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Sint Jansschool blijft open tot 2012

De Sint Jansschool dreigde dicht te gaan vanwege een dalend aantal leerlingen. Maar het bestuur van 
de school Fluvius heeft geluisterd naar ouders die de school wilden behouden om – zoals de planning 
er voor stond – mee te kunnen gaan in het Multi Functionele Centrum aan de Klarendalseweg in 2012; 
op naar één sterke wijkschool. Medio mei ondertekenden bestuur en wijkplatform de afspraken die 
hierover op papier zijn gezet. 

Samen met basisschool de Atlas word ondertussen nagedacht over de toekomst van beider scholen in 
het MFC. Zie hieronder.

Samen naar een nieuwe wijkschool

De kogel is door de kerk. In 2012 komt er één school in het nieuwe MultiFunctioneelCentrum aan de 
Verlengde Hoflaan. De Atlas gaat naar dit nieuwe MFC en hopelijk gaan er zoveel mogelijk kinderen en 
leerkrachten mee van de Sint Jansschool. De besturen van de Atlas en de Sint Jan (Delta en Fluvius) 
leggen zich nu toe op de inhoudelijke samenwerking van de scholen. Daarmee wordt gewerkt aan de 
toekomst van een krachtige wijkschool in 2012. 

Inmiddels is er een stuurgroep gevormd, bestaande uit een lid van ieder bestuur en de (waarnemend) 
directeuren van beide scholen. Besloten is om in september een studiedag voor beide teams te orga-
niseren om een gezamenlijk gedragen visie te ontwikkelen. Er zullen meer bijeenkomsten voor beide 
teams volgen, zodat de leerkrachten elkaar beter leren kennen en in de gelegenheid zijn om het onder-
wijs op elkaar af te stemmen. Ook gaan de medezeggenschapsraden van beide scholen enkele keren 
per jaar samen vergaderen. Daarnaast wordt er in het nieuwe schooljaar een informatie-avond voor 
ouders georganiseerd over de voortgang van de samenwerking. 
Het heeft al met al erg lang geduurd, maar nu het eenmaal zover is gaan wij er vol voor. Iedereen spant 
zich in om een mooie en goede wijkschool neer te zetten. Wij hebben er zin in!

Namens het bestuur en het team,
Tonnie Bruins, de Atlas
An van Nierop, Sint Jansschool



4

Het is zomer! Bij het ter perse gaan van de 
krant is het lekker warm geworden, Nacht van 
de Mode achter de rug, Wijkdag achter de rug, 
scholen dicht en waarschijnlijk zijn de eersten 
al op vakantie naar andere oorden in binnen- 
en buitenland. 

Er zijn vervelende dingen gebeurd laatst in het 
Posttheater, maar er is ook een prachtig feest 
geweest omdat in Klarendal één van de juweel-
tjes jubileerde. De krant lijkt weer te klein om er 
allemaal verslag van te doen. Maar komkom-
mertijd komt er aan. Behalve een hele pagina 
voor het jaarlijkse Speeldorp, valt er niet veel 
aan te kondigen voor de komende tijd. Vandaar 
geen agenda in deze krant. 

In september draaien we weer volop mee, mét 
agenda. Voor nu veel lees- en kijkplezier en 
geniet van de zomer!

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen

Jos Peters, Gerard Mulder, Shay Karniel, 

Zefanja Hoogers, Jan Brugman,  

Helga van Ree

www.Zefanja.nl

Drukkerij Advadi

Carla Dieperink, Gerdie Hermsen-Buunk, 

Bert Pas, Anja Pas, Ria Lijten, Annemarie 

Hermsen, Liesbeth Sonneveld, Marianne 

van Scherrenburg, Hans te Boekhorst, 

Elly Reijnier, Linda van Scherrenburg, Ed 

de Mulder, Toon Lubbers, José Pelsers, 

Jacqueline Daams, Gerard Veenstra, Tammo 

Westra,  Joos van Lunteren, Corry Evenhuis.

Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel

Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

026 445 22 57

wijkkrant@klarendal.nl

Op www.klarendaller.nl is de wijkkrant te 

downloaden.
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wijkkrant klarendal 

is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk woensdag kopij 8 september

Kopij ontvangen we het liefst per e-mail, 
anders op Cd-rom afleveren in de Wijkwinkel.
Ingeleverde teksten moeten in Word worden 
aangeleverd, digitale foto’s in een zo hoog 
mogelijke resolutie. 

Verspreiding van de wijkkrant vanaf 28 sep.
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~
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Raad van Toezicht maken op dit moment hun afwe-
gingen over de verkoop en de wijze waarop het 
bezit wordt verkocht. Zodra de besluitvorming is 
afgerond worden de bewoners van de huurwonin-
gen in Klarendal geïnformeerd. WOB begrijpt dat 
deze plannen wellicht vragen en zorgen oproepen 
bij haar huurders, maar huurders die niet willen 
kopen kunnen gewoon ongestoord blijven huren. 
WOB betreurt de vertraging en vraagt hiervoor 
begrip. Zorgvuldigheid staat voorop bij een derge-
lijk ingrijpend besluit. 

Anekdote

Mevrouw Doortje van 
Galen deed mee met de 
prijsvraag “Een oogje op 
Klarendal”. De oplossing 
was Putstraat/Paulstraat, 
zij prikte het volgende 
verhaaltje aan de oplos-
sing, wat we graag met 
u delen:

Leuke bijkomstigheid is 
dat op die hoek met de 
bruine deur een fiets-
verhuur was, Hakvoort 

– kan ook Hakdoorn zijn. 15 cent per uur. Op een 
zondag – ik was toen een jaar of 10, 11 – een fiets 
gehuurd. Kwam ik met de fiets de straat in, was er 
ruzie in een gezin. Ik heb daar een uur bijgestaan. 
Met andere woorden; niet gefietst. Maar wel 15 
cent kwijt…

Sportpunt Klarendal

Sportpunt Klarendal heeft tijdens de zomer geen 
programma. Ze draaien wel mee tijdens het speel-
dorp, zie daarvoor de aparte pagina in deze krant. 
De activiteiten starten weer na 20 september. 

Zomerprogramma van De Mix

Ook deze zomer organiseert J.c. De Mix weer 
leuke activiteiten. Zoals: Karten, Bowlen en lekker 
Barbecueën. Er zullen ook inlopen plaatsvinden en 
natuurlijke gezellige toernooitjes. 
Daarnaast zijn er meidenactiviteiten voor meer 
informatie kijk op onze NIEUWE website  
www.demix.jouwweb.nl.

Besluitvorming verkoop huurwonin-
gen vertraagd

Persbericht

ARNHEM – 23 juni 2010. Huurders van 
Woningstichting Openbaar Belang (WOB) die 
geïnteresseerd zijn in het kopen van hun huurwo-
ning, moeten helaas langer wachten op uitsluitsel. 
De besluitvorming rondom de verkoop van 229 
woningen en 10 studentenhuizen heeft vertraging 
opgelopen. Ondermeer de laatste huizenmarkt-
ontwikkelingen hebben daar een rol bij gespeeld. 
Het is de verwachting dat na de zomer hierover de 
gewenste duidelijkheid komt. 

In de vorige Wijkkrant Klarendal heeft u kunnen 
lezen over het plan van WOB om de woningen 
te verkopen. WOB, onderdeel van De Arnhemse 
Gasthuizen, wil zich richten op het bieden van 
woningen die geschikt zijn om ook eventueel zorg 
te leveren. Het woningbestand in de wijk Klarendal 
sluit hier onvoldoende op aan. Het bestuur en de 

 

Een cc gje op Klarendal
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 winkel-
centrum van Klarendal. 

Daarvoor moet u de 
bon invullen en afge-
ven bij de Wijkwinkel, 
Klarendalseweg 442. 

De winnaar is Marcel 
Wenker, hij krijgt als-
nog de waardebon in 
de bus. De oplossing 
van de vorige krant 
Putstraat/Paulstraat. 
De winnares is mw. 
Van Galen. Zij stuurde 
een leuke jeugdher-
innering mee, zie 
hierboven .. BEIDEN 
GEFELICITEERD!!

WELKE PLEK ZIE JE oP DE TEKENING?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

LEVER DEZE BoN BIJ DE WIJKWINKEL VooR 23 JUNI.

doe mee en win een prijs! doe mee en win een prijs!
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Visitatiecommissie bezoekt Klarendal
Weliswaar heeft Nederland momenteel geen 
kabinet, maar op de ministeries werken ze gewoon 
door. Zo bezocht een visitatiecommissie van het 
ministerie van Wonen Werken en Integratie de vier 
Krachtwijken van Arnhem op 24 juni. 

Belangrijk, want het zou toch wel heel fijn zijn als 
de ontwikkelingen in de wijk ondanks de recessie 

door kunnen gaan. Ze spraken bewoners en be-
roepskrachten en maakten een kleine wandeling. 

“De commissie is met goede geluiden wegge-
gaan. Klarendal was als altijd weer een genoegen 
om mee te maken”, aldus Jan Jans die vanuit de 
gemeente de programma’s van alle Krachtwijken 
coördineert. 

Wonen in een badhuis 
Door Helga van Ree

Zeven appartementjes in één gebouw. Elk met 
een eigen badkamer. Is dat bijzonder? Wel als je 
bedenkt dat vroeger tientallen mensen uit heel 
Klarendal naar dit complex kwamen voor hun we-
kelijkse wasbeurt. De appartementjes zijn namelijk 
gebouwd in het voormalige Volksbadhuis. 

Doortje van Galen (69) woont al bijna haar hele 
leven in de West Peterstraat, de straat waar het 

gebouw staat. Ze weet nog hoe ze als schoolmeisje 
met haar klas kwam douchen. ‘Eén keer per week 
een paar minuutjes. Je moest met z’n tweeën in 
een hokje. Dat spaarde natuurlijk geld. En als het te 
lang duurde, kwam meneer Peien met de slang met 
koud water om de hokjes schoon te spuiten.’

Thuis was er geen geld voor deze luxe. ‘Mijn 
moeder waste ons altijd in een teil. Lekker voor de 
kachel, als het koud was. Mijn broers en zussen: we 
moesten allemaal in hetzelfde water. Toen ik veer-
tien was ging ik werken en verdiende voor het eerst 
wat geld. Elke zaterdag, voor we naar de fabriek 
vertrokken, gingen mijn vriendin en ik voor 15 cent 
douchen. Dat kon ik toen betalen. Van mijn ouders 
herinner ik me niet dat die ooit naar het badhuis zijn 
geweest. Die wasten zich aan het aanrecht, denk ik.’
Ook Doortjes man Ted kwam in de verkeringstijd 
elke zaterdag na het werk zijn wekelijkse wasbeurt 
halen. Hij woonde toen in de Solostraat. Eenmaal 
getrouwd kreeg het stel in 1964 een woning in de 
Oost Peterstraat. Met een douche. ‘Dat was best 
nieuw hoor, voor die tijd. Familie en kennissen 
kwamen toen bij ons af en toe douchen. Want lang 
niet alle huizen kregen opeens deze voorziening.’ 

Toen dat eenmaal wel gangbaarder werd, verloor 
het badhuis zijn functie. In het neoclassicistische 
pand uit 1890 werden voortaan bingo’s gehouden. 
En een duivenvereniging vond er onderdak. Nu 
wonen er op de West Peterstraat 26 dus studenten. 
Voor hun dagelijkse douche hoeven zij de deur niet 
meer uit. 

Door Jos Peters

Dit jaar vindt opnieuw de manifestatie Wijken voor 
Kunst plaats. Het is alweer de 6e editie van dit 
festijn dat kunstenaars in de wijken St. Marten, 
Sonsbeekkwartier, Spoorhoek en Klarendal de kans 
geeft om hun artistieke en creatieve vaardigheden 
te laten zien aan ieder die daar interesse voor 
heeft. Het maakt niet uit of je een professioneel 
kunstenaar bent, of een amateur die het als hobby 
uitoefent. 

Op zaterdag 18 en zondag 19 september kunt u 
op het gemak de wijken door slenteren en u laten 
verrassen door exposities, muziek, dans ,theater of 
film in tal van openbare gebouwen, op straat of bij 
de mensen thuis. Het laat de creativiteit die in de 
wijken aanwezig zien en geeft kans op bijzondere 
ontmoetingen, zowel met mensen als met kunst, 
en het liefst allebei! En, zoals altijd wordt u zelf ook 
uit genodigd om ook iets bijzonders te tonen; mis-
schien heeft u ooit zelf iets gemaakt wat u graag wil 
laten zien, iets wat u zelf kunst vindt. Dat kunt u dan 
doen door het in een raam te zetten, en er een rode 
pijl bij te plakken. Dit wordt geleverd bij de platte-
grond van de wijk waar alle exposities, die dit jaar 
plaats vinden, op staan. 

Tja, wat moet ik er verder nog over zeggen? De 
afgelopen edities was het bijna altijd mooi weer, 
op zondagen waren delen van de wijken auto- vrij, 
er waren lekkere terrasjes met muziek, veel sfeer 
en veel mensen die door de wijken op zoek waren 
naar kunst en daar over aan het praten waren – 
“Heb je dit al gezien- maar dat moet je zien- ik heb 
nog een tip voor je, ga daar maar eens kijken, dat 
vind jij ook mooi”- afijn, u heeft het plaatje. 

Zelf is het voor mij de tweede keer dat ik ‘offici-
eel’ mee doe (vorig jaar had ik een marktkraam 
op de ‘Klarenmarkt‘ gehuurd om schilderijen te 
exposeren), maar dit jaar ben ik lid van een kunste-
naarscollectief met de prikkelende naam ‘Death by 
chocolat’, samen met mijn vrouw en twee vriendin-
nen van ons. Wat het allemaal gaat worden kan ik 
niet verklappen, wel dat het iets met chocolade van 
doen zal hebben…ik zou zeggen: komt allen en 
laten we iets moois gaan maken van de 6e editie 
van ‘Wijken voor Kunst’!

Kunst kijken in 
‘Wijken voor Kunst’

Jos Peters met zijn kunstwerken op  
de Klarenmarkt van september 2009
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‘Nieuws van de overkant’; iedereen heeft natuurlijk 
op de Hommelseweg aan de kant van Sint Marten 
de huizen zien staan, bekliederd met KLUSFACToR 
sjablonen. De ‘Huis zoekt klusser’ campagne moet 
duidelijk maken dat woningcorporatie Portaal en 
de gemeente Arnhem in deze wijk 22 zogeheten 
kluswoningen op de markt brengen. Dat gebeurt 
met de verplichting ze op te knappen. Het renove-
ren gebeurt deels collectief, samen met de andere 
kopers van kluswoningen. 

De kluswoningen bevinden zich aan de 
Hommelseweg, de Nijhoffstraat, de Marten van 
Rossemstraat en de Van Slichtenhorststraat. In de 
loop van 2011 gaan nog meer kluswoningen in ver-
koop.

Op www.klusfactor.nl staat alle informatie over dit 
project; prijzen, regels, voorwaarden, sluiting van 
de inschrijvingen en meer.

Regiodirecteur van Portaal Marco de Wilde (r.) en 
de Arnhemse wethouder Gerrie Elfrink druk in de 
weer met het markeren van de kluswoningen in 
Sint Marten. Foto: Jaro van Meerten.

Campagne KluswoningenVerhit avondje in het Posttheater 

Jos van Beek

De gemoederen raakten behoorlijk verhit tij-
dens een avond in het Posttheater op 17 juni. 
Met veel geschreeuw ging een kleine groep 
bewoners tekeer tegen de ontwikkelingen in 
Klarendal. Aanleiding was een presentatie van de 
Bewonersgroep Klarendal, die juist wilde laten 
zien welke resultaten tot nu toe met het wijkac-
tieplan en door gezamenlijke inzet van bewoners, 
woningcorporatie en gemeente zijn behaald. 

Deze avond kwam in beeld waar Klarendal vooruit-
gang heeft geboekt. Zoals bij het helpen van gezin-
nen met problemen; aandacht voor meer veilig-
heid op straat; opknappen van de Klarendalseweg 
met Buiten Gewoon Beter; de komst van het 
Modekwartier, etcetera, etcetera.
Maar van begin af aan was het onrustig in de zaal. 
De avond ontaardde echter in een chaos toen de 
vraag aan de orde kwam: zijn we op de goede 
weg, en wat kan beter? Een kleine groep bewoners 
bepaalde met veel geschreeuw en grove taal de 
sfeer. Ze vond het allemaal maar niks. “Geef ons 
ook maar zo’n winkeltje als die kunstenaars in het 
Modekwartier”, riepen ze bijvoorbeeld. Ze dachten 
dat kunstenaars daar wonen en werken met dikke 
subsidies van de gemeente. Volstrekt onjuist, want 
ze krijgen geen cent. De groep had er geen oor 
voor. 

Ook gingen ze fel tekeer tegen iedereen die in de 
Wijkwinkel werkt. Die zouden hun belangen niet 
behartigen. Ze eisten geld uit de wijkpot voor din-
gen die zij belangrijk vinden. Maar zo werkt dat 
niet. Dat geld wordt eerlijk verdeeld op grond van 
keuzes die de wijk zelf maakt. Ze wilden het niet 
horen.

Feitelijk hadden ze nergens oor voor. Ze waren 
overal tegen, zetten ze zich tegen alles af en wan-
trouwden elke goede bedoelingen. Een fatsoenlijke 
discussie was onmogelijk. De sfeer werd zo bedrei-
gend, dat ouders hun kinderen mee naar buiten 
namen. En veel bezoekers dropen af, verbijsterd 
dat zoiets nog kon gebeuren in een wijk die net de 
weg omhoog heeft gevonden. De avond eindigde 
kortom met een enorme kater.

Zo creëer je tweespalt
“Het was beschamend en beledigend. We wilden 
die avond goed uitleggen waar de Vogelaargelden 
aan besteed worden. Dat is er niet uitgekomen 
omdat die groep eigen ideeën heeft en aan hun 
eigen belang denkt. Ze bazuinen in de wijk rond 
dat wij als bewonersgroep niet met hen willen 
samenwerken. Maar het tegendeel is waar. Ze kun-
nen gewoon meedoen maar dat willen ze niet. Zo 
creëer je tweespalt en dat werkt tegen de wijk.”
Lid bewonersgroep

Kritiek op z’n Klarendals verwoord
“Heel teleurstellend dat dit is geëscaleerd. 
Er zijn zelfs mensen gevlucht. Waarom dit is 
gebeurd? Mensen mochten geen vragen stel-
len over Vogelaargelden. Alleen maar luisteren. 
Paternalistisch geleuter was het. Een flop voor de 

wijkwinkel. Bewoners reageren daarop zoals 
Klarendallers zijn, de kritiek werd op z’n Klarendals 
verwoord. Dat noemt de opbouwwerker onbe-
schoft. Begrijpt hij dat nou nog niet na twaalf 
jaar? En de voormalige wijkmanager noemde een 
bewoonster recht in haar gezicht a-sociaal. 
Wat wij willen is dat het Vogelaargeld in langlopen-
de projecten wordt gestopt. In ouden van dagen, 
in jongerenprojecten, een mooi buurthuis voor 
problemen en plezier. En niet in banen bij Rijnstad 
voor ‘Achter de Voordeur’. Dat is allemaal tijdelijk. 
Ook mag er geen geld naar het Modekwartier. 
Daarmee ga je Klarendallers op hun tenen staan; 
ze ervaren dat als een belemmering voor andere 
ontwikkelingen in de wijk. Maar ja, als je daarover 
je mening uit, ben je een negatieveling.” 
Ruud Bekkers, bewoner 

Niet tof, wel begrijpelijk
“Heel jammer dat bepaalde mensen zich zo 
uiten. Maar ik begrijp het wel. De wederopbouw 
van Klarendal, het levendig maken kost gewoon 
zo’n tien jaar. Bewoners vinden dat te langzaam. 
Toen ik later met ze sprak, bleken ze trouwens de 
Klarendalseweg en het Modekwartier erg mooi vin-
den. Alleen willen ze zelf ook winkeltjes beginnen 
maar dat ‘mag dan niet’. Dus zeggen ze: alles wat 
niet in mode past, krijgt geen pand. Daar gaat het 
niet om. Het gaat om goede plannen, ondernemer-
schap en keihard werken. 
Wat het is: deze bewoners lopen met frustraties 
rond door conflicten uit het verleden. Die zijn nooit 
opgelost. Dat zit ze dwars. Sommige mensen kun-
nen dat niet anders uiten dan door stampei te 
maken. Dat is hun taal. Niet tof maar ik begrijp het 
wel.” 
Sander Vogels, ondernemersvereniging DOCKS.

Goed nieuws groep 7/8 heeft met het schoenen-
poets project de “Klassekas” wedstrijd gewonnen.
Maandag 28 juni ontvingen we de prijs uit handen 
van de Arnhemse wethouder Margriet Bleijenberg. 
Spannend!! 

De bedoeling van het project is dat kinderen goed 
(beter) met geld leren omgaan. De kinderen van 7/8 
hadden samen met de juf een aantal mogelijkheden 
bedacht die zij zouden kunnen gaan doen om de 
klassekas te laten groeien. Uiteindelijk is gekozen 
om schoenen te gaan poetsen. Ze begonnen met 
een budget van € 50,-. Van het startgeld zijn schoe-
nenpoets spullen gekocht en vervolgens hebben de 
kinderen aan allerlei mensen gevraagd of ze hun 
schoenen mochten poetsen tegen een kleine ver-
goeding!

basisschool de Atlas

“Klassekas” in de Atlas
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Meer informatie over Buiten Gewoon Beter: www.arnhem.nl/bgbklarendal of: Klaas Spits: 026 - 377 4365; klaas.spits@arnhem.nl

SPEELPLEK ST. JANSKERKSTRAAT

De speelplek in de St. Jansstraat wordt aange-
pakt. Momenteel werkt de gemeente aan het 
ontwerp, met de volgende ideeën. 

Opknappen van de rommelige beplanting en •	
het slechte gras. 
“De meeste speeltoestellen verkeren in •	
slechte staat. We willen de evenwichtsbalken 
en het speelhuisje met glijbaan vervangen 
door andere speeltoestellen”, zegt projectleider 
Klaas Spits. “Ook verplaatsen we het duikelrek 
omdat dit te dichtbij de verharding staat en 
worden de schommels opgeknapt.”  
Een nieuwe en vooral speelbare invulling •	
van het stuk rechthoekige verharding (tussen 
schommel en kerk).

“Ik nodig bewoners uit op deze ideeën te rea-
geren en er zelf over mee te denken”, zegt Spits. 
“We maken namelijk graag gebruik van de ken-
nis van de straat. Reacties, opmerkingen en sug-
gesties zullen we meenemen bij het uitwerken 
van het voorlopig ontwerp.” Dit ontwerp worden 
zal tijdens een bewonersavond in september 
worden gepresenteerd.

Tekst en foto's: Jos van Beek Communicatie   

KLARENDALSEWEG

De Klarendalseweg, inclusief het winkelcentrum, 
zal voor de bouwvak helemaal klaar zijn. Ook de 
klassieke lichtmasten zullen dan zijn geplaatst. 

RAPPARDSTRAAT

De Rappardstraat is 30 centimeter breder ge-
maakt. De reden? “Jarenlang hebben bewoners 
in de Rappardstraat gevraagd om hekjes om 
boomspiegels, omdat daar honden in poep-
ten”, zegt René Kosters, BGB-hoofdopzichter in 
Klarendal. “Die wens hebben we in met BGB 
kunnen inwilligen. Maar als mensen hun auto 
aan de ander kant fout parkeren, kunnen Sita, 
brandweer en andere hulpverlening er nauwe-
lijks doorheen konden rijden zonder spiegels 
van auto’s te raken. Daarom hebben we de 
straat aan die kant verbreed. Achteraf gezien 
hadden we dit meteen moeten doen toen bij het 
herstraten van de het trottoir, want de Sita rijdt 
al langere tijd over trottoirs en boomspiegels. 
Nu moet het passen, zeker als de auto’s niet ‘te 
breed’ zijn geparkeerd.” 

VAKANTIE 

Van 19 juli tot en met 23 augustus is BGB-
hoofdopzichter René Kosters niet aanwezig in 
de wijkwinkel. In deze periode is er geen BGB-
inloopspreekuur op de woensdagmiddag in de 
Wijkwinkel. 

De Klarendalseweg zal voor de bouwvak 
helemaal klaar zijn. ook zijn er inmiddels twee 
speelplekken opnieuw ingericht en wordt aan 
een derde gewerkt. Verder is de Rappardstraat 
verbreed en is de gemeente in de Lijsterstraat 
aan de slag gegaan. De gemeente doet er alles 
aan om de huidige werkzaamheden voor de 
zomervakantie af te ronden. 

TERUGBLIK BEWoNERSAVoNDEN

In mei waren er twee bewonersavonden. Een 
voor bewoners uit de Kazernestraat/ St. Jans-
kerkstraat/ Dragonderspad en een voor bewo-
ners uit de Römerselaan/Hartogslaan/Verlengde 
Hoflaan.
“Op de eerste avond kwamen er maar erg wei-
nig bewoners”, zegt BGB-hoofdopzichter Kosters. 
“Jammer, want zulke avonden zijn het moment 
waarop bewoners hun reactie kunnen geven en 
wij er nog iets mee kunnen doen.” 
De tweede avond werd wel goed bezocht. “We 
kregen veel suggesties en ideeën”, zegt een 
tevreden Kosters. “Die nemen we mee in het 
ontwerp. En als we suggesties en ideeën niet 
kunnen gebruiken, zullen we mensen daarover 
informeren.”

SPEELPLEKKEN

Het aantal parkeervakken op de Klarendalse-
weg blijft gelijk. Wel worden ze ruimer en soms 
iets verplaatst. “Dit maakt trottoirs hier en daar 
smaller waardoor fietsen tegen gevels eerder 
in de weg kunnen staan. Om dit probleem op te 
heffen, hebben we op bepaalde plaatsen fiets-
hekjes geplaatst. Dat is gebeurd op verzoek van 
bewoners. We hopen van harte dat mensen hier 
gebruik van gaan maken.”

LIJSTERSTRAAT

Op 17 juni zijn de BGB-werkzaamheden gestart 
in de Lijsterstraat. Daarbij zal de weg worden 
opengebroken. “We zorgen ervoor dat uw 
woning te voet bereikbaar blijft maar verzoeken 
u vriendelijk uw auto elders te parkeren”, aldus 
projectleider Klaas Spits. Het werk zal ongeveer 
vijf weken in beslag nemen en voor de bouwvak 
gereed zijn. De Pastoor Bosstraat, Agnieten-
straat, Nijverheidsstraten en Noord Peterplaats 
zijn na de bouwvak aan de beurt. 



Het Luthers Hofje
door zefanja hoogers
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Klarendal heeft een uiterst interessante 
geschiedenis qua sociale woningbouw. op 20 
juni 1860 werd bijvoorbeeld de eerste steen 
van het Luthers Hofje gelegd, gesticht door 
de Evangelisch-Lutherse Gemeente waarbij de 
woningen tegen een betaalbare huur ‘werden 
uitgegeven aan gezinnen van brave handwerk-
lieden of andere minvermogenden’; één van 
de vroegste vormen van sociale woningbouw. 
Er is in de loop van de tijd in deze wijk veel 
afgebroken, maar op 20 juni 2010 stonden 
bewoners en gasten met een feest stil bij het 
feit dan hun bijzondere plekje precies 150 jaar 
bestond. 

De middag begon met een onthulling van een 
plaquette bij de ingang van het Luthers Hofje, 
waar een stukje geschiedenis op staat. De pla-
quette werd onthuld door de huidige predikant 
van de Lutherse Kerk aan de Spoorwegstraat, 
Drs. Klaas Touwen. Hij legde nog even uit dat 
dit unieke hofje geen Begijnenhofje is, wat 
stadsgidsen wel vaak verkondigen. De dag was 
gevuld met een voordracht van een toepas-
selijk gedicht, oude muziek, vertellingen van 
theaterduo Pim Kortewiek, hapjes drankjes, 
oude filmpjes van Karin, verassend bezoek van 
oud-bewoners en het uitgeven van een heel 
bijzondere jubileumpublicatie van en over 150 
jaar Luthers Hofje.

DoMINEE KLAAS ToUWEN 
Het Luthers Hofje is al jaren in het beheer van 
Volkshuisvesting Arnhem. Van oorsprong was het 
de bedoeling mensen met bescheiden inkomen 
een gezonde woonomgeving te bieden. Maar al 
na 40 jaar heeft de Lutherse gemeente het Hofje 
van de hand gedaan. Daarom vind ik het zo leuk 
dat de bewoners vanwege de geschiedenis en 

het leggen van de eerste steen door Dominee 
Schröder 150 jaar, geleden mij erbij gehaald heb-
ben. Fantastisch! Ik vond het gedicht over die 
openbare tuin zojuist heel mooi. Het thema open-
bare ruimte is voor de kerk van groot belang, we 
zijn geen klein kliekje. 
Verder hebben de bewoners vandaag een hele 
mooie dag georganiseerd.

"Van oorsprong was het de bedoeling mensen met  
bescheiden inkomen een gezonde woonomgeving te bieden."

KARIN WooNT 18 JAAR oP HET HoFJE

Karin was deze dag de ‘opperspreekstalmeeste-
res’. Ze kletste over de microfoon het hele pro-
gramma door de dag heen op een vermakelijke 
manier aan elkaar. Daags na het feest:

Dit was één van de beste dagen van mijn leven! En 
kijk nu, alsof er niets gebeurd is… Precies een jaar 
geleden zijn we begonnen met alle buren om te 
brainstormen over een jubileumfeest. Wat me op 
viel is dat praktisch niemand afhaakte. Ik wist wel

dat er veel talenten wonen op het Luthers Hofje 
en ik was ook bij iedereen wel eens binnen 
geweest. Maar het is wel leuk te zien dat al die 
talenten voor zo’n dag goed gebundeld zijn. Ik 
kijk nu anders tegen de mensen aan, voor mij 
heeft zo’n jaar veel betekend. Maar het blijft een 
kippenhok!
Het is een geweldig Hofje om te wonen. Maar 
wat er omheen zit… Kun je je voorstellen dat hier 
vroeger weilanden omheen lagen? Ja dat zou ik 
wel willen beleven; dat je het Hofje uit loopt en 
de weilanden in, koetje er op…

"Het is een geweldig Hofje om te wonen. Maar wat er omheen zit…"



JAN WooNT 20 JAAR oP HET HoFJE

Het is hier aangenaam wonen, rustig met geen 
verkeer langs je voordeur. Ook de sociale con-
text; het is prettig dat je niet in een anonieme 
omgeving woont. Voorheen woonde ik in 
Amsterdam, maar daar kende ik niemand in de 
straat. Het feest heeft er voor gezorgd dat de 
saamhorigheid wel beter is geworden, je leert 
elkaar beter kennen en begrijpen. Je hoeft niet 
per se vrienden met elkaar te zijn, maar door 
elkaar enigszins te kennen kunnen er conflicten 
voorkomen worden. Dit geldt in het algemeen 
trouwens. Met het mee organiseren van zo'n 
feest is het prachtig om te zien hoe alles samen-
valt en dat iedereen, hoe hij of zij ook is, zijn 
of haar steentje bijdraagt aan deze geweldige 
dag! En dat het op het Hofje niet handig zou 
zijn voor ‘solitaire’ mensen om te wonen is een 
misverstand, want er woont hier een mooi stel-
letje types bij elkaar. 

Wel probeer ik asociaal gedrag buiten het 
Hofje te houden. Twintig jaar geleden was het 
hier een hondenuitlaatplek en kwamen er veel 
dealers en spuiters. Het voelde ’s avonds niet 
onvoorwaardelijk veilig. We hebben er toen 
voor gestreden een ‘geen hondenpoep’ bordje 
te krijgen, de instanties vonden dat dat geen 
zin zou hebben. Maar nu het er staat, voelt het 
gelegitimeerder mensen er op aan te spreken. 
En het werkt. Verder was het hek bij de ingang 
aan de Hommelseweg vast gelast tegen de 
muren, meer voor de sier. Het stond dus open 
en verkeerd willende types liepen makkelijker 
naar binnen. Nu kan het gesloten worden, dat 
is duidelijker. 

Want ja, zeg nou zelf: het zou te zot zijn dit 
plekje aan verloedering verloren te laten gaan, 
dat is mijn eer te na. En eh wat mij betreft is er, 
zoals Karin aankondigde, over 100 jaar op vrij-
dag 20 juni 2110 weer zo'n feest!
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LoUIS WooNT 20 JAAR oP HET HoFJE 

Ik vond dat er bij zo’n jubileumviering aan het 
eind iets aangeboden moest worden aan de 
gasten. Er ontstond het idee om iedere bewoner 
een bijdrage te laten doen. Mijn bijdrage zou dan 
een ‘taaie’ zijn, omdat ik het heel belangrijk vond 
dat de geschiedenis van het Luthers Hofje eens 
in zijn geheel opgetekend werd. De jubileumpu-
blicatie is een omslag geworden met bijdragen 
van bewoners, het boekje met de geschiedenis 
is daar dan een bijlage van en heeft als titel ‘Tot 
soulaas ende onderstand’. 
Dus ik ben in november vorig jaar gaan zoeken, 
heb enkele wetenswaardigheden van internet 
gehaald, flarden uit diverse boeken gehaald. 
Samen met mijn buurvrouw Karina ben ik in

het Gelders Archief geweest. Heel interessant 
hoe je dan uit bijvoorbeeld een kasboek van de 
Luthers Gemeente de post ‘Stro van firma X voor 
de waterpomp’ moet vertalen naar zorg voor de 
gemeenschappelijke pomp dat hij ’s winters niet 
bevroor. Ik vind vormgeving en schrijven leuk 
om te doen, maar mijn drijfveren waren meer de 
geschiedenis en de bijzonderheid van het Hofje 
op de kaart te zetten.

Ik heb ook de zojuist onthulde plaquette vormge-
geven. Deze is gegraveerd, ingelakt en gezand-
straald. Een stukje geschiedenis bij de ingang van 
het Hofje. Het Luthers Hofje is al heel lang een 
rijksmonument. Dat is nu eindelijk bezegeld en de 
toevallige passant snapt meer over deze bijzon-
dere plek. 

‘Tot soulaas ende onderstand’.

"Er woont hier een mooi  
stelletje types bij elkaar."

PIMM WooNT 5 JAAR oP HET HoFJE

Zo’n dag organiseren en daar een jaar mee bezig 
zijn, werkt wel verbindend. Ik kwam bij mensen 
binnen die ik nog nauwelijks kende.
Ik was op bezoek op nummer 2 bij E die hier nu 
niet meer woont. Ik stond in haar voortuintje 
en sprak de legendarische woorden ‘Als ik hier 
zou kunnen wonen, zou ik gelukkig worden’. De 
zomer daarna woonde ik hier! Ik stond nummer 
vier op de lijst en vroeg me af wie er nou zo’n 
huisje weigert. Maar het was zomer dus veel 
mensen waren op vakantie, waarschijnlijk zat het 

hem daar in. Toen ik dan het berichtje kreeg dat 
ik nummer 1 was, heb ik het niet eens bezichtigd 
maar gelijk geaccepteerd. Na de eerste nacht sla-
pen, voelde ik me meer thuis dan ooit.

In Pimm’s raam hangt dan ook een gedicht:
Alsof je dit al kende
voor je het zag. Er geweest was
voor je er zou komen

Zo thuis

©Kees Spiering

"Als ik hier zou kunnen wonen, zou ik gelukkig worden."

Heeft u bijzondere interesse in de jubileumpubli-
catie 150 jaar Luthers Hofje? Vraag er naar in de 
Wijkwinkel. De oplage is beperkt.

150 jaar Luthers Hofje werd mogelijk gemaakt 
door Volkshuisvesting, Wijkplatform Klarendal, 
Stichting tot Steun voor Klarendal en de gemeente 
Arnhem.
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De maand juni was vol in Klarendal. Daarom deze 
krant weer te klein.

NACHT VAN DE MoDE: ondernemersvereniging 
DOCKS organiseerde met een knipoog naar de 
mode een volle avond met alle winkel open en 
meerder activiteiten op straat. 

Wethouder Margreet van Gastel liet de  
tussenstand zien van desponsoractie voor  
de HoMMELSEPooRT. Er is al 25.000 euro  
bij elkaar om het ontwerp met tegeltjes te ver-
eeuwigen. Zij deed daar zelf nog 5.00 euro bij, 
ontbreekt er nog een bedrag van 2.000 euro.

Stichting WIJKEN VooR KUNST liep met ESTER 
rond, een lopend kunstwerk in witte kledij. Maar 
diverse locaties gingen lokale kunstenaars en 
creatievelingen iets met haar doen. Om 22:00u ’s 
avonds zag ze er heel anders uit.

WIJKDAG KLARENDAL, Wijkdag Klarendal op 26 
juni, een dag vol activiteiten op diverse locaties. 
Traditioneel begon de met het jaarlijkse wijk-
ontbijt op de Leuke Linde met daarna veel sport 
en spel. We geven u een paar sfeerbeelden van 
andere locaties.

In het winkelcentrum van Klarendal waren diverse 
KoREN te horen. Toevallige passanten werden 
verrast door de klanken van HET GELDERS MAN-
NENKooR.

MoLEN DE KRooN was open en had MARTIN 
GoRT te gast op haar terrein, met Afrikaanse 
djembé sessies met zijn leerlingen.

In DE MIx werd het cd-project gepresenteerd  
wat GöHKAN TEKIN heeft gerealiseerd met meer-
dere jongeren uit de wijk. APPA kwam, beroemd 
Nederlands rapper van Marokkaanse afkomst.

Op het plein kruising AKKERSTRAAT KLAREN-
DALSEWEG stond een podium. MARVIN zong 
eerst Nederlandstalig, WILLIAM & THE HAN-
DJIVES hadden o.a. Elvis klanken.

FOTOPAgINA: JuNI IN KLARENDAL  

Lopend Wijken voor Kunst-werk Ester Afrikaanse djembé

Appa in de MIX

het Gelders Mannenkoor

Hommelsepoort

William & the Handjives
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W i j k  A c t i e  P l a n  K l a r e n d a l
Door Zefanja Hoogers

Klarendal is in 2007 uitgeroepen door toenmalig 
minister Vogelaar tot Krachtwijk. De Vogelaar-
aanpak heet ondertussen officieel Wijkaanpak. In 
alle vier de Arnhemse wijken die onder deze aan-
pak vallen, wordt constant gewerkt aan een zoge-
naamd wijkactieplan, kort gezegd WAP. Een plan 
wat met, door en voor bewoners doelen wil beha-
len met de speerpunten Wonen, Werken, Leren & 
opgroeien, Integreren, Sport & Cultuur, Veiligheid 
en ‘Achter de Voordeur’. Vanaf 2009 is de start 
gemaakt met de uitvoering van het programma, 
het wijkplatform en de bewonersgroep worden 
regelmatig over de voortgang geïnformeerd. In 
deze rubriek houden we u op de hoogte van de 
actualiteit van het WAP. 

Één van de speerpunten heeft te maken met effec-
tievere inzet op gezinsinterventie: aanbod achter de 
voordeur, verzachten verborgen armoede en bie-
den opvoedingsondersteuning. Daarbij hoort ook 
aanpak van overlast en onveiligheid. We ontmoe-
ten Esther ter Horst, via Rijnstad sinds januari 2010 
zorgcoördinator in Klarendal. Esther coördineert 
hulp aan mensen die bijvoorbeeld in de schulden 
zitten, problemen hebben in de opvoeding of met 
drankgebruik. verschillende hulpverleners richten 
zich op hun eigen deskundigheid, zij zorgt voor 
afstemming op elkaar. 

“Soms word ik getipt door de politie of door de 
buurtpastor. Ik richt me vooral op mensen die de 
weg naar hulpverlening moeilijk weten te vinden, 
maar soms melden ze zich ook zelf. Ik ga de wijk 
in, zoek contact en zet een stuk hulpverlening in. Ik 
ben er voor de mensen zelf. Maar als blijkt dat de 
problematiek zijn weerslag heeft op een buurt, pro-
beer ik ook daar iets te betekenen.” Esther’s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
werk bestaat voor een groot deel uit samenwer-
ken met de professionals; “De lijnen zijn kort om 
samen overlast- en zorgproblematiek te bekijken. 
Het is dan de bedoeling dat alle neuzen één kant 
op staan. Eens in de zes weken is er een overleg 
(‘overlast- en zorgoverleg’, ofwel o.z.o., red), maar 
tussendoor is er ook regelmatig contact.” 

Esther heeft in haar studententijd aan de rand van 
Klarendal gewoond en deed hier ook haar bood 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schappen. “Ik had dus wel feeling met de wijk. Ik 
vind het heel bijzonder dat er nog een cultuur is 
van sociale controle en betrokkenheid bij elkaar. 
Ik loop er veel doorheen, leer de wijk nu pas goed 
kennen. Ik spreek bewoners over wat hen bezig 
houdt, wat goed gaat en tegen welke problemen ze 
aanlopen.” 

Esther ter Horst is te bereiken via 026-3127700 of 
loop binnen op Steenstraat 97.

Esther ter Horst

Nuttige nummers in de wijk

Politiehuiskamer: Marten van Rossemstraat 2, 
tel. 443 34 35 politiehuiskamer@planet.nl  
ma. t/m do. 9:00-16:30u.  
Spreekuur Wijkagent: donderdag 19:00-20:00u. 
Buiten openingstijden kunt u bellen met het 
hoofdbureau 0900-8844
Grofvuil ophalen: tel. 446 04 90 (SITA)
oud Papier: Elke 2e dinsdag van de maand  
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 
Stadsbeheer, servicelijn@stadsbeheer.nl
Jongerencentrum De Mix: tel. 445 86 21,  
www.jongerencentrumdemix.nl 
Mediatrefpunt Klarendal: tel. 351 34 28 
SWoAspreekuur: Wijkcentrum Klarendal do. 
12:00-14:00u. tel. 06-39495151 (alleen tijdens 
spreekuur)
Volkshuisvesting: tel. 37 12 712 / 0800 7788999
De molen: geopend vrijdag 13:00u-16:00u, 
zaterdag 9:30u-13:00u, of als de wieken draaien
ophaaldag plastic: elke 2e ma. van de maand
Wijkcentrum Klarendal: Rapparstraat 30  
tel. 351 34 28

Wijkwinkel Klarendal

Klarendalseweg 442, Tel. 445 22 57. 
E-mail: wijkwinkel.klarendal@rijnstad.nl

De Wijkwinkel is dicht 26 juli t/m 16 augustus

Openingstijden: ma t/m do 9.00 uur - 17.00 uur.

In de Wijkwinkel kunt u terecht met vragen en 
klachten over de wijk. De volgende personen 
kunt u bereiken in de wijkwinkel:

Buurtopbouwwerker: Rob Klingen

wijkmanager: Saskia Moester

Klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke 
website:  
www.arnhem.nl > Wonen & Leven > uw wijk

Ook de Rechtswinkel is gevestigd in 
de Wijkwinkel.
Inloopspreekuur: dinsdag 19.00 - 20.00 uur.

Wijkplatform Klarendal

In het laatste Wijkplatform zijn de ontwikkelin-
gen besproken om te komen tot één wijkschool 
te komen. U leest daar meer over op de voor-
pagina. 

Het Wijkplatform en de bewonersgroep heb-
ben altijd gepleit voor één sterke basisschool in 
Klarendal. Dit is nu een feit, vanaf september 
wordt er door beide teams met volle kracht 
gewerkt om tot één school met één onderwijs-
systeem te komen. Het is goed om te zien dat 
beide teams en directeuren dit met veel enthou-
siasme doen.

Er zijn veel financiële aanvragen behandeld. 
De aanvragen die er uit springen zijn, een boekje 
over Klarendal van Stichting Monusscript dat 
het in het najaar verschijnt een boekje over de 
geschiedenis van de wijk, een boekje voor de 
bewoners met informatie over alle ondernemers 
in de wijk en een bijdrage in het onderhoud van 
de Molen.

W I J K W I J Z E R ☞☞

WIJKPLATFoRM KLARENDAL



10

Beheerdershuisje Leuke Linde
BEHEERDERSHUISJE IN NIEUW JASJE

De afgelopen weken heeft De Leuke Linde niet stil 
gezeten. Het beheerdershuisje van De Leuke Linde 
heeft namelijk een nieuw jasje gekregen. LoDeco 
heeft een schitterend ontwerp getekend en de vrij-
willigers en beheer hebben dit ontwerp gezamen-
lijk en enthousiast ingeschilderd. Spelende kinde-
ren en blije dieren zijn er volop te zien. Een gezellig 
en kindvriendelijk resultaat is het geworden, een 
huisje waar we ontzettend trots op zijn! En om 
dit te laten zien hebben we het resultaat feestelijk 
geopend tijdens de Wijkdag van Klarendal. ook dit 
was een gigantisch succes. Beheer, vrijwilligers en 
LoDeco bedankt voor jullie hulp en inzet!

BAM Utiliteitsbouw actief op De Leuke Linde
Vrijdag 15 juni heeft BAM de handen uit de mou-
wen gestoken op Bouwspeelplaats De Leuke Linde. 
BAM was op zoek naar een leuk teambuildinguitje, 
maar eens wat anders dan anders. Via de landelijke 
actie NL doet is BAM in aanraking gekomen met 
Maartje. Samen zijn zij om tafel gegaan om te be-

spreken wat mogelijk is. Enig technisch inzicht van 
Vincent (beheer Leuke Linde) en Peter (technisch 
man BAM) was hierbij vereist. Tijdens dit overleg 
zijn we tot een leuk programma gekomen, namelijk:

Het inschilderen van de muren van Pretland•	
Het vervangen van de boeiboarding (overstek) •	
van Pretland
Het herstellen van het rotte hout van het houten fort•	

Het resultaat is geweldig en we hebben hard 
gewerkt met z’n allen. Met een gezellige barbecue 
als afsluiter en een mooie zon aan de hemel kon 
de dag niet meer stuk. We zijn ontzettend blij met 
de hulp van de BAM en willen hun hartelijk danken 
voor hun inzet, creativiteit en enthousiasme! In het 
bijzonder willen we mevrouw Riky Vos en technisch 
man Peter bedanken voor de fijne samenwerking. 
Hopelijk zien we jullie nog eens op onze mooie 
Bouwspeelplaats De Leuke Linde. BAM bedankt!!!

Groetjes, 
Ron, Willem, Hennie & Natascha
Bestuur Bouwspeelplaats De Leuke Linde

Activiteiten van de Leuke Linde
ACTIVITEITEN ‘DE LEUKE LINDE’

Hallo jongens, meisjes, ouders en alle andere 
lezers,

Het is bijna zomervakantie en dat betekent dat het 
wat rustiger wordt met activiteiten op De Leuke 
Linde. Maar gelukkig stoppen we nog niet hele-
maal, want er komt nog een hele leuke en gave dag 
aan waar je zeker bij moet zijn!

DE HoLIDAy KICK oFF KLARENDAL & ST. MARTEN 
op woensdag 21 juli van 13.30 tot 16.00 uur.
Samen met jullie willen we dan de zomervakantie 
inluiden en dat betekent dat vanaf die middag alle 
wekelijkse activiteiten in de wijken Klarendal & St. 
Marten stoppen. Dit zijn niet alleen de activiteiten 
van De Leuke Linde, maar ook van wijkcentrum 
Klarendal en wijkcentrum De Hommel.

Maar wees niet getreurd, er is nog voldoende te 
doen! Alleen hebben we allemaal een aangepast 
programma. Dus kijk goed bij de locaties wanneer 
er wat te doen is.
Bij De Leuke Linde hebben we in de zomervakantie 
nog een aantal leuke activiteiten, namelijk:

1•	 ste week van de zomervakantie: 16, 27, 28, 29 
en 30 juli HANDBAL door een echte trainster van 
handbalverenging UDI 1896 van 10.30 tot 11.30 uur 
5•	 e en 6e week van de zomervakantie: SPEEL-
DoRP KLARENDAL!

Ben je vergeten wat er allemaal te doen is op ‘De 
Leuke Linde’? Ga naar WWW.DELEUKELINDE.NL of 
kom gewoon naar ons toe. Daar staan 2 grote bor-
den waar alle activiteiten in hangen, maar je mag 
het natuurlijk ook gewoon aan ons vragen. Graag 
zien wij jullie bij onze leuke en gezellige activiteiten 
en wens ik iedereen namens Bouwspeelplaats De 
Leuke Linde een leuke en fijne zomervakantie!

Groetjes, Maartje & Stichting Bouwspeelplaats De 
Leuke Linde
BoUWSPEELPLAATS DE LEUKE LINDE

Vogels onmisbaar in 
een Vogelaarwijk
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Door Anne Voorbergen

De Vogelbescherming Nederland is in 2009 begon-
nen met het inzetten van stadsvogeladviseurs. Dat 
zijn vrijwilligers die zich, samen met de plaatse-
lijke natuurgroepen, vogelwerkgroep, inwoners en 
andere instanties en instellingen, willen inzetten 
voor een goed leefklimaat voor stadsvogels en 
mensen. Ronald Schrijber opereert voornamelijk in 
Arnhem Zuid als stadsvogeladviseur, ik woon sinds 
2005 in Klarendal en wil mij hier graag inzetten 
voor onze vogels.  

De bebouwde omgeving wordt steeds belangrijker 
als ontmoetingsplek tussen vogels en mensen. Net 
zoals mensen aan steden zijn gebonden, is ook een 
aantal vogelsoorten afhankelijk van de stedelijke 
omgeving. De huismus en de gierzwaluw zijn daar 
in onze wijk goede voorbeelden van. Persoonlijk 
word ik altijd blij van de huismussen die elke dag 
weer voor leven op ons balkon zorgen.  

Steeds meer stadse tuinen worden bestraat en 
omringd door een hardhouten schutting. Deze 
trend zorgt voor een grote verarming van de stad 
als leefgebied voor vogels. U kunt met soms hele 
simpele maatregelen uw leefomgeving een stuk 
aantrekkelijker maken voor vogels. Voedsel, vei-
ligheid en nestgelegenheid zijn drie belangrijke 
factoren voor vogels. Voedsel en veiligheid kun-
nen gezocht worden in openbaar groen, maar 
u kunt ook in uw tuin maatregelen treffen om 
het voor vogels aantrekkelijk te maken. Gebruik 
inheemse planten en boomsoorten en zorg voor 
zoveel mogelijk variatie in hoogte en in soorten. 
Heeft u geen tuin dan kunt u als alternatief aan 
een geveltuin denken of u kunt uw schutting laten 
begroeien, zodat vogels daar voedsel en nestgele-
genheid kunnen vinden. Ook kunt u een nestkast 
in uw tuin plaatsen. Zorg er wel voor dat deze niet 
in de zon hangt, een goede aanvliegroute levert en 
niet kan worden bezocht door de kat. Voor de gier-
zwaluw en de huismus bestaan speciale dakpan-
nen of zogenaamde vogelvides, die het de vogels 
mogelijk maken onder daken te broeden. Deze zijn 
makkelijk aan te brengen en erg succesvol.

Valt je iets op in de wijk, heeft u ideeën of heeft u 
informatie of advies nodig? U kunt altijd contact 
met mij opnemen: annevoorbergen@hotmail.com

(Wijk) wethouder Michiel van Wessem kwam tijdens het jaarlijkse wijkontbijt  
op de Leuke Linde het opgeknapte beheerderhuissje officieel openen.



11

U U Oranje U In U De U Wijk U U
Natuurlijk was Klarendal tijdens de WK weer helemaal in de ban van oranje! Tijdens het ter perse gaan 
van deze krant hebben we werkelijk geen idee hoe het ’t Nederlands elftal in Zuid Afrika zal vergaan. 
Maar door oranje Klarendal waren meerderen in ieder geval geïnspireerd; Jos van Beek fotografeerde, 
Gerard Mulder tekende en Elisabeth de Meulmeester maakte oranje hoedjes voor in haar etalage!

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

D e  S i n t  J a n s c h o o l    g e f e l i c i t e e r d  B r i t t
Het is een hele prestatie om mee te doen aan een 
voorleeswedstrijd. Je moet bijna foutloos lezen 
en een goede intonatie hebben. ook moet je 
tegen stress bestand zijn, want het is best span-
nend om voor veel kinderen voor te lezen. Wie 
weet er dan nog zijn rust te bewaren?

Britt in ieder geval wel. Zij werd eerst Voorleeskam-
pioen op de Sint Jansschool. Daarna mocht zij de 
school afvaardigen in het Posttheater. Daar was de 
halve finale van de Voorleeswedstrijd. Alle voor-

leeskampioenen van de basisscholen uit de kracht-
wijken van Arnhem- Noord lazen er voor. Ook daar 
werd Britt eerste! Zo kwam zij in de finale terecht en 
mocht zij het opnemen tegen de andere Voorlees-
kampioenen. Natuurlijk gingen de kinderen uit groep 
7- 8 mee om haar aan te moedigen. 

op het moment van schrijven is nog niet bekend of  
Britt eerste geworden is en daarmee Arnhems Voor-
leeskampioen 2010. Nu al hebben wij alle waarde-
ring voor haar lef en inzet. Wij zijn trots op haar.
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Klarendalse musical 
'Zo zijn wij'
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Na lang dansen, zingen in de studio en hard
oefenen in het wijkcentrum, was het dan einde-
lijk zo ver: Zaterdag 26 juni vond de musical ’Zo 
zijn wij’ plaats, opgevoerd in VMBo ‘t Venster.

De musical werd opgevoerd door Melanie, Kim, 
Sharona, , Kimberley, Nuran, Melissa, Jemma, 
Ilayda, en Eltjo. Zij zijn al die tijd begeleid door 
Heidi, Wendy en Patricia en hebben ook veel 
hulp gehad van Orlando.

ondanks alle zenuwen en spanning, was het 
een groot succes!!! Er waren veel bezoekers en 
veel complimenten. De dames en de heer heb-
ben goed hun best gedaan! We zijn trots op hen 
en willen hen dan ook bedanken voor dit super-
coole optreden!!! ook de leiding: bedankt voor 
alle hulp en inzet!!!
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'De poorten gaan open...oh...weee....oh!!! Kom maar binnen lopen...oh...
weee...oh!!!' Herkennen jullie het liedje al??? Het is weer bijna Speeldorp-
tijd!!! In de laatste 2 weken van de zomervakantie gaan de poorten van De 
Leuke Linde weer open voor Speeldorp Klarendal. 
Er zijn weer superleuke activiteiten en spellen! En we openen een echt 
bouwdorp!!! Dit wil je niet missen! 
Hang dit overzicht alvast op je prikbord of op de koelkast, dan kun je niet 
vergeten wat er allemaal te doen is. ToT SPEELDoRP !!!

Maandag 23 augustus: Openingskermis 
Natuurlijk begint Speeldorp ook dit jaar weer met een spectaculaire 
Openingskermis. We zullen in de ochtend het Speeldorp openen met een 
grote Tam-Tam-Optocht in de wijk. Wil je mee doen? Neem dan iets mee waar 
je herrie mee kunt maken en sta om 9.30 uur klaar bij de speeltuin. We gaan 
met z'n allen zoveel herrie en muziek maken, zodat heel Klarendal weet dat 
Speeldorp weer is begonnen.
Verder zijn er allerlei leuke en spectaculaire spellen en activiteiten, zoals een 
ballenbad, Multi-trampoline, springkussens en nog veel meer!!! Een dag om 
niet te missen!!!

Dinsdag 24 augustus: Beroependag
De hele dag staat in het teken van allerlei verschillende beroepen. In de och-
tend gaan we op bezoek bij een bijzonder beroep. En in de middag zijn er leuke 
spellen en kun je allerlei beroepen van dichtbij bekijken. En je kunt timmerman 
of loodgieter spelen in het bouwdorp. Weet jij al wat je later wil worden???

Woensdag 25 augustus: Waterdag !!!
Geen Speeldorp zonder de bekende Waterdag. Wat moet je doen? Pak een tas. 
Stop daar je handdoek, je zonnebrandcrème en droge kleding in. 
Trek je zwemkleding aan. Neem goede zin mee. En bestel zoveel mogelijk zon-
neschijn, want het wordt weer een kletsnatte dag!!!

Donderdag 26 augustus: Verkeersdag
Rara, waar zal deze dag over gaan??? Ja, heel goed....over verkeer! In de och-
tend doen we een leuke speurtocht in de wijk. In de middag kun je meedoen 
met verkeersspelletjes, je eigen vervoer maken, rijden op het verkeersplein en 
nog veel meer. Natuurlijk kun je ook weer bouwen in het bouwdorp.

Vrijdag 27 augustus: Spel-uitleendag
Zoals je vast al weet, kun je in de lente en de zomer op De Leuke Linde spel-
materialen lenen bij Spel-uitleen Pretland. Vandaag is de Spel-uitleen in de 
ochtend open en zijn er allerlei leuke activiteiten te doen. 
In de middag komt er een groot race-parcours op de speeltuin. Ook is er op de 
Playground van alles te doen. Wil je meedoen met de race? Geef je dan van 
tevoren op. Ook het bouwdorp is vandaag weer open.

Maandag 30 augustus: Sportdag
We starten deze 2de week van Speeldorp Klarendal natuurlijk weer met de 
Sportdag!!! Er komen verenigingen om hun kunsten te laten zien en je kunt 
ook meedoen, op het veld kun je sporten en spelen, en ook het bouwdorp is 
weer geopend om verder in te klussen.

Dinsdag 31 augustus: Bouwdag
Op de andere dagen kun je al gaan klussen in het bouwdorp, maar vandaag is 
de grote dag.....het is bouwdag! Dat betekent dat we het bouwdorp helemaal 
klaar gaan maken, we gaan de 'huizen' inrichten, we kiezen een burgermeester 
en er zijn allerlei leuke bouwspellen te doen. Neem jij ook iets mee om je huis 
mee in te richten???

Woensdag 1 september: Dagje uit!!
Waar gaan we heen? Dat hoor je tijdens het Speeldorp. Op de 2de maandag 
starten we met de inschrijvingen. Zorg dat je er bij bent!
De kaartjes zijn gratis, maar we gaan met maar 3 bussen. Als de bussen vol 
zijn, kan er niemand meer mee. Alleen kinderen van 6 t/m 12 jaar mogen mee. 
(Neem je legitimatie mee bij het inschrijven.)
Voor kinderen van 3, 4 en 5 jaar is er een leuk programma op De Leuke Linde, 
van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Donderdag 2 september: Talentendag
In de ochtend is er een leuk programma buiten de speeltuin. Wil je mee? Zorg 
dan dat je om 10.00 uur klaar staat! 
In de middag is het weer tijd voor de grote Speeldorp-Talentenshow!!! Ook dit 
jaar weer in de circustent. Kun je zingen, dansen, playbacken, goochelen, rap-
pen of iets anders? Geef je dan op voor de Talentenshow! 
Zou de leiding dit jaar ook weer willen optreden? Wie daagt hen uit???

Vrijdag 3 september: Circus !!!
Dit mag je echt niet missen! Circus Harlekino is er weer bij om deze laatste 
dag van Speeldorp Klarendal spectaculair af te sluiten. Kaartjes kosten 1 euro. 
Het circus is alleen toegankelijk voor kinderen. Ouders wees gerust, de leiding 
zal goed op de kinderen passen.

Speeldorp Klarendal is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Je kunt het Speeldorp vinden op Bouwspeelplaats De Leuke Linde aan de 
Agnietenstraat. 
Alle activiteiten (behalve het circus) zijn gratis.
Speeldorp Klarendal is geopend van 10.00 uur – 12.00 uur en van 13.30 uur 
– 16.00 uur. 
Van 12.00 uur – 13.30 uur is de speeltuin gesloten voor bezoekers.
Vragen? Bel met tel: 026 – 442 48 11


