donker.
Het was ook een gewoonte van Toon om zijn sokken uit het raam te hangen ‘s avonds of ’s nachts.
Eén keer heb ik hem dat kwalijk genomen en
dat was toen zijn sokken precies buiten onder
het keuken raam in een emmer met mijn eerst
gevangen vis uit de Rijn terecht kwam.
De volgende dag, toen ik bij mijn vis wilde gaan
kijken, was hij dood, dus ik gaf zijn sokken de
schuld. Daar was ik toen van overtuigd.
Als Toon uit ging op zaterdag ging hij zich netjes
maken. Boven aan de trap ging hij zich dan scheren met een klein pannetje heet water. Daarna
ging er Old Spice op zijn wangen, Zo kwamen de
haren natuurlijk ook aan de beurt, maar O jee,
de Brilcream was op wat nu? Dan maar stiekem
zonder dat Oma het wist wat boter pakken en in
de haren smeren. Dat werkte ook.
En dan die keer dat ik samen met Annie en Rita ‘s
avonds muziek luisterde en dat Toon thuis kwam
en even liet zien dat hij nog goed kon boksen…
Dat kon hij nog want hij sloeg een gat in de deur
van de huiskamer die pas nieuw en geschilderd
was, er heeft toen een tijdje een knuffel voor
gehangen om te camoufleren.

Hij haalde mij wel eens van school op. Iedereen
dacht dat hij mijn broer was, dus ruzie had ik niet
veel.
Wat heb je voor je verjaardag van Toon gekregen
vroeg men wel eens aan mij en ik antwoordde
dan “NIKS.” Dat was ooit 1 keer gebeurd.
Maar Toon maakte het al snel goed door met mij
naar de winkel van Leisner te gaan en ik mocht
daar dan iets uitzoeken. Ik weet nog dat ik een
grote auto oplegger had gekozen met 6 auto's
er op, 3 rode en 3 blauwe. Daar heb ik nog veel
plezier mee gehad .
En dan nog dat Toon mij uit een politie auto
haalde (volkswagen kever). Ik had een auto
beschadigd.
Ik zat helemaal overstuur in de politie wagen,
totdat Toon mij er uit haalde en de agent weg
drukte. Die stapte al snel in de auto en reed weg.
En wij werden door de man van de beschadigde
auto naar huis gebracht.
Dit waren maar een paar herinneringen van de
vele die ik nog weet.
Toon was een grote en sterke kerel in die tijd.
En zo hou ik hem in mijn gedachten.

De zusters, broer en zwager van Toon willen via
deze weg iedereen bedanken voor het medeleven tijdens en na het overlijden van Toon. Ook
door mensen uit de buurt zijn ze erg gesteund.

Een laatste groet aan Toon met de
woorden van zijn neef:
Dinsdag 27 maart kreeg ik te horen dat Toon
overleden was.
Er ging even in no time een flits van herinneringen voorbij van vroeger.
Ik zag de tijd voorbij gaan dat ik opgroeide met
Annie - Rita en Toon bij oma en opa.
En uit die tijd wil ik een paar fragmenten pikken”
Goudwindestraat 70
Toon en ik sliepen daar samen op een kamertje
in een stapelbed. Dat was wel eens lastig vooral
als Toon ‘s nachts thuis kwam en ik daar wakker

Toon Lubbers en de wijkauto waar hij altijd trots hoogwaardigheidsbekleders mee vervoerde; met Alexander Pechtold, januari 2010

Double daten - een uitwisselingsproject voor bassischolen
Een leuk experiment: leerlingen èn ouders van
islamitische basisschool IBN I Sina en de openbare Jan Ligthartschool gaan elkaar als koppels
ontmoeten. Doel: meehelpen aan het beter
samenleven in Arnhem.
Het project is voor de groepen 5, 6 en 7. Zij gaan
elkaar allereerst als groep ontmoeten. De IBN
I Sina is daarbij de gastschool. Dan volgt een
culturele uitwisseling tussen een aantal kinderen en hun ouders. Een kind van de IBN I Sina
wordt met zijn/haar ouder gekoppeld aan een
kind van de Jan Ligthartschool. Zij gaan één keer

per maand samen activiteiten doen, zoals samen
spelen, bij elkaar eten, elkaars oma en/of opa
ontmoeten.
Het gaat in totaal om zes ontmoetingen, waarvan
er drie al zijn geregeld: een film kijken, samen
koken en een theatervoorstelling bezoeken. De
andere drie ontmoetingen moeten kinderen en
ouders zelf bedenken.
‘Op deze manier kunnen zij elkaar ontmoeten,
iets samen doen en meehelpen aan het beter
samenleven in Arnhem. Een belangrijke impuls

3

voor de integratie in de stad, ’ aldus de initiatiefnemers.

Het project “Een
steentje bijdragen”
is een initiatief van
Vragenderwijzer.nl
en Elan Expertisecentrum in samenwerking
met scholen.

Klarendalseweg 193
Hoog aan de Klarendalseweg is er veel aan de
hand. Zoals we vaker berichtten, komt daar het
Multi Functioneel Centrum. Een nieuw
gebouw waar basisschool Kunstrijk, het Wijkcentrum, kinderopvang SKAR, de Wijkwinkel
en nog veel meer gehuisvest zullen zijn.
Op 20 april was er een klein feestje: wethouder Luuk van Geffen kwam éérst kickboxen
met toekomstige gebruikers van de kickbox-

school van Fred Royer, daarna liet hij samen
met de kinderen van Kunstrijk de eerste steen
zien.
De bouw kan beginnen! Als alles goed gaat is
het klaar na de zomervakantie van 2013. Om tot
dan het samenwerken van de participanten goed
te coördineren, is Janna Brouwer door de
gemeente aangesteld. In de volgende krant laten
we weten hoe deze ‘kwartiermaker’ aan het werk is.

Het trappengat voor gemeenschappelijk gebruik in ere hersteld

Ondertussen is er hard gewerkt aan het oude kazernegebouw. Aan de buitenkant is het al in spik
en span, aan de binnenkant is de linkerhelft zo
goed als klaar. Vanaf 7 mei zijn alle kantoorplekken van het Kunstbedrijf (een samenwerking
tussen het Domein voor kunst & cultuur en stichting Beleven) al verhuisd naar de Coehoornkazerne. Er wordt verder gewerkt aan een danszaal,
een keramieklokaal, een theaterlokaal, een popmuziek box en een lokaal voor beeldende kunst.
Na de zomer zullen de eerste cursisten komen.

Luuk van Geffen en de kinderen van basisschool Kunstrijk met de eerste steen

Aan de andere kant van het gebouw wordt gewerkt aan een theaterzaal! Dat wordt binnenkort
opgeleverd zodat ook het Huis van Puck het
pand kan betreden.

Nieuwe rubriek; ‘Wie ben jij nou…’
Door Christel Olijslager
De nieuwe rubriek, ‘Wie ben jij nou’ gaat deze
editie van start. We zoemen dieper in op een
willekeurige wijkgenoot en zijn of haar activiteiten, ideeën en gedachten.
Zo kwam een vrouw het winkelcentrum uit met
een winkelwagen vol broden. Na een kleine
zoektocht kwamen we haar op het spoor via
Villa Klarendal (een aan de kerk gelieerde organisatie). Zij spraken over Annelies. Later bleek
het om Anne en Lies te gaan, twee vriendinnen
die al jaren allerlei vrijwilligerswijk in Klarendal
doen. De twee vriendinnen, die ook praktisch
buren zijn van elkaar, halen drie keer per week
brood op bij bakker Hilvers of bij AH. Dat brood
wordt verdeeld onder mensen met een krappe
beurs. Lies vind het een gek idee dat de wijkkrant zo in haar is geïnteresseerd en het lijkt er
op dat ze het allemaal een beetje onzin vindt.
Lies, hoe lang doe je dit al?
Ik doe dit nu al een paar jaar. Steeds samen
met Anne. Hoe lang we het precies doen weet
ik niet meer hoor. Maar ik vind het leuk. En het
is voor mensen die het minder hebben. Ze kunnen gratis goed brood krijgen. Dat scheelt toch.
De meeste gezinnen (in totaal zo’n 27) halen
het op in het gebouw van Villa Klarendal op de
Klarendalseweg. Mensen die slecht ter been

zijn of aan huis gekluisterd brengen wij het.
Dat doen we op dinsdag en donderdag, weer
of geen weer. We koken ook om de week voor
de Landenkookgroep (activiteit op Wijkcentrum
Klarendal, red.) als ze ons vragen en dan doen
we nog boodschappen voor de kerk en verzorgen
de tafel na afloop. Op vrijdag helpen we bij de
voedselbank. Als iemand iets aan ons vraagt,
doen we het. En eigenlijk doen we in de zomer
nog meer dan nu.
Lies, waarom doe je dit allemaal?
(Lachend) Ik vind het gewoon leuk om mensen
blij te zien. Ik zie dankbare gezichten en dat vind
ik fijn.

“Ik geloof er in dat je als je dingen met elkaar doet, je elkaar
beter begrijpt”

Annelies? nee, Anne en Lies! (rechts)

Hoe lang woon je in de wijk?
Ik woon hier al 35 jaar. Daarvoor woonde ik in
Suriname. Ik kwam naar Nederland omdat een
zus van mij hier al was. Ik kwam bijna direct in
Klarendal terecht en vond werk bij de Bijenkorf
als verkoopster. Ik vond het hier fijn, er waren
lieve mensen en de wijk was toen nog mooi oud.
Als ze me nodig hebben vragen de mensen me

dingen voor of met ze doen. Ik wandel ook met
vrouwen bijvoorbeeld, er is niet zoveel te doen
voor de vrouwen uit de buurt. Ik geloof er in dat
je als je dingen met elkaar doet, je elkaar beter
begrijpt. Als mensen meer dingen samen doen,
zijn ze meer bij elkaar betrokken.

Nieuwe rubriek; ‘Wie ben jij nou…’
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De lekkerste pizza van de stad vind je in Klarendal
Door Paula Hubbers
Klarendal mag zich de trotse bezitter noemen
van de eetgelegenheid met de lekkerste pizza’s
van Arnhem! Deze grote eer is door tien studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(HAN) toegekend aan cafetaria ’t Klavertje aan
de Klarendalseweg. Reden genoeg om even een
bezoekje te brengen aan de pizzabakkers zelf!

Hicabi Dogan en zijn broer Mustafa aan het werk

Als gevraagd wordt wat ‘t Klavertje onderscheidt
van andere pizzeria’s/cafetaria’s, antwoordt Hicabi stellig: “Onze verse groenten. Elke dag halen
we bij een groenteboer in Klarendal verse groenten, zodat onze pizza’s altijd goed van smaak en
kwaliteit zijn!”.

Waarschijnlijk zijn er maar weinig mensen op
aarde die nog nooit een pizza hebben gegeten.
Voor ieder is er immers een passende pizza:
plaats je favoriete ingrediënten op de met kaas
en tomatensaus bestreken bodem en je hebt een
overheerlijke, betaalbare en voedzame maaltijd.
De pizza wordt, wellicht om die redenen, veel
gegeten door studenten. Tien studenten van de
HAN bestelden daarom bij 9 pizzeria’s uit Arnhem
een vegetarische pizza om vast te stellen waar
in Arnhem de beste pizza’s worden gemaakt. Als
gelukkige winnaar werd dus, volledig passend bij
zijn naam, cafetaria ’t Klavertje gekozen!
“We waren erg verrast toen er enkele studenten bij ons langskwamen met het bericht dat
we de lekkerste pizza’s van Arnhem hebben!”,
zegt de bescheiden doch trotse eigenaar Hicabi
Dogan. Hij runt ’t Klavertje samen met broer
zijn Mustafa. ’t Klavertje zit ruim 20 jaar in
Klarendal en heeft inmiddels een vaste klanten-

Eigenaar Hicabi Dogan voor zijn onderscheiding

Het goed gebruik van de verse groenten is mooi
terug te zien in de eigen gerechten van de cafetaria: Pizza Calzone Klavertje en Pasta Klavertje.
Beide bevatten een overvloed aan groenten! En
zeg nou zelf: wie van een pizza zó’n gezonde
maaltijd weet te maken, heeft deze eervolle titel
met vlag en wimpel verdiend!

kring opgebouwd. Opvallend is dat ’t Klavertje
niet alleen een pizzeria is, maar ook döner, friet,
snacks en broodjes verkoopt. “Het maakt het des
te leuker dat we deze eer hebben mogen winnen,
terwijl we niet eens een ‘echte’ pizzeria zijn!”, zegt
Hicabi.
Sinds de uitslag van ‘Wie maakt de lekkerste
pizza’s van Arnhem?’ via het studentenmagazine
Sensor werd verspreid, is het aanzienlijk drukker
geworden voor de twee broers. Zelfs terwijl ondergetekende laat in de avonduren een bezoekje
bracht aan ’t Klavertje, bleven de klanten komen!

Persbericht Nacht van de Mode 2012
Modevormgeving van Artez hebben gestudeerd.

Zaterdag 16 juni vindt voor de vierde keer
de Nacht van de Mode plaats in Het Modekwartier, het nieuwe trendy gedeelte van de
volkswijk Klarendal in Arnhem. De editie 2011
trok ruim 4000 bezoekers en werd door Modevakblad Textilia benoemd als een van de leukste
mode-evenementen van Nederland.

De Nacht van de Mode is een bruisend evenement waar behalve mode ook veel andere
dingen te zien en te doen zijn. Zo is er op meerder plekken theater, worden er performances
gegeven, is er livemuziek te horen en kunnen
de gasten zich tegoed doen aan heerlijke hapjes
en drankjes bij de diverse horecagelegenheden
en terrasjes in het Modekwartier.
's-Nachts vindt op een geheime locatie een
spetterende afterparty plaats. Kaartverkoop via
de ondergrondse.

De Nacht van de Mode is een veelzijdig festivalachtig evenement waarbij het hart van het programma wordt gevormd door presentaties van
de in de wijk gevestigde modeontwerpers. Tijdens de Nacht van de Mode showen zij overal
in de wijk hun unieke stukken en collecties.

In totaal is er op ruim 35 locaties wat te doen,
het programma zal vanaf mei te lezen zijn op:
www.nachtvandemode.com. Laat deze
geweldige avond niet aan u voorbij gaan!

De Nacht van de Mode is een
bruisend evenement waar behalve
mode ook veel andere dingen te
zien en te doen zijn

Datum: 16 juni 2012
Locatie: Sonsbeeksingel & Klarendalseweg
Arnhem
Tijden: 19:00 – 24:00

Naast de presentaties van de modeontwerpers
uit het Modekwartier showen ook andere ontwerpers en labels hun kleding. Voorwaarde is
wel dat ze uit Arnhem komen of aan de faculteit

Afterparty: 24:00 – 05:00
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Laat van je horen over ‘Klarendal 2021’
Draag je steentje bij aan een fijne wijk
Dit kan heel eenvoudig. Zet je reactie of boodschap op de ansichtkaarten
die bij deze wijkkrant zitten.
In de wijk staan verschillende verzamelbussen waarin de kaart kunt gedeponeerd kan worden: in het wijkcentrum (Rappardstraat), jongerencentrum de Mix en de wijkwinkel (Klarendalseweg 442).
Belangrijkste onderwerpen voor Klarendal
Op de ansichtkaarten staan de belangrijkste onderwerpen die tot nu toe
naar voren zijn gekomen uit de gesprekken met bewoners en beroepskrachten. Maar zijn dit echt de onderwerpen die er toe doen als we denken

aan de wijk Klarendal in 2021? Zien we iets over het hoofd? Hoe kan de
gewenste situatie voor de wijk worden bereikt? We horen graag! Ook horen we graag ideeën en suggesties die al direct aangepakt zouden kunnen
worden. We hoeven immers niet te wachten tot 2021.
Bewoners, woningcorporatie, ondernemers, instellingen en gemeente
trekken al ruim tien jaar gezamenlijk op in de wijkaanpak. Dat zal de
komende jaren niet anders zijn. Een samenwerking die de wijk beslist ten
goede is gekomen en nog steeds zijn vruchten afwerpt.
Werkgroep wijkvisie
VELPERPOORTSTATION - SONSBEEKSINGEL

SOCIAAL KLIMAAT/SOCIALE DIVERSITEIT

• Het Velperpoortstation vormt, naast de hoofdtoegangsroute via de Hommelstraat, een belangrijke tweede toe• De wijk staat landelijk bekend als aantrekkelijke wijk, een bezoek waard vanwege het aanwezige winkel-, ateliergangspoort tot het Modekwartier en Klarendal. De directe omgeving van het station is sterk verbeterd door een
en horeca-aanbod, de gezellige atmosfeer en de nabijheid van stadscentrum en parken.
breed spoorwegviaduct. Door het oude Velperpoortstationnetje te verplaatsen is ook ruimte voor fietsverkeer en
• De bewoners en ondernemers van Klarendal leven harmonieus in een prettige sfeer met elkaar. De wijk heeft een
de vrije busbaan ontstaan bij de Velperweg.
mooie mix gekregen van mensen die er graag wonen.
• De hoek van de Sonsbeeksingel
en Rosendaalsestraat
is een visitekaartje van de wijk en het Modekwartier. Hier
• De kunstzinnige expressie van de wijk is versterkt met een aantrekkelijk parcours van muurschilderingen en
KLARENDALSEWEG
/ KLARENDALSEPLEIN
begint Arnhems meest authentieke en leuke woonwijk.
kunstobjecten.
• Aan het westelijk einde van de perrons van het station zijn trappen en een tunneltje gemaakt, waardoor Klarendal
• De meeste bewoners zijn tevreden over de kwaliteit van de openbare ruimte en de leefbaarheid in de wijk. Veel
• In
de Klarendalseweg is het stedelijk plint hersteld, vooral op de meest beeldbepalende plekeen directere aansluiting
ophet
hetmiddendeel
station heeftvan
gekregen.
bewoners zetten zich daar voor in door opruimacties en vormen van zelfbeheer.
HET MODEKWARTIER ALS ECONOMISCHE
DRAGER
ken.
• Fricties tussen gevestigden
en nieuwkomers
zijn marginaal geworden
en geen onderwerp van gesprek.
SOCIAAL
VANGNET/SOCIALE
STIJGING
• Langs de Klarendalseweg is ruimte gemaakt voor ontmoeting, parkeren en groen in relatie tot het Modekwartier.
• De overlast in de wijk is sterk teruggedrongen en effectief beheersbaar.
• Het Modekwartier heeft een gemeenschappelijke marketing, verkoop
en financiering
met ArnhemisModestad.
Tegenover
het winkelcentrum
een nieuwHet
Klarendalseplein gemaakt. Het nieuwe plein bruist en is één van de
• Het steunpunt van politie en handhaving wordt gehandhaafd.
• Voldoende
ouderenhuisvesting
met zorgaanbod op wijkniveau. Het woonzorgcomplex aan de HeModekwartier werkt samen met de Modebiënnale.
attracties van het Modekwartier. In de nieuwbouw is een beursgebouw, een badhuis en woningbouw op een stede• Er zijn nog twee coffeeshops
operationeel.
Het uitsterfbeleidin
is combinatie
van toepassing.
HERSTEL
VAN
DE LITTEKENS
DE STADSVERNIEUWING
monylaan is gerealiseerd.
• Het Modekwartier is uitgebreid met het gebied bij het Velperpoortstation,
en Putplein,
lijk plintSonsbeeksingel
opgenomen. Onder
de nieuwe
bebouwing
en het plein isVAN
een parkeergarage
aangelegd. Het plein biedt
• Optimale signalering en afwikkeling van zorgbehoefte en zorgaanbod.
• In de wijk is een bloeiende small-business bedrijvigheid ontstaan met
gevarieerde
dienstverlening
t.b.v.
het Moderuimte
voor de weekmarkt
en een
braderie.
De locatie van de sporthal is gebruikt voor nieuwbouw van woningen
• Er is een mantelzorg- en LET-loket in de wijk. LET betreft de uitruil zonder kosten van diensten en vaardigheden.
kwartier.
t.b.v. de bewoners van de •gesloopte
woningen.
De littekens,
ontstaan door de verschillende stadvernieuwingsprojecten in de tweede helft van de twintigste eeuw,
Wijkbewoners ondersteunen elkaar door middel van mantelzorg en een systeem van onderlinge hulp (ik doe voor
• Er is meer diversiteit in het Modekwartier ontstaan, door de vestiging
niet-modegerelateerde
creatieve
• Devan
bestemming
van alle woonruimte
opbedrijfde
begane
grond langs
de Klarendalseweg,
Sonsbeeksingel
en Putplein,
is
worden
stap
voor
stap geheeld.
Op veel
plekken is de ontsluiting
van woningen
gewijzigd,
zijn voor- en achterSCHOON, HEEL EN VEILIG
jou dit, als jij voor mij dat doet).
jes, ‘laagdrempelige’ en alternatieve winkels, mode voor mannen en
een buurtrestaurant/volkskoffiehuis.
verruimd
met ‘ambacht’ en ‘detailhandel’
. Dit geldt
voor
monumentale
woningen, zoals
de ‘commissiehuisjes’
kanten omgewisseld
enook
is het
gebruik
van de buitenruimte
aangepast
(tuin, perk, verharding) in combinatie met
• Het aandeel huishoudens met schulden- en armoedeproblematiek is teruggebracht tot minder dan 5%, door
Er zijn enkele winkels in het goedkopere warenhuissegment in de wijk
‘Mode’
blijft
echter
de hoofdvan gevestigd.
WOB, die door
deze
bestemmingsverruiming
cultureel beterenbijgemeente.
de wijk zijn
betrokken.
grondruil
tussen woningcorporatie
Woningen
die werden ontsloten via ‘achterpaden’ hebben nu
Bewoners, gemeente, instellingen, woningcorporaties
enmet
ondernemers
er gezamenlijk voor, dat de kwaliteit
gerichte inzet van participatiecoaches en intensieve voorlichting.
zaak,
de nadruk zorgen
op de broedplaatsfunctie.
hun voordeur aan de voorzijde.
van de openbare ruimte zich op een niveau boven
stedelijk
gemiddelde bevindt.
Zelfwerkzaamheid
van artikelen
bewo- verkocht van modeondernemers.
• Er zijn voldoende betaalbare huurwoningen voor Klarendallers met een laag inkomen.
• Er het
is een
Modebeursgebouw,
met Seats2meet.
Hier worden
Om de scheiding tussen private en openbare ruimtes duidelijk vorm te geven, is de voorgevelrooilijn van enkele
ners richt zich vooral op schoonmaakacties en• beheer
pleinenleerwerkprojecten
en snippergroen. en een wijkwerkplaats voor herintreders en startende ondernemers.
• Door het tuinenproject is in de wijk betaalbaar en gezond voedsel voorhanden.
Er zijnvan
voldoende
woonblokken zodanig aangepast dat er minder inspringingen of uitsteeksels naar voren zijn.
• Overlast van hondenpoep
is teruggedrongen door
verspreidverkeersroute
aanwezige speciale
afvalbakken
strikte
handha• Het aandeel werkzoekenden is door geïntegreerde aanpak door participatiecoaches en leerwerkprojecten
terug• Dede
langzaam
langs Robbers
& vanen
den
Hoogen
tussen de Velperweg en Klarendal
is sterk opgewaar• Onduidelijke
hoekoplossingen
zijn verbeterd.
gROETEn uIT KLAREnDAL 2021 ving. Bewoners spreken elkaar aan op gedrag.
GROETEN
uIT KLARENdAL 2021
gebracht tot het niveau van het
stedelijk gemiddelde.
deerd.
SOCIALE
INFRASTRUCTUUR
/ MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN
SOCIAAL• VANGNET/SOCIALE
STIJGING
Nieuwbouw en herstructurering
zijn altijd gecombineerd met verbetering van de duurzaamheid, b.v. door de
• De wijk beschikt over een steunpunt voor politie en handhaving.
• De wijk is geen ‘yuppenwijk’ geworden.
toepassing van zonnecellen, grasdaken, voedseltuintjes e.d.
Het gevoel van veiligheid ligt boven het stedelijk gemiddelde. Door het project Blauw op Straat zijn politie en
• Het gemiddelde inkomen is gestegen en benadert het stedelijk gemiddelde.
• De wijk heeft sociale- en culturele trefplaatsen, zoals bouwspeelplaats
de Leuke
het Kazerneplein,
CultuurU kunt deze kaart inleveren voor 31 mei 2012 bij de wijkwinkel, Klarendalseweg 442 maar ook bij Jongerencenhandhavers efficiënt
enLinde,
bereikbaar
op straat aanwezig.
Ze kennen de kwetsbare plekken.
podium de Kazerne, het MFC, de Klarendalse Molen en• (twee)jaarlijkse
culturele
manifestaties
met
stedelijkbeperkt. .
trum De Mix, Klarendalseweg 193a of bij het Wijkcentrum Klarendal, Rappardstraat 30.
Door het overlasten zorgoverleg
(OZO)
is een
de overlast
appèl, zoals Wijken voor Kunst, de Nacht van de Mode •enHet
de Modebiënnale.
jongerennetwerk voorkomt schooluitval en zorgt ervoor dat de aanwezigheid van jongeren in de wijk niet als
• Het Huis van de Sport bij het MFC en het Sportpunt worden
gewaardeerd
als kloppend hart van de sportieve en
Graag uw mening over de inhoud van de kaart:
overlast
wordt gezien.
GRoEtEN uIt KLARENDAL 2021
sociale infrastructuur.
Ik heb de volgende opmerking(en) ...
• De inrichting van de hoofdwegen bevordert rustig rijgedrag. Sluiproutes zijn verdwenen.
• De wijkschool wordt door meer dan 75% van de Klarendalse kinderen bezocht. De wijkschool biedt de kinderen
een optimale kans om door te stromen naar het voortgezet onderwijs. Schooluitval is tot onder het stedelijk geGROETEN
uIT
KLARENDAL
2021
middelde afgenomen.
KLArENdAL
Het project Vreedzame school is effectief bijGrOETEN
de positieveuIT
beïnvloeding
van de2021
basishouding en het gedrag in de
wijk.
• De verspreid in de wijk liggende pleintjes bieden ruimte voor ontmoeting en verpozing in de wijk.
GRoETEN UIT KLARENDAL 2021
• Gezondheidscentrum, wijkverpleging en verslavingszorg trekken samen op en hebben een scherp oog op de
gezondheidssituatie in de wijk.

GrOEtEN uIt KLarENdaL 2021

Naam, adres (niet verplicht):

GROETEN UIT KLARENdAL 2021

GrOETEN uIT kLArENdAL 2021

W i j K v i si e

Klarendal 2021
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Bewoners van Klarendal en het afval in de wijk
Door Christel Olijslager en Helga van Ree
In wijkkrant nummer 2 stond een kort bericht
over de bezuinigingen op schoonmaken in
Klarendal. De poepzuiger zou wegbezuinigd
worden maar blijft toch één dag per week
door de wijk rijden. Er zijn in Klarendal wel
bijna dertig prullenbakken weggehaald. Welke
dat waren, hing af van hoe snel ze gemiddeld vol zaten. Alles ging in overleg met het
wijkplatform. Is deze actie te merken in het
straatbeeld?

Karel, 7 jaar, uit de Staringstraat (“…
maar ik speel altijd bij de Leuke Linde!”) vindt
het wel meer een troepje op straat; “Ik zie wel
verschil’” Zelf zegt hij; “Ik gooi altijd alles in
een prullenbak. Als die er eventjes niet is, doe
ik de papiertjes in mijn rugzak en gooi het
thuis weg.”

We gingen de straat op en vroegen het. Maar
vooral ook; wat doe je er aan als je ziet dat
het een troep is in je wijk? De wijkkrant ving
geluiden op van buurtbewoners die graag
gezamenlijk de schouders er onder willen zetten.
Er kwamen bijvoorbeeld verzoeken uit de wijk
om bepaalde bakken terug te plaatsen. De
eerste moest ook wel, want die was per ongeluk weggehaald bij het winkelcentrum. De
andere twee bakken zijn ‘geadopteerd’ door
wijkbewoners die wel willen beheren. Het
laatste verzoek is afgewezen.

In de Johannastraat hoek Schutterstraat
woont Ermine. ‘Ik heb last van hondenpoep op straat en van troep die mensen
naast de vuilnisbak zetten. Ik spreek mensen
hierop aan als ik het zie. Sommigen reageren niet eens, anderen lachen wat en halen
hun schouders op. Ik heb vaak zelf troep op
geruimd. We moeten dit eigenlijk samen
doen. Achter mijn huis is gemeentegrond.
Daar had ik plantjes gezet in de hoop dat de
mensen hun hond daar dan niet lieten poepen. De gemeente is gekomen en heeft de
plantjes weggehaald. Ze zeiden dat die grond
van de gemeente is en dat je daar geen
planten neer mag zetten. Maar het zou toch
handiger zijn als de gemeente mensen zelf de
stukje grond laat onderhouden? Ik had daar
van alles gezaaid en dat kwam al op. Al trokken kinderen de planten ook wel eens uit. Dat
vind ik dan jammer.”

Andere ideeën: een rooster maken en eens
in de zoveel tijd met je buurtgenoten aan de
slag. Zo leer je elkaar beter kennen en raak je
meer betrokken op elkaar waardoor je beter
naar elkaar gaat luisteren.

Raak geïnspireerd door deze verhalen.

Het speelpleintje aan de Noord
Peterstraat; stagiair Rachid (22) uit
Nijmegen zit op een bankje te genieten van
zijn middagpauze. Naast hem staat geen prullenbak meer, wel zijn lunch: een pak koeken,
twee blikjes energiedrank en een broodje
döner.

“Meestal neem ik mijn lunchafval mee en
doe het in de prullenbak daar bij de uitgang”,
zegt hij en wijst naar de bak tien meter verderop.” Daar kom ik toch langs als ik weer
terugloop naar mijn werk. Anders zou ik het
waarschijnlijk hier laten liggen. Da’s makkelijk en het wordt toch wel opgeruimd, toch?”
Het bankje tien meter naast hem heeft wel
een prullenbak. Zou Rachid die gebruiken als
de prullenbak bij de uitgang er niet was? Hij
denkt van niet. Ligt niet op zijn route, niet
makkelijk. Hij lacht een beetje besmuikt. “Ja,
ik mocht toch eerlijk zijn? Mijn ouders hebben
me zo niet opgevoed, hoor. Ik moest altijd
alles opruimen. En als ik zelf kinderen heb,
zou ik wel het goede voorbeeld geven, haha.”

Geïnspireerd door Peter Smith van ‘Klean’ ‘Als we met z'n allen één a twee stuks zwerfvuil
per week opruimen, zijn we van het afvalprobleem af' -, raakte Liesbeth van Onder de
Linden gemotiveerd om bij de wijkwinkel een
prikstok te halen. Één à twee keer per week

ontdoet zij nu haar straat tot en met het poepveldje van afval.
Wij lopen mee. Na 10 minuten werk zit de
enorme plastic zak al helemaal vol. Bierblikken,
plastic bakjes, zakjes, papier... het is schrikbarend wat zomaar overal ligt. ‘Klean staat voor
Klagen’ Loont Echt Absoluut Niet. Een motto
naar Liesbeths hart; “Nu doe ik tenminste iets
nuttigs (al ligt bij hondenpoep voor mij de
grens, dat ruim ik niet op) dat zin heeft en mij
een goed gevoel bezorgt; het ordent en daar
hou ik van. Ik zou het leuk vinden als meer
mensen dit samen met mij doen.”
Ze krijgt uiteenlopende reacties op haar werk.
Sommige roepen; wat goed dat je dit doet,
andere verklaren haar voor gek of vragen of zij
soms een taakstraf heeft. Liesbeth raadt ons
aan op de website van Kleanworldwide.nl te
kijken. Daar legt initiatiefnemer Peter Smith uit
wat hij beoogt. Liesbeth; “Een zakje laten slingeren heeft veel gevolgen. Zo'n zakje belandt
uiteindelijk in de rivier die het naar zee meeneemt en daar liggen inmiddels bergen plastic
soep”.

Woordvoerder Maarten Post van de
gemeente Arnhem: “Als mensen zelf het
zwerfafval in hun omgeving opruimen is dat
mooi, maar het natuurlijk niet de bedoeling.
Iedereen moet zijn eigen afval bij zich houden
en of thuis weggooien of in een afvalbak die
misschien nu iets verder weg staat.”
De afvalwijzer is voortaan digitaal. Wat als je
geen computer hebt?
Bel de Sita voor een afvalwijzer. Of Gebruik je
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geheugen: oud papier is altijd de tweede dinsdagavond van de maand.
Plastic-ophaaldagen op de volgende dinsdagen:
22 mei, 19 juni, 17 juli, 14 augustus, 11 september, 9 oktober, 6 november, 4 december.
Afval naast de ondergrondse containers plaatsen? Het mag niet en hoeft ook niet.
Bel de Sita 026 - 446 04 90. Die haalt het
gratis op voor je deur. Scheelt gesjouw en een
eventuele boete…

Jonge Klarendalse neemt café over - “Het zit in de familie”
Door Helga van Ree
Stel, de baas van het café waar je in de weekenden uitgaat, vraagt of je de tent van ‘m wil
overnemen. Voor Chantal Engels (28) een
reden om haar spaarvarken om te keren en de
uitdaging aan te gaan. Sinds januari is ze de
eigenaresse van café Molenhoek, aan de
Klarendalseweg. Van je hobby je werk maken,
heet dat.

Ze is de enige eigenaar, maar hoeft het niet
helemaal alleen te doen. Moeder Lia Bussche is
meestal ook in het café te vinden en geeft adviezen. Haar eerste tip was: gooi de boel open! En
zo geschiedde. Chantal gooide de dichte vitrages
het raam uit en plakte er doorzichtig plastic op.
De kozijnen kregen een lichte kleur en boven de
bar kwamen nieuwe lampen. Planten –kunst en
echt- sieren voortaan de voordeur. “Dat staat
toch veel leuker?!” roepen moeder en dochter
bijna in koor.

“Bij de Molenhoek is iedereen welkom. Feestgangers, vaste stamgasten,
Vitessefans, groepen van rondleidingen,
dames die het modekwartier bezoeken…”
Iedereen welkom
Bij de Molenhoek is iedereen welkom. Feestgangers, vaste stamgasten, Vitessefans, groepen van
rondleidingen, dames die het modekwartier bezoeken… De deur gaat ‘s middags één uur open
en dan staat de koffie klaar. Wie wil kan op het

“Het zit in de familie, denk ik. Mijn opa en oma
hadden vroeger ook een café. Dat was de Lia Bar
op de Verlengde Hoflaan, vernoemd naar mijn
moeder. Daar ben ik zo’n beetje opgegroeid; ik
woonde er met mijn ouders naast. Ik was gek op
de jukebox en sliep onder de tafeltjes als ik moe
was. Mijn tante had ook enkele kroegen, zoals
Buitenlust, de Peppibar en de Rode Lantaarn in
het Spijkerkwartier. Een andere tante had twee
clubs in Limburg en daar hielp ik op latere leeftijd wel eens mee,” vertelt Chantal.

Café Molenhoek vroeger...

Judith (38) en Carla (41) zijn al weer een half
jaar gratis aan het sporten bij Formupgrade.
Van eigenaar Thomas mochten ze twee nieuwe
sporters zoeken die deze uitdaging ook aandurven. Dat zijn Nazan en Stella geworden. Zij
nemen ook het stokje voor de stukjes in wijkkrant over. In dit nummer lezen we nog hoe het
Carla en Judith vergaat en stellen we de andere
twee voor.

Judith

Carla

Carla:
‘Mijn resultaat na zes maanden: zeven kilo eraf,
zestien centimeter minder buik en van broekmaat 48 naar 42. En dat terwijl ik niet extreem
op mijn eten let. Wel sport ik vijf keer per week.
In het begin liep alles heel soepel. Ik ging
snel vooruit, kreeg meer energie… Maar toen
kwamen er blessures. Daar moet je doorheen
volgens mij. Niet opgeven in ieder geval. Ik
merk nu, dat ik sneller herstel van pijn en mijn

Het café blijft open tot één of twee uur ’s nachts.
Voor lastige dronken klanten heeft Chantal nog
geen taxi hoeven bellen. Dat doen ze meestal zelf
wel, weet ze uit ervaring. En dat bezoekers vaak
meer respect hebben voor een vrouw achter de
bar. Zelf moest ze wel even wennen om aan de
andere kant van de tap te staan. “Je mag natuurlijk niet drinken als je werkt, maar het smaakt me
ook niet meer. Roken mag wel –eenmansbedrijf,
hè- , maar een sigaret smeult weg voor je er erg
in hebt. Zo druk is het soms.” De enige vrije dag
is woensdag maar dan moet de jonge onderneemster haar administratie doen en schoonmaken. Ze lijkt het allemaal wel aan te kunnen. “Het
eerste jaar is het moeilijkst als je een café begint,
maar tot nu tot nu toe loopt het goed. Ik kan alle
rekeningen nog betalen.”

en Café Molenhoek nu!

naast is er individuele begeleiding. Dat gaat in
overleg met de coaches, want Nazan en Stella
hebben allebei een dochter van acht. Drukke
agenda’s dus.

Zij durven
Door Helga van Ree

kleine terrasje aan de Akkerstraat zitten of binnen
aan de donkerbruine tafeltjes. Moeder Lia: “Klarendal is veranderd, netter geworden. Er komt
een ander slag volk maar dat vind ik wel interessant. De winkeltjes op de Klarendalseweg vind ik
ook mooi, het geeft een heel ander aangezicht. Ik
zou er niks kopen, maar het is wel leuk!”

grenzen veel beter ken. Nee, dat sporten geef
ik niet meer op! Soms vragen mensen of ik ook
slaap bij Formupgrade, want ik ben er echt altijd,
haha.’
Judith:
‘Ik ben niet afgevallen, maar er is wel vijf centimeter van mijn middel af. Erg fijn. Ik had maat
44, nu is dat 42. Ik heb veel meer energie en doe
alles makkelijker. Ik ga wandelen met de kinderen
en ben ’s avonds minder moe. Ik blijf zeker doorgaan, ondanks dat ik het nog steeds geen lolletje
vind om te sporten. Toch raad ik het anderen aan.
Zeker deze sportschool is erg vriendelijk en
gemoedelijk. En er is afwisseling in het sporten.
Aerobics, circuits, gewichten... Je doet wat bij
jou past. In het begin heb je veel spierpijn, maar
sporten geeft naderhand zo’n voldaan gevoel. Ik
ga twee avonden per week en inmiddels sporten
mijn vriend, moeder en vriendin ook.

… en zij ook!
Nazan (31) en Stella (37) zijn inmiddels ook
begonnen. Ze kampen allebei met rugklachten.
Nazan heeft zelfs een pin in haar rug, omdat
die anders krom groeit. Ze kunnen dus niet aan
alles meedoen, maar fysiofit zien ze erg zitten.
Onder begeleiding van een fysiotherapeut in
groepsverband werken aan je conditie. Daar-
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Stella

Nazad.

Nazan: ‘Hier kan ik sporten rondom de tijden
dat mijn dochter op school zit. Als het aan mij
ligt, wordt dat wel vijf keer per week, want ik
zou graag afvallen. Ik kom uit een Turkse familie
en de keuken is daar erg lekker, maar ook zoet
en vet. Met de hulp van de sportschool moet
het me lukken!’
Stella: ‘Ik heb geen overgewicht en beweeg
al genoeg in mijn dagelijks leven. Ik kom vooral
om mijn rugklachten te verlichten. Daarvoor
kun je ook naar een fysiotherapeut, maar dit
is goedkoper. Oké, zeker nu het een half jaar
gratis is, maar anders zou ik het ook doen. Er
zijn immers regelingen met je verzekering te
maken. Verder vind ik het leuk om hier mensen
tegen te komen die ik ken, onder wie Carla en
Judith. Dat ik door hun gestimuleerd ben om te
gaan sporten, is een stok achter de deur. Ik wil
ze niet teleurstellen. Die sociale druk, dat werkt
wel bij mij.’

'Oud Nieuws'
een uurtje na etenstijd uithield, zoodat de luitjes
eerst nog konden eten...

Door Helga van Ree
Oud nieuws. Zo heet de rubriek op de website
van Historisch Klarendal, met daarin stukjes uit
de Arnhemse dagbladen waar Klarendal in voorkomt. De verhaaltjes stammen uit de 19e eeuw
of later. Sommige zijn komisch, andere weer
tragisch; maar samen geven een levendig beeld
van vroeger tijden.

22 oktober 1893
Hondentrouw
Als een bewijs van bijzondere hondentrouw mag
het volgende vermeld worden: Vóór eenigen tijd
reed een voerman uit Arnhem, vergezeld van
zijnen hond, met eene vrachtkar naar Den Bosch.
Toen hij den volgenden morgen van daar vertrokken was, miste hij onderweg het dier, dat den
nacht in eenen stal onder het hooi had doorgebracht. Des namiddags te Arnhem teruggekeerd,
bleef het afwezig.
Den volgenden avond echter stond de hond, erg
vermagerd, uitgehongerd en druipnat voor zijne
woning te Klarendal. Het beest had nu alleen den
weg tusschen beide steden; zijnde ruim 12 uur
afstand, gevonden en, wat sterker is, daarbij de
Maas, de Waal en ook de Rijn overgezwommen.

7 augustus 1910
Gezellig avontuur!
Donderdagmiddag zat een familie aan den Klarendalschen weg, te Arnhem in de keuken lekkertjes te middagmalen. Het liep hard naar het einde
van den maaltijd, toen de aanzittenden plotseling
geweldig gekraak boven hunne hoofden hoorden. Alle keken naar boven. Het plafond was er
aan het scheuren.

25 december 1909
Rioolnieuws
Te Arnhem werden in de wijk Klarendal in het
jaar 1908 niet minder dan 84 open goten aan den
openbare weg gedicht, terwijl in denzelfden tijd
176 aanvragen bij het gemeentebestuur inkwamen tot aansluiting op het gemeenteriool.

Hals over kop, bang voor een bad van kalk met
stof en hout, vluchtten allen de kamer uit. En
krèk, rèts... daar kwam het plafond naar beneden, alles bedekkend met een vuile stoflaag en
rietrommel, en alle borden weer gevuld... Een
gelukkig meeval is het dat het plafond het nog

10 maart 1894
Dierenleed
Gisterenmiddag is te Arnhem eene koe, toebehoorende aan den landbouwer G., onder de
viaduct aan de Hommelstraat, doordien het dier
voor een passeerenden trein schrikte, woest
geworden en langs den Klarendalsingel door
de Velper-viaduct de Emmastraat ingehold. Na
een groentekar met een ezel en ook een man te
hebben omver geworpen, die geen ernstig letsel
bekwam, is de koe door den jager H.J. van der Aa
met een paar geweerschoten neergeveld.
20 oktober 1897
Zelfdoding
Gistermorgen omstreeks zes uur heeft zich in de
Coehoornkazerne te Arnhem een zekere W., tamboer bij het 8ste regiment infanterie, door middel
van een revolver van het leven beroofd. De
lafaard werd in het hart getroffen en was onmiddellijk een lijk. Naar men zegt is antipathie tegen
den dienst de oorzaak van deze noodlottige daad.
17 augustus 1899
Kinderbewaarplaats
Te Arnhem is Maandag de eerste kinderbewaarplaats geopend.
In het midden van de arbeiderswijk Klarendal
gelegen, zal zij, op kleine schaal aanvangende,
voorlopig gelegenheid bieden om een achttal
zuigelingen en een grooter aantal iets oudere
kinderen den geheelen dag onder zorgzaam
toezicht te stellen. Behalve drie kamers, die wel
klein zijn, maar overigens aan alle eischen der
hygiëne, wat luchtverversching, verwarming enz.
betreft, beantwoorden, is er nog een gedeeltelijk
overdekt speelterrein, met een dikke laag geel
zand bedekt. Elken dag zal een geneesheer, dr.
Van der Heyde, de inrichting bezoeken.

Hommelsemarkt 2012, de 30e keer
Op donderdag 17 mei is het Hemelvaart,
traditiegetrouw vindt dan de Hommelsemarkt
plaats vanaf Onder de Linden tot aan de Ing.
Van Muijlwijkstraat.

Het karakter van de markt is uiteraard – net als
op de vrijdagmarkt – in de loop van de jaren
wat veranderd. Lokale (horeca) ondernemers

Een enkele keer kwam het beter uit deze markt
met Pinksteren te plannen, maar merendeel is
het een Hemelvaarmarkt. Van ’s ochtends vroeg
tot laat in de middag komt zo’n beetje heel de
bevolking van Arnhem en omgeving deze kant
op en ziet het zwart van de mensen. Zo’n 400
ondernemers die een kraam hebben, zullen de
hele dag schuifelend volk voorbij zien komen.
Een ‘Schuifelparade’, zoals de Gelderlander het
in 2008 noemt; om het traject als bezoeker van
begin tot einde te bewandelen, heb je zo’n 2 uur
nodig.

“Een ‘Schuifelparade’, zoals de
Gelderlander het in 2008 noemt”
Vroeger, na de Tweede Wereldoorlog, was deze
Hommelsemarkt een wekelijkse stoffenmarkt
van aanzien in de regio. Maar hij verhuisde naar
het kerkplein, en van de stoffenkramen op de
vrijdagmarkt zijn er relatief nog weinig over.
In 1982 bestond Arnhem 750 jaar en kwam het
idee van de ambulante handel om met Hemelvaart – met een knipoog naar het roemruchte
verleden van het marktleven in Klarendal – weer
eens zo’n markt te organiseren. Dit was zo’n
succes dat we ondertussen 30 jaar verder zijn.

9

liften mee, allochtone ondernemers stallen hun
spullen uit, voor kinderen is er ongetwijfeld
weer een springkussen.

☞

wijk

Wijkwinkel Klarendal

wijzer

Van Wijkwinkel naar MFC…

☞

Nuttige nummers in de wijk

Wijkplatform Klarendal

Klarendalseweg 442, Tel. 445 22 57.
E-mail: wijkwinkel.klarendal@rijnstad.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag
9.00 uur - 17.00 uur.
In de Wijkwinkel kunt u terecht met vragen en
klachten over de wijk. De volgende personen
kunt u bereiken in de wijkwinkel:
Buurtopbouwwerker: Rob Klingen
wijkmanager: Saskia Moester
Klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke website:
www.arnhem.nl > Wonen & Leven > uw wijk
Ook de Rechtswinkel is gevestigd in de
Wijkwinkel.
Inloopspreekuur: dinsdag 19.00 - 20.00 uur.

De bewonersgroep van het Wijkplatform gaat
meepraten in de werkgroep die de invulling
van het Multifucntioneel Centrum (MFC) in
Klarendal voorbereidt. Zij hebben daarover
overlegd gevoerd met Janna Brouwer. Zij is
de (nieuwe) kwartiermeester van dat nieuwe
centrum, waarin straks vrijwel alle voorzieningen van Klarendal zijn samengebracht. Vanuit
de wijk was nadrukkelijk gevraagd om mee
te kunnen praten bij het ontwikkelen van de
plannen en dat lijkt nu geregeld.
Ook is duidelijk geworden dat alle activiteiten die nu nog in de wijkwinkel plaatsvinden
straks onder dezelfde voorwaarden in het
MFC kunnen gebeuren. Er moeten wel afspraken gemaakt worden met anderen over het
gebruik van de ruimten, zo meldde de heer
Bern Lauriks namens de gemeente de platformvergadering.
Daarmee ligt feitelijk vast dat voor die activiteiten in het MFC straks niet apart hoeft te
worden betaald. Dat is nu ook niet zo.

Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, ma. t/m do.
9:00-16:30u. tel. 443 34 35
rene.huls@gelderland-midden.politie.nl of
henk.westerhof@gelderland-midden.politie.nl
Spreekuur Wijkagent: donderdag 19:00-20:00u.
Buiten openingstijden kunt u bellen met het
hoofdbureau 0900-8844
Grofvuil ophalen: tel. 446 04 90 (SITA)
Oud Papier: Elke 2e dinsdag van de maand
Ophaaldag plastic: Om de vier weken, samen
met grijze container ophaaldag.
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809
Stadsbeheer, servicelijn@stadsbeheer.nl
Jongerencentrum De Mix: tel. 445 86 21,
www.demix.jouwweb.nl
Volkshuisvesting: tel. 3712712 / 0800 7788999
De molen: geopend vrijdag 13:00u-16:00u,
zaterdag 9:30u-13:00u, of als de wieken draaien
Wijkcentrum Klarendal: Rapparstraat 30
tel. 351 34 28
Vertrouwenspersoon Huiselijk Geweld
06 167 592 02

Nieuw in de wijk: Vriendenhuis Arnhem
Sinds februari zijn wij bezig met het verbouwen
van het pand aan de Hoflaan, dat bij vele bekend
is als de apotheek, om er een Vriendenhuis van
te maken. Inmiddels verblijven er ook de eerste
gasten.
Een Vriendenhuis is klant gestuurd en een
eigentijdse combinatie van zorghotel en activiteitencentrum, waar mensen met een psychische
of sociale beperking de middelen krijgen om,
naar vermogen en met hun beperking, te kunnen
meedoen in de samenleving. Deze gemeenschappen zijn daardoor oefenplaatsen voor duurzame
maatschappelijke participatie.
Vriend GGZ ontwikkelt Vriendenhuizen in onder
andere Enschede, Velp, Obdam, Arnhem en
Amsterdam.
Voor de hotelgasten is het zorghotel een laagdrempelig en goed toegankelijk hotel met
mogelijkheden om te overnachten, te ontbijten,
te lunchen en de avondmaaltijd te gebruiken. Het
Vriendenhuis wil veiligheid bieden en ontspanning, een time-out, gevoel voor eigenwaarde,

een niet veroordelende omgeving en een luisterend oor. Naast een hotel wil het Vriendenhuis
echter ook een inloopplek zijn voor mensen uit
de buurt.
Voor de klanten, die gaan werken in het zorghotel, biedt het Vriendenhuis vele werkzaamheden
zoals werk in de administratie, de keuken, bij de
receptie, gastheer en gastvrouw zijn, facilitaire
zaken enz. Al deze werkzaamheden bieden mogelijkheden om in deeltijd en naar draagkracht te
experimenteren met nieuwe rollen, uitdagingen
en vaardigheden, op basis van kwaliteiten en
rekening houdend met de kwetsbaarheden. De
meeste, betaalde en onbetaalde, medewerkers
van het Vriendenhuis zijn mensen met ervaringen in de psychiatrie, die werkervaring op willen
doen of een betekenisvolle dagbesteding zoeken.
Het Vriendenhuis is een oefen- en stageplek voor
medewerkers, maar is ook een echt hotel. Voor
de begeleiding van het werk wordt een passende
financiering gezocht, via de AWBZ, via de Dienst
Werk en Inkomen, de WMO, via het UWV, al dan
niet via een Persoonsgebonden Budget. In het
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Vriendenhuis is de vraag van de individuele klanten sturend en worden de projecten en activiteiten gerund door de deelnemers zelf (zelfregie).
Vriend GGZ zoekt mensen die zich als ervaringsdeskundige willen inzetten voor het Vriendenhuis, allereerst via de initiatiefgroep en later,
als het Vriendenhuis er eenmaal is, in andere
functies zoals de administratie, keuken, receptie,
gastheer/-vrouw enz.

Voor verdere informatie: www.vriendggz.nl
of Vriendenhuis Arnhem 026 - 848 93 87

“Het smaakt net alsof je zelf gekookt hebt”
van maaltijden is de service ook bereid om een
boodschapje mee te nemen. Meneer Knipscheer
is enthousiast: “Dat is een goede tip, die gaan
we zeker onthouden”. “We hebben de auto net
weggedaan en met een boodschappenkarretje in
de bus is ook niet alles. Als er een zak aardappelen in zit is het onmogelijk om het karretje in de
bus te dragen”, vult zijn vrouw aan.

Door Sabine Roelofs
ARNHEM – “Het was héérlijk. De maaltijden
smaken net alsof je zelf gekookt hebt”, reageert
mevrouw Knipscheer. Het echtpaar Knipscheer
woont aan de Velperweg en heeft vijf gerechten
van de Samen Thuis Maaltijdservice geprobeerd, een proeverij. Vandaag komt Kumar Poot,
van de nieuwe maaltijdservice, langs om te
vragen of de maaltijden zijn bevallen én hopelijk
om een nieuwe bestelling op te halen.
Kumar Poot, woonachting te Klarendal, en zijn
compagnon Sven Jansen zijn in januari van
dit jaar gestart met deze nieuwe onderneming.
Kumar heeft een commerciële achtergrond. Een
echte headhunter, altijd gericht op het halen van
targets. En nu dit, een maaltijdservice voor voornamelijk senioren. Met daarbij het persoonlijke
gesprek. Een ietwat vreemde switch, zou je denken. “Ik heb commerciële economie gestudeerd
en heb veel gewerkt met het halen van targets.
Ik haalde hier geen voldoening meer uit. Mijn
moeder heeft mij altijd gezegd “Je moet iets met
mensen doen”. Bij de Echoput heb ik vervolgens
de koksopleiding gevolgd. Hier zat een stukje
gastheerschap bij. Daar genoot ik van. Ik geniet
van de gesprekken die ik met de mensen voer
als ik de maaltijden heb bezorgd. Ik krijg er écht
iets voor terug. Eigenlijk wil ik gewoon dat mensen iets te kiezen hebben qua maaltijdservice,
dat ze een alternatief hebben. Daarom zijn Sven
en ik de Samen Thuis Maaltijdservice gestart.”
Wekelijks is er de keuze uit 40 maaltijden, 10
soepen, 3 salades en 10 nagerechten. Allen
gepresenteerd in een kleurige catalogus met
foto’s, zodat je weet wat je krijgt. Van stoofpotje
met abdijbier en hete bliksem tot babi pangang,
atjar ananas en nasi goreng. De catalogus wijzigt
elk half jaar. “Hiervoor heb ik diepvriesmaaltijden gehad. Maar deze koelverse maaltijden zijn
veel smakelijker”, legt mevrouw Knipscheer uit.
Meneer Knipscheer knikt instemmend. Ze bestellen voor volgende week zes nieuwe maaltijden.
“Ik vind het wel makkelijk als ik een paar dagen
niet hoeft te koken, bijvoorbeeld als ik weg ben
geweest of als ik heb gezwommen. Mijn man is
91 jaar en we zijn beiden al lang gepensioneerd.
Ik vind dat het we het wel verdiend hebben om
niet altijd te koken”, vertelt mevrouw.

Meneer Ebbers bekijkt zijn net bezorgde maaltijden nog eens goed. Het water loopt hem uit zijn
mond. Eet smakelijk!
Meneer Ebbers controleert met Kumar Poot,
van de Samen Thuis Maaltijdservice,
of de juiste maaltijden bezorgd zijn.

zó lekker.” Meneer heeft altijd maaltijden van de
supermarkt gehad. Maar de keuze was beperkt.
De maaltijdservice bezorgt de maaltijden gratis in Arnhem. Uniek. “Wij zijn een Arnhemse
onderneming en vinden dat er zoveel gekort
wordt op voorzieningen voor senioren. Wij moeten onze boterham verdienen maar dit hoeft niet
besmeert te zijn met roomboter en een dikke
laag hagelslag er op.” En naast het bezorgen

“Wij zijn een Arnhemse onderneming
en vinden dat er zoveel gekort wordt op
voorzieningen voor senioren. Wij moeten
onze boterham verdienen maar dit hoeft
niet besmeerd te zijn met roomboter en
een dikke laag hagelslag er op”

Ook meneer Ebbers van de Kluizeweg is blij dat
de Samen Thuis Maaltijdservice er is. De maaltijden voor deze week krijgt hij vandaag geleverd:
onder andere slavink met spinazie crème en
aardappelen. Hij bestelt voor de tweede keer
zijn maaltijden. Het is moeilijk kiezen. Kumar:
“Blader er maar doorheen en kijkt u maar wat u
lekker vindt”. “Álles ziet er zo lekker uit”, reageert
meneer Ebbers. “Het zal bijna te veel keuze zijn
hè”, lacht Kumar. Uiteindelijk kiest hij er vier
maaltijden uit. En weer de boeren kippenragout
en aardappelpuree met tuinkruiden. “Die was

11

De maaltijden van de Samen Thuis
Maaltijdservice kosten voor 65+ers slechts €5,25
per stuk.
Meer informatie over de Samen Thuis
Maaltijdservice is te lezen op:
www.samenthuismaaltijd.nl
of bel naar 026 - 840 65 80.

Samen Thuis Maaltijdservice organiseert op 26 juni, in samenwerking met
Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Steunpunt
Mantelzorg, een gratis en vrijblijvende
proeverij in het Rode kruis gebouw aan de
Cattenpoelseweg 263.
Senioren en mantelzorgers krijgen tussen
13.30 uur en 15.30 uur de mogelijkheid om
een aantal maaltijden van de maaltijdservice
te proeven.
Daarnaast wordt er uitleg gegeven over de
ambachtelijke bereiding.

k=i-n+d*e<r;p{a:g\i>n~a
Kunstproject op de Wijzer.
Kunstproject op de Wijzer.
De week van 22 t/m 26 april is cultuurweek op basisschool De Wijzer.

Op maandagochtend begon het met een leuk
toneelstuk: Een grote vogel zit op haar nest en
kijkt naar al die mooie, leuke dingen die je in de
natuur kunt zien. Dan komt er een biologe met een
grote verrekijker en een mooi, groot boek over de
natuur. Maar….zij kijkt alleen maar in het boek en
ziet niet wat er om haar heen gebeurt. Dat is erg
jammer!
De kinderen spreken af dat ze in de klassen over
de natuur gaan werken en vrijdag terugkomen om
aan de biologe te laten zien wat er daar allemaal
te beleven valt.
Elke dag komt er een kunstenaar in de klas om
les te geven. In groep 5/6 en7/8 wordt aan muziek
gedaan. In groep 3 en 4 wordt gedanst en in de
kleutergroepen is er toneel en beeldende vormgeving. De eerste lessen zijn vandaag geweest en we
zijn erg enthousiast en verheugen ons op de rest
van de week.

Sponsorloop vrijdag 11 mei

Vrijdag 11 mei gaan wij weer met de hele school
hardlopen.
Alle kinderen lopen rondjes om de school en halen
daarmee geld op.
De helft van dit geld gaat naar ons goede doel
"Dierentehuis de Dierenborgh in Velp" en de andere
helft wordt gebruikt voor het Lentefeest dat in
het teken staat van ……
De sponsorloop voor groep 1 en 2 is van 10.0010.20. groep 3 t/m 8 loopt van 11.00 – 11.30.

Keuterboeren Jan Ligthart
Keuterboeren Jan Ligthart
Alle kleuters van
groep 2 zijn naar het
openluchtmuseum
geweest om mee te
doen aan het project
“keuterboeren”. De
kinderen leerden spelenderwijs waar de
boer vroeger zijn ingredienten voor het eten vandaan haalde.
Ze mochten de dieren verzorgen in de stal en
gingen aan het werk in de tuin. Met de produkten
van de boerderij mochten ze een maaltijd maken.
In de keuken werden verschillende gerechten van
vroeger bereid, waaronder drie-in-de-pan en bonen
met spek. Aan
het eind van de
middag mochten
alle kinderen
smullen van hun
zelf gemaakte
maaltijd!

Hallo jongens en meisjes!!
Nieuwtjes vanuit Wijkcentrum Klarendal
Nog een paar weken en dan is het alweer zomervakantie…..tot die tijd hebben we nog veel leuke
activiteiten op de agenda staan. Hier alvast een voorproefje:

Buitenspeeldag!

Woensdag 13 juni is het weer tijd voor de Buitenspeeldag!
In de middag zijn er allerlei leuke activiteiten op De Leuke Linde.
Wil je precies weten wat en hoe laat? Let dan op de flyers en posters!

Kick-off in het Gelredome

Woensdag 27 juni gaan we weer naar de Holiday Kick-off in het Gelredome. Ieder jaar zijn er allerlei
leuke activiteiten op de laatste woensdag van het schooljaar. Ook dit jaar gaan we daar weer heen
met het wijkcentrum.
In de week er voor kun je je inschrijven bij Joyce.

Kick-off Klarendal

Vrijdag 29 juni hebben we een grote afsluiting van het seizoen op De Leuke Linde. Het is dan de
allerlaatste dag vóór de zomervakantie, dus willen we samen met jullie vieren dat het vakantie is!
Wil je weten wat er allemaal te doen is? En hoe laat het begint? Let dan op de posters en flyers.

Nieuws van Basisschool Kunstrijk
Nieuws van Basisschool Kunstrijk
Eerste steen nieuwbouw onthuld

Onder grote belangstelling van ouders kinderen en andere betrokkenen van het MFC is de eerste steen
onthuld. Na een demonstratie van sportschool Fred Rooijers, een toespraak van de
wethouder en een lied van onze kinderen
konden de genodigden zich te goed doen
aan een hapje en een drankje!

Nieuws uit groep 4/5

Afgelopen maandag was de afsluiting van de verlengde schooldag.
De kinderen hebben een prachtige voorstelling gegeven. En aan alle
ouders/verzorgers van de kinderen van gr. 4/5, de aankomende tijd
kantie. Daarom is
wordt het erg druk in groep 4/5. er moet nog veel gebeuren voor de grotenva
beginnen.
kan
tijd
op
les
de
het belangrijk dat de kinderen op tijd op school komen, zodat
Groeten uit groep 4/5

Nieuws uit groep 6/7/8 a

‘t Venster. De finale vindt plaats
Op 17 april heeft Ilayda de finale gehaald, tijdens de voorleeswedstrijd op
u in de volgende Wijkkrant!
hoort
n
op 9 mei om 10.00 uur in het Posttheater. Hoe de Finale is afgelope
Gefeliciteerd Ilayda!

Nieuws uit groep 6/7/8 b

Met veel enthousiasme volgden
Op dinsdag 17 april heeft gr. 8 de brugklas training succesvol afgerond.
certificaat en een presenteen
haar
van
de 8e groepers de waardevolle lessen van Astrid. Ze ontvingen
je, en van school een roos! Helemaal klaar voor de brugklas!
vanmorgen (donderdag
Megan en Chimène, 2 leden van de raad van bestuur van de klassekas, hebben
Beltman is een beetMeneer
.
Beltman
19/4) een mooie brief geschreven. De brief is bedoeld voor de heer
6/7/8 b aan
groep
hoe
uit
Chimène
en
je de baas van het project klassekas. In de brief leggen Megan
urd. Natuurlijk
opgestu
worden
en
werkblad
de slag is gegaan met de klassekas. Voor 18 mei moeten alle
verkeersexahet
hebben
7b
groep
van
Eric
hopen we dat ons project tot de winnaars behoort! Ömer en
applaus,
groot
een
met
beloond
hiervoor
men gemaakt en… zijn daar glansrijk voor geslaagd Ze werden
eerd!
gefelicit
harte
van
Eric
en
een prachtig diploma en… een rode roos van juf Suzan. Ömer
Groetjes, Groep 6/7/8 b
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