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Wijkkrant

In deze lente editie:

en nog veel meer

~** Voedselbank in Wijkcentrum Klarendal *Voedselbank in Wijkcentrum Klarendal *~
tekst en foto: frans zonneveld

Op steeds meer plekken in Arnhem verschijnen 
“voedselbanken”, nu al zeven uitgiftepunten in 
de stad , zo ook sinds maart 2006 in Klarendal. 
De bekendheid groeit. Er worden nieuwe plekken 
gevonden dichter bij de mensen die er gebruik 
van maken. De hele organisatie draait op vrijwil-
liger. In Klarendal zijn dat: Rick Jansen, Anne 
Krenten, Lies Baidjoe en Irene Noten. 

Rick Jansen werkt er vanaf het begin en beant-
woordt de vragen:

Waar komt al het voedsel vandaan ?

Van landelijke groothandels, fabrieken en plaat-
selijke winkels. Het zijn levensmiddelen die de 
fabrikant om wat voor reden dan ook niet aan de 
supermarkt kwijt kan. Er kunnen pallets zijn waar-
van een aantal blikjes zijn afgevallen en dan mag 
de hele pallet niet meer verkocht worden. Ook 
producten die tegen de houdbaarheidsdatum 
aanzitten, of soms ook net over de datum zijn. 
De voedsel en warenautoriteit voor waren geeft 
aan welke producten voor hoe lang over de 
datum mogen zijn, en welke niet. De leveranciers 
kijken wat ze kunnen geven, zo zijn de pakketten 
iedere week anders samengesteld. 
Bijzonder om te vermelden dat een grote bakker 
uit Arnhem zijn versgebakken brood geeft, die 
dan wordt ingevroren en zo langer bewaard kan 
blijven. Die bakker is betrokken bij het armoede-
probleem en wil zo zijn steentje bijdragen. 

Wie mogen er gebruik van maken?

Iemand komt in aanmerking voor een voedsel-
pakket als hij of zij maandelijks na aftrek van alle 
kosten (vaste lasten en ook schulden) 150 euro 
overhoudt om van te leven. Per volwassene komt 

daar 50 euro bij en per kind 25. Veel mensen die
hier komen hebben nog minder. Het kan aange-
vraagd worden via een hulpverleners: bijv. de 
sociale dienst, maatschappelijk werk, ouderen-
zorg SWOA of de thuiszorg. Via www.voedselban-
karnhem.nl  kunnen hulpverleners een aanvraag-
formulier downloaden en samen met de klant 
invullen en dan mailen of faxen naar de voedsel-
bank Arnhem. Daar zit een coördinator die bekijkt 
of iemand ervoor in aanmerking komt. 

Hoe werkt de voedselbank hier in het wijk-
centrum van Klarendal?

De vrijwilligers hier zorgen voor de gezelligheid. 
Bij het ophalen kun je ook een praatje maken, 
er wordt koffie en thee geschonken. Sommige 
mensen zien ernaar uit om even uit hun sociale 
isolement te komen. Als je weinig te besteden 
hebt, ga je minder vaak de deur uit. Van hieruit 
gaan mensen soms weer door naar cursussen of 
activiteiten hier in het buurthuis.
Er worden hier nu 20 pakketten uitgedeeld, de 
pakketten komen identiek aan, en worden door 
de vrijwilligers herverdeeld. Dat hangt af van de 
hoeveelheid gezinsleden. 

Wat vind je tenslotte nog belangrijk om te 
melden?

Je hoeft je niet te schamen, met armoede kan 
iedereen plotseling geconfronteerd worden: ziek-
te, schulden, ontslag noem maar op. Natuurlijk is 
het belangrijk om zoveel mogelijk op eigen benen 
te staan en het is een noodoplossing en een tij-
delijke situatie.
Ook is het belangrijk om te beseffen dat het een 
gift is en geen recht wat je kunt opeisen.

Voor meer informatie: 
www.voedselbankarnhem.nl
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Krant 2 van 2008: boordevol nieuws. Iedereen 
laat weer van zich horen; Sportpunt, 
scholen; Vivare; Groengroep; Wijken voor 
Kunst; Modekwartier; zwembad Klarenbeek; 
SWOA; minister Vogelaar…. Het houdt niet 
op, iedereen heeft weer zin. En omdat vorig 
jaar april zo’n warme maand was, hebben we 
de krant alvast in een mooi voorjaarskleurtje 
gedompeld. 

Extern zijn erg veel mensen druk met onze 
wijk. Daarvan geven we u een overzicht op de 
middenpagina; wat een aandacht. Toch klaagt 
de redactie een beetje omdat het nog steeds 
een hele klus blijft om deze krant zeven keer 
per jaar samen te stellen. Extern zijn ze druk 
met onze ontwikkelingen, maar intern laat dat 
te wensen over. Kijk daarom even hiernaast 
naar de oproep die de redactie plaatst.

Maar vooralsnog natuurlijk veel leesplezier met 
het Klarendalse nieuws!

Van de redactieVan de redactie & Nieuws & MededelingenMededelingen

Jos Peters, Gerard Mulder, Frans 

Zonneveld, Shay Karniel, Zefanja Hoogers, 

Esther Spaan, Jan Brugman

www.Zefanja.eu

Drukkerij Advadi

Carla Dieperink, Edwin Mot, Bert Pas, 

Anja Pas, Ria Lijten, Annemarie Hermsen, 

Liesbeth Sonneveld, Marianne van 

Scherrenburg, Hans te Boekhorst, Elly 

Reijnier, Suzanne Zuidema, Linda van 

Scherrenburg, Ed de Mulder, Tanja 

Trompetter, Toon Lubbers, José Pelsers, 

Jan Klein Kranenburg, Gerard Veenstra

Tammo Westra, Joos van Lunteren

Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel

Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

026 445 22 57

wijkkrant@klarendal.nl

Wijkkrant op www.klarendal.nl

door Hans te Boekhorst

redactieledenredactieleden

fotografiefotografie

drukkerdrukker

bezorgersbezorgers

redactie-adresredactie-adres

telefoontelefoon

e-maile-mail

internetinternet

wijkkrant klarendal 
is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk donderdag 17 april. 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 6 mei.
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Een cc gje op Klarendal

~ Colofon ~

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. Daarvoor moet u de bon 
invullen en afgeven bij de Wijkwinkel, 
Klarendalseweg 442. 

De oplossing van de vorige keer was de hoek 
Wormserlaan / Klaas Katerlaan. 

Uit de inzendingen heeft Trees Koking - 
Talmaplein 32 - gewonnen. Gefeliciteerd!

Doe ook mee en breng uw bon vandaag nog 
naar de Wijkwinkel. Uw oplossing moet uiter-
lijk 17 april in ons bezit zijn.

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

Lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 17 april

DOE MEE EN WIN EEN pRIJs

DOE MEE EN WIN EEN pRIJs

~ Inleveren van kopy ~
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Oproepje voor Nederlandse lesOproepje voor Nederlandse les
In Klarendal en StMarten heb ik een duide-
lijke en zeer concrete vraag gesignaleerd naar 
Nederlandse les. Wie zou willen meehelpen om 
een laagdrempelig lesproject op te richten? En wie 
zou een uur tot 1,5 uur per week les willen geven 
aan een wijkbewoner die de Nederlandse taal niet 
goed machtig is? 
Interesse? Neem dan contact op met buurtpastor 
Geert Rozema: g.rozema@rkdewijngaard.nl 
of bel: 026-4428493 of 06-11515590

Excuses voor bewoners van de LindenheuvelExcuses voor bewoners van de Lindenheuvel
Omdat er een mysterieuze fout heeft opgetreden 
bij de vorige wijkkrant, was er een tekort en heb-
ben we de krant niet overal kunnen verspreiden. 
Alle woningen aan de Lindenheuvel hebben geen 
krant ontvangen, waarvoor onze excuses! 
Voor geïnteresseerden; deze (én andere) kranten 
zijn te downloaden op www.klarendal.nl onder het 
kopje <wijkkrant>.

Vroeg nieuwsVroeg nieuws
De derde wijkkrant zal weliswaar nog tijdig uitko-
men, maar toch willen we alvast wat belangrijke 
data doorgeven:
10 mei: jaarlijkse plantjesdag op de Kapel!
24 en 25 mei: Klarendal op zijn kop! Dat weekend 
wordt het Postdistributiecentrum officieel geopend 
als “GOED”. Het wijkfeest, de jaarlijkse multicultu-
rele brunch, de Leuke Linde, Wijken voor Kunst en 
100% MODE: iedereen zal dat weekend iets van 
zich laten horen. 

Rondleiding MODEKWARTIERRondleiding MODEKWARTIER
Op 19 april van 10.30 tot 11.30 uur is er een open-
bare rondleiding in het Modekwartier georgani-
seerd. De rondleiding wordt verzorgd door Pieter 
Jongelie – projectleider 100%MODE – en Berry 
Kessels – woonmanager bij Volkshuisvesting -. 
Informatie bij Annette de Bie - Projectassistent 
100 % MODE – Tel. di t/m vrij: 06-53424876. 
Iedereen welkom!

GEZOCHT: 35 uren op jaarbasisGEZOCHT: 35 uren op jaarbasis
Wijkkrant Klarendal wordt samengesteld, in elkaar 
gepuzzeld en geschoven door een aantal trouwe 
vrijwilligers. Maar, aan meedenkende burgers 
nooit genoeg! Heb jij zin om zeven keer per jaar 
mee te denken over de vele Klarendalse actualitei-
ten en daar voor in de pen te klimmen. Of om met 
een cameraatje op pad te gaan? Wordt dan samen 
met ons vrijwillig redacteur. We bieden je een leuk 
clubje en een interessante leerzame werkervaring 
voor laagdrempelige journalistiek.
Interesse? Mail naar wijkkrant@klarendal.nl 
of bel Zefanja op 06-50833929
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VOGELAAR-GELDENKlaar om van Klarendal een prachtwijk te maken

€

€

€
€

door jos van beek, foto's: zefanja hoogers

De plannen om van Klarendal een ‘prachtwijk’ te 
maken, gaan door. Ook op sociaal gebied. “We 
zijn eruit gekomen”, zegt Gerrit Breeman, direc-
teur Volkshuisvesting Arnhem. “De corporaties 
hebben de Wijkactieplannen inhoudelijk onder-
schreven”, bevestigt programmamanager Ien van 
der Coelen van de gemeente Arnhem. In maart 
en april kunnen bewoners de conceptplannen 
nog eens beoordelen en adviezen uitbrengen. 

Geharrewar en onduidelijkheid over de rol van 
de wooncorporaties zijn de wereld uit. “We heb-
ben samen met de gemeente afspraken gemaakt 
over de plannen. En wij betalen voor het invul-
len van die afspraken”, zegt Breeman namens 
alle Arnhemse corporaties. Het vooraf gestelde 
bedrag van 2,6 miljoen voor Klarendal blijft over-
eind. Hier komt nog een onbekend bedrag van 
het Rijk bij. 

De poort om ‘prachtwijk’ te worden staat zo 
wagenwijd open. Bewoners kunnen echter niet 
zomaar gaan roepen wat er moet gebeuren, ver-
volgt Breeman. “Het geld is niet vrij ter beschik-
king. Met die suggestie schiep minister Vogelaar 
torenhoge verwachtingen. Landelijk is met de 
corporaties afgesproken dat we het geld bijvoor-
beeld óók investeren in bouw. Eigenlijk wat we 
altijd al doen. Daarnaast investeren we in sociale 
zaken.”

Hij wijst erop dat de Arnhemse prachtwijken een 
eigen budget krijgen. Voor Klarendal is dat een 
deel van de 530 duizend euro, dat het Rijk over 
de prachtwijken verdeelt. Dit is als ‘bewoners-
geld’ vrij besteedbaar om projecten te kunnen 

invullen. Klarendal heeft trouwens al twee-
honderd duizend euro ontvangen voor Klarendal 
Kom Op! De helft kwam van de corporaties, de 
andere helft van de gemeente. Ook stellen de 
corporaties een pot geld beschikbaar voor het 
project Kan Wél. 

College akkoord
De plannen om van onder andere Klarendal 
een prachtwijk te maken, staan beschreven in 
Wijkactieplannen. Het zijn in feite dezelfde plan-
nen als die na zomer 2007 klaar waren, alleen 
heeft het College de doelstellingen wat aan-
gescherpt. “Daar had het Rijk om gevraagd”, 
zegt gemeentelijk programmamanager Van der 
Coelen. “We hebben met cijfers duidelijk gemaakt 
waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt.” 
Op 4 maart ging het college van B&W met de 
Wijkactieplannen akkoord. 

De Wijkactieplannen vormen de basis voor de 
aankomende tien jaar. Afgestemd op de ont-
wikkelingen gedurende die periode, zal elke 
twee jaar opnieuw een uitvoeringsplan worden 
gemaakt. Van der Coelen is tevreden over de 
manier waarop corporaties en gemeente over 
de plannen in overleg zijn - “en dan gaat het niet 
alleen over het bouwen van woningen en scho-
len”. Gerrit Breeman denkt dat er de aankomende 
tien jaar voldoende financiële middelen beschik-
baar zijn om “de doelstellingen geformuleerd in 
de Wijkactieplannen te halen, zonder aan kwaliteit 
te hoeven inleveren”. 

Momenteel ligt er een concept klaar van de 
plannen voor 2008-2009. Dat kunnen de wijk-
bewoners in maart en april beoordelen en van 
adviezen voorzien. En minister Ella Vogelaar? Die 
komt in april naar presikhaaf om een handteke-
ning te zetten onder de overeenkomst waarin alle 
afspraken tussen rijk, gemeente en corporaties 
zijn vastgelegd.

Onderstaand allerlei Ella momenten in 2007: 
bezoek aan Klarendal, stadhuis, politiehuiskamer, 
KAB posttheater en NCRV. 

Klarendal vormt een Gilde en loopt mee 
tijdens de Sonsbeek Processie op 8 juni 08

Sonsbeek 2008: nodigt u van harte uit ook 
deel te nemen.

Deze zomer worden 30 kunstwerken van 
internationaal bekende kunstenaars in park 
sonsbeek tentoongesteld. Uniek voor deze 
jubileumtentoonstelling is de sonsbeek proces-
sie, waarin de kunstwerken in een feestelijke en 
plechtige optocht, op 8 juni door de binnenstad 
van Arnhem gedragen worden.

Speciaal voor dit doel worden 30 Gilden ge-
vormd. Ieder Gilde bestaat uit 60 enthousiaste 
Arnhemmers die samen een kunstwerk zullen 
dragen.

Sonsbeek 2008 biedt deelnemers:
~ betrokkenheid bij een bijzonder evenement
 met internationale uistraling
~ inzicht in de totstandkoming van het kunst
 werk
~ professionele begeleiding bij de oefenbijeen
 komsten
~ mogelijkheid tot deelname aan speciale
 programma’s, zoals: rondleidingen, lezingen,
 films en de Gildenbijeenkomst op 8 april in
 het Gelredome.

Wilt u meedoen aan dit unieke evenement en 
lid worden van het Klarendal Gilde? Geef u op 
bij:gildeklarendal@live.nl

10e sonsbeek internationale beeldententoon-
stelling, park sonsbeek. processie: 8 juni
Officiële opening: 13 juni
Tentoonstelling: 13 juni-21 september

www.Sonsbeek2008.nl



tekst:marc peter foto:seppe ruberti

In de winkel "Eva Luna Couture" van Irene schaep-
man worden bruids- en avondkleding en tailleurs 
ontworpen volgens de authentieke couturetech-
nieken. De kledingstukken zijn unica die om het 
lichaam worden gemouleerd. Moulage is een am-
bachtelijke manier van ontwerpen, waarbij de kle-
ding op het lichaam wordt gemaakt om, zowel met 
behulp van de inzichten van de couturier als uw ei-
gen wensen, tot een ideale vorm te komen. Hierbij 
is de klant de inspiratiebron voor Irene schaepman 
en zij zal op intuïtieve wijze het ontwerp maken 
dat op het lijf van de klant gesneden is.

Hiernaast bestaat er een collectie prêt-à-porter 
onder het label Easy Couture. Deze collectie maakt 
couture toegankelijk voor een breder publiek. Easy 
Couture is een vereenvoudigde vorm van de Haute 
Couture, waarbij wordt uitgegaan van confectie-
maten. Deze kleding wordt echter wel vervaardigd 
volgens de couturetechnieken met hoofdzakelijk 
dezelfde materialen. Easy couture met een vleugje 
‘haute’, dus.

"Fantastisch, de hele straat 
op één lijn!"
Atelier en winkel van Eva Luna, nu nog gevestigd 
in het Arnhemse Spijkerkwartier, verhuizen in het 
voorjaar van 2008 naar Sonsbeeksingel 112. 
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The Sixth Lens: “We zijn blij om in Klarendal te zitten!”

tekst en foto: jos peters

Wie regelmatig door de Hommelstraat komt zal 
de bijzondere afbeelding van het hoofd met de 
camera lens en de intrigerende tekst ‘The sixth 
Lens’ al vaker hebben gezien; het voormalige 
pand van loodgieterbedrijf Gitsels herbergt nu 
een leerplek van opleidingenorganisatie Rijn-
IJssel voor de opleiding tot fotograaf. Guiseppe 
Ruberti is de oprichter van ‘The sixth Lens’ en 
vormt nu met een van zijn eerste leerlingen, 
Kevin Deux, het team achter de leerplek. 

Guiseppe: “Ik heb al bijna 25 jaar ervaring als 
fotograaf, maar was op een gegeven moment 
wat opgebrand en uitgekeken op het vak. Ik werd 
groepsleider en activiteiten begeleider bij de dak- 
en thuislozen zorg. Ik zag veel jongeren kampen 

met problemen, bijvoorbeeld doordat ze geen 
doel hadden in hun leven en de aansluiting mis-
ten bij de maatschappij. Ik probeerde juist om hun 
creativiteit te stimuleren, en zo werd het idee voor 
‘The Sixth Lens’ geboren.” Zowel Volkshuisvesting 
en de gemeente Arnhem waren enthousiast door 
zijn ideeën, en na een aantal verhuizingen van 
het project, kreeg ‘The Sixth Lens’ uiteindelijk het 
voormalig pand van Gitsels aangeboden, waar 
men nu 10 maanden zit.

Guiseppe startte met vijf jongeren, die na hun 
opleiding bij ‘The Sixth Lens’ weer hun eigen weg 
zijn gegaan. Één van hen is begonnen om een 
eigen fotostudio in Zaandam op te zetten, een an-
der volgt nu de kunstopleiding bij Artez, en Kevin 
is gebleven bij het project en begeleidt nu leerlin-
gen van het Rijn IJssel. “Het Rijn IJssel kwam na 
drie maanden langs en zij zagen ook veel in het 
project,” vertelt Guiseppe, en zo is het gekomen 
dat we nu onder hun een leerbedrijf zijn. We 
voelen ons ook een beetje pioniers van het Rijn 
IJssel, omdat de modeafdeling binnenkort ook 
verhuist naar Klarendal, naar het voormalige 
postdistributiecentrum.”

Als leerbedrijf neemt men ook opdrachten van 
particulieren aan. “We zijn laagdrempelig,“ zegt 
Guiseppe, “mensen kunnen altijd binnenkomen 
en rondkijken, en we hebben al veel positieve 
reacties gehad van buurtbewoners en kunste-
naars, bijvoorbeeld bij de ‘Wijken voor Kunst’ van 
het afgelopen jaar. En elke Klarendaller die graag 
met zijn hondje op de foto wil, is bij ons welkom!”, 
voegt hij met een lachend gezicht er aan toe. “We 
zijn blij om in Klarendal te zitten. Het is een kleur-
rijke en interessante buurt, waarin veel gebeurt.”

The sixth Lens, Hommelstraat 66-68
Website: www.thesixthlens.nl 
Telefoon: 06-34204676 (Guiseppe Ruberti)

444444
Op tweede paasdag is dit jaar de officiële start 
van de voorverkoop begonnen, tot en met 23 
april kunt u iedere maandag en woensdag van 
9.00 - 20.00 uur aan de kassa van het zwem-
bad terecht. Op 26 en 27 april viert Klarenbeek 
het openingsweekend, dus zet het vast in uw 
agenda!

Arnhem Card
Voorheen konden Arnhem Card houders alleen 
een 12-badenkaart met korting kopen. Dit jaar 
kunt u tijdens de voorverkoop ook een seizoen-
sabonnement kopen. Met flinke korting! Jeugd 
(t/m 12 jaar) betaalt € 25,00 en volwassenen 
€ 45,00. Daarvoor kunt u het hele seizoen - dat 
tot 7 september duurt - iedere dag komen 
zwemmen. Het seizoensabonnement voor jeugd 
en volwassenen is wel beperkt voorradig en 
alleen in de voorverkoop beschikbaar. 
Op = op dus wees er snel bij!

Internet
Overigens kunt u dit jaar ook via internet een 
abonnement of 12-badenkaart bestellen. Daar-
voor is een digitaal formulier op de website van 
het zwembad beschikbaar: 
www.zwembadklarenbeek.nl 

Als u dat invult en aan ons mailt, krijgt u bericht 
wanneer uw abonnement of 12-badenkaart 
klaarligt. 

1111111

Klarendal Modewijk Sonsbeeksingel 112: Eva Luna Couture
Studio in bruids- en avondkleding en prêt-à-porter

Wat verwacht Irene schaepman van de nieuwe 
locatie in Klarendal Modewijk?
“Ik heb gekozen voor een mooi pand aan de 
Sonsbeeksingel waar we boven kunnen wonen. Het 
opknappen van het pand is nog bezig. Na vijftien 
jaar ontwerpen ben ik eraan toe om mijzelf sterker 
te profileren. 

De mensen willen ook graag het gezicht achter een 
label leren kennen. Daarom ga ik in Klarendal, ve-
der onder mijn eigen naam Irene Schaepman. Eva 
Luna Couture blijft, net zoals Easy Couture, verder 
bestaan als label. Verder krijg ik creatieve energie 
van het samenwerken met de andere modemensen 
in de wijk. Fantastisch toch, dat een hele straat op 
één lijn zit!”

contactgegevens: 
www.evalunacouture.nl  info@evalunacouture.nl

Om verder een kijkje te nemen welke modeonder-
nemers zich op korte termijn nog meer zullen gaan 
vestigen in Klarendal, kijk op www.100mode.nl



b u i t e nu i t e n G e w o o ne w o o n b e t e re t e r in KlarendalKlarendal  
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Nu de Vogelwijk op wat details na in luister 
is hersteld, gaat Buiten Gewoon Beter (BGB) 
in Klarendal haar tweede fase in. Nu is het 
gebied aan de beurt tussen Agnietenstraat, 

Hoflaan, Rozendaalsestraat, sonsbeeksingel en 
Hommelsweg. De start van de werkzaamheden 
begint na de aanstaande zomervakantie.

Meer informatie over Buiten Gewoon Beter:Meer informatie over Buiten Gewoon Beter:
www.arnhem.nl (Actueel=> projecten => BGB). www.arnhem.nl (Actueel=> projecten => BGB). 
Of: Klaas spits: 026 - 377 4365;  Of: Klaas spits: 026 - 377 4365;  
klaas.spits@arnhem.nlklaas.spits@arnhem.nl

hoek Rosendaalsestraat/Verlengde Hoflaan

Laatste loodjes in de Vogelwijk

In maart worden er speeltoestellen geplaatst/
vervangen in de Zwaluwstraat en de Hovylaan. 
De ondergrond van de speelplekken wordt met 
zand bedekt. 

Plusplekken opnieuw onder de loep

Vlak voor de zomer van 2007 vond in het 
KAB-gebouw een inloopavond plaats over de 
plusplekken die op stapel staan. Met name 
omwonenden konden er hun stem laten horen. 
“Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen”, 
vertelt projectleider Klaas spits. “Deze gaan 
we eind maart nog een keer voorleggen aan 
omwonenden, inclusief tekeningen. Daarvoor 
krijgen ze een uitnodiging.” Hieronder alvast de 
voorstellen op een rijtje.

Kom naar de inloopavond eind maart. Hier 
zullen de voorlopige ontwerp van bovenstaande 
plusplekken worden gepresenteerd. Omwonen-
den ontvangen een uitnodiging met plaats en 
tijd.

Vinkenstraat

Willemstraat

1

2

3

4

Vinkenstraat
Vanwege het gebrek aan speelruimte voor kinde-
ren, gingen er stemmen op om zowel de ruimte 
op de Vinkenstraat als de Herenstraat in te richten 
als speelplekken. 
Door dit plannetje ging een streep. Spits: “Op 
de vorige inloopavond bleek dat omwonenden 
van de Herenstraat tegen een speelplek waren. 
En omwonenden van de Vinkenstraat vroegen 
nadrukkelijk om een afgeschermd zitplekje met 
verhard plateau. Dat gaat ook gebeuren.”

Noord Peterplein
De bestaande bomen zullen hier plaatsmaken 
voor nieuwe bomen. Binnen het bestaande 
hekwerk komt een verhard plateau en een nieuw 
speelplekje. Bromfietsen worden geweerd. Aan 
de straatzijde komt een haag. Langs het hekwerk, 
aan de kant van de Landbouwstraat, komt een 
uitlaatstrook voor honden en aan de kant van de 
Noord-Peterstraat parkeerplaatsen.

Willemstraat
Een deel van de Willemstraat is nu ‘woonerf’ met 
veel paatjes om parkeren tegen te gaan. Dit deel 
wordt straks weer een normale straat, met aan 
beide kanten parkeermogelijkheden. Zo wordt de 
Willemstraat weer één lange straat. Ook komen 
er bomen in een grasstrook.

Klarendalseweg en omgeving als 
gigantische Plus
Van omvangrijke orde is de herinrichting van de 
Klarendalseweg en omgeving. “We zijn met de 
gemeente bezig om hier een apart project van 
te maken, met extra subsidie”, aldus projectlei-
der Klaas spits. “Eigenlijk is het dan geen BGB 
meer, maar een gigantische plus.” De reden? 
“Zo krijgt dit gebied een uitstraling die in over-
eenstemming is met ambitie van wijk om er 
een modekwartier van te maken.” 

Wat zijn de plannen? “De Klarendalseweg is nu 
erg rommelig. Daar willen we meer structuur in 
brengen. We gaan straten en stoepen opknap-
pen, de weg wordt opnieuw bestraat. Er komt 
natuurlijk de klassieke verlichting. We willen dit 
doorzetten voor de hele Klarendalsweg. Sterker 
nog, we willen hier ook de Akkerstraat, de Kool-
straat en de Oost Peterstraat bij betrekken.”

Maar er is nog meer. De ‘gouden driehoek’ 
(Sonsbeeksingel/Koolstraat/Klarendalseweg) 
krijgt bijzondere aandacht. “Door het eenrich-
tingsverkeer op het onderste deel de Klarendal-
seweg, bestaat er geen direct verbinding tussen 
de Hommelseweg en de rest van de Klarendal-
seweg - dus vanaf het centrum naar Klarendal. 
Daarom willen we de rijrichting op de Sons-
beeksingel omdraaien, en tegelijk wandelen en 
parkeren aan de winkelkant mogelijk maken.”

De kans dat de plannen doorgaan, schat Spits 
redelijk hoog in. “Ik denk dat overheid met 
de subsidieaanvraag akkoord zal gaan.” Een 
definitief besluit valt tegen de zomer. En als dat 
geld er niet komt? “Dan gaan we ons bezinnen 
om geld op een andere manier vrij te maken. 
We kunnen het ook in verschillende fases doen. 
Ik verwacht dus wel dat het gaat gebeuren. 
Daarom beginnen we ook gewoon met de voor-
bereiding en het maken van ontwerpen.”
 
In juni is organiseert de gemeente een presenta-
tie met uitwerking van bovenstaand plan.

Tedingstraat 
De Tedingstraat bestaat nu vrijwel helemaal uit 
tegels en klinkers. “Dat is wel een erg harde, ste-
nige omgeving”, zegt Spits, “we willen de straat 
‘zachter’ en aantrekkelijker maken met gras en 
struiken.” 

Klarendalseweg

Tedingstraat
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OVER AANDACHT
samenstelling: zefanja hoogers

sinds bekend is geworden dat Klarendal door 
minister Vogelaar op de lijst van 40 wijken is 
gekomen en de NCRV bij ons op bezoek is 
geweest, krijgt Klarendal wel verschrikkelijk 
veel aandacht en valt de term ‘aandachtswijk’ 
heus op zijn plaats.

Wijkkrant Klarendal geeft 
u een korte opsomming:

In de laatste krant van 2007 meldden wij u al 
dat Stichting MediaDebat interesse in Klarendal 
had. Stichting MediaDebat is een stichting die 
zich tot doel stelt het op gang brengen en facili-
teren van discussies over werkwijze, vakinhoud 
en ethiek in het journalistieke veld. Zij verzorg-
den een radio-uitzending op RTV Arnhem over 
de vraag wat de NCRV aandacht met de wijk 
heeft gedaan. 

Op de website www.mediadebat.nl kunt u een 
volledig verslag van de uitzending lezen - waar 
bewoners, NCRV, journalist van de Gelderlander 
en meerderen aan deelnamen - geschreven 
door Herman spinhof.

In november vorig jaar is er ook hoog bezoek 
gekomen: Clemens Cornielje  - Commissaris van 
de Koningin in Gelderland - bezocht Klarendal. 
Op de website www.gelderland.nl waar u een 
volledig verslag van dit bezoek kunt lezen, 
vonden wij het volgende voor u:

“…….Bijeenkomst in wijkcentrum Klarendal: 
‘Kansen voor Klarendal’
In het wijkcentrum Klarendal had de 
Commissaris een gesprek met bewoners van 
Klarendal, een medewerker van Sportbedrijf 
Arnhem, de gebiedsagenten en met vertegen-
woordigers van verschillende organisaties. 
Een inwoner van Klarendal die daar geboren 
en getogen is vertelde de Commissaris dat hij 
niet altijd even gelukkig is met de stadsvernieu-
wing. Volgens hem is met het weghalen van de 
twee pleinen in de jaren ’70 en ’80 het hart uit 
Klarendal gesneden. Hij is opgelucht dat met de 
huidige vernieuwingen de oude winkelpanden 
in tact blijven en dat de Klarendalseweg haar 
karakter behoudt.

Een andere bewoner gaf aan dat de scholen in 
de wijk het moeilijk hebben. Er heersen nog 
veel vooroordelen waardoor vooral de mensen 
met de hogere inkomens hun kinderen buiten 
de wijk naar school doen. Een folderactie van 
school heeft meer aanmeldingen opgeleverd. 
De Bredeschool is aan de rand van de wijk 
geplaatst en daar zijn veel ouders niet gelukkig 
mee.

Het wijkcentrum en Sportbedrijf Arnhem 
organiseren in het wijkcentrum en de sporthal 
activiteiten om kinderen en hun ouders aan 
het bewegen te krijgen. De nadruk ligt op de 
teamsporten. In de teams zijn kinderen van 
verschillende nationaliteiten te vinden. Er zijn al 
250 leden. Het is de bedoeling dat de sporthal 
op termijn gerund wordt door de ouders. De 
Commissaris adviseerde de aanwezigen om 
contacten met andere organisaties te leggen, 
omdat het anders misschien een kortdurend 
succes is……”

Op diezelfde website (www.gelderland.nl) 
troffen wij ook het onderstaande: 

“Op uitnodiging van de gemeente Arnhem 
bezochten twaalf Statenleden op woensdag 23 
januari de wijk Klarendal.Na een inleiding door 
wethouder Hoeffnagel van Arnhem gingen de 
statenleden te voet door de wijk. Tijdens de 
wandeling bezochten zij onder meer het vanuit 
de stationsomgeving naar Klarendal verplaatste 
Postdistributiecentrum en zagen zij de ontwik-
keling van het modekwartier Klarendal. Na de 
wandeling werd in groepen op verschillende 
locaties verder gesproken over het modekwar-
tier, over een leerwerkproject voor jongeren en 
over burgerparticipatie.  

In de Wijkwinkel kwam het onderwerp burger-
participate aan bod. Er wordt veel gedaan om 
bewoners van Klarendal te betrekken bij plan-
nen en uitvoering. Een zorgpunt is de beperkte 
betrokkenheid van allochtonen die wel ruim 
40% van de wijk uitmaken.”

Verder rinkelt de telefoon in Klarendal onafge-
broken; allerlei studenten en leerlingen die voor 
een of ander onderzoek of schoolopdracht om 
de meest mogelijke informatie vragen. Dat vari-
eert van een student sociologie die stage loopt 
bij het Verwey Jonker Instituut (onderzoekt 
maatschappelijke vraagstukken) en polarisatie 
bekijkt, van VWO leerlingen van het Arentheem 
College die voor het vak Maatschappijleer 
vragen stellen over hun leeftijdsgenoten die in 
deze wijk de risicojongeren zijn, tot architectuur 
studenten die vragen of er draagvlak zou zijn 
voor een te ontwerpen gebouw voor zowel kun-
stenaarsateliers als een jongeren werkplaats.

Anne de Haan woont in Nijmegen, is freelance 
journalist en studeert aan de Hogeschool Windes-
heim in Zwolle, afdeling journalistiek. 

Van haar school kreeg ze de opdracht om een 
wetenschapper te interviewen over een van de 
Nederlandse aandachtswijken. Omdat Anne zelf 
tot haar 7e in de binnenstad van Arnhem woonde, 
koos ze vanwege affiniteit met onze stad voor 
Klarendal. 

Homepage Anne de Haan: http://karmijntekst.nl
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Scheiding Kerk en Staat blokkeert integratie Klarendal

bewonersparticipatie
door mustapha charifi

De wijk Klarendal kenmerkt zich door de veelzij-
digheid en diversiteit onder de bewoners.
Dit uit zich niet alleen in etniciteit, maar ook leef-
tijd, klasse, opleidingsniveau, interesses 
enzovoorts. Volgens cijfers die bekend zijn, is 24% 
van de bewoners van Klarendal actief betrokken 
bij activiteiten om de samenleving in de buurt 
te verbeteren. Dat betekend dus dat 76% van de 
bewoners niet of nauwelijks betrokken is.

Mijn naam is Mustapha Charifi, 27 jaar en 
studeer Culturele Antropologie aan de Universiteit 
Utrecht. Voor mijn afstudeeropdracht voer ik een 
onderzoek uit naar de bewonersparticipatie in de 
wijk Klarendal. Het onderzoek zal onder andere 
in de vorm van veldwerk plaatsvinden. Dat houdt 
in dat ik vooral veel aanwezig ben in de wijk, bij 
activiteiten en probeer zoveel mogelijk bewoners 
te spreken en te interviewen. In het onderzoek wil 
ik vooral kijken naar de onderliggende processen 
die spelen bij de mogelijkheid om actief burger te 
kunnen zijn. Burgerschap is erg belangrijk, omdat 
dit samenhangt met erkenning van bewoners. Die 
erkenning zorgt ervoor dat bepaalde claims en 
rechten erkend kunnen worden en geïntegreerd 
worden in structuren van het land of de wijk. 
Burgerschap is dus iets dat verdiend kan worden 
door burger te zijn èn het actief mee doen in het 
nemen van eigen beslissingen. 

Bewonersparticipatie is mogelijk als mensen 
enerzijds actief willen zijn en anderzijds de moge-
lijkheden hebben om te participeren. Belangrijke 
vragen waar ik mij in het onderzoek op ga richten, 
zijn of de mensen informeel/sociaal worden in- of 
uitgesloten; hebben de bewoners het gevoel dat 
ze worden gestigmatiseerd en voelen de bewoners 

zich daadwerkelijk thuis in Nederland en hun wijk? 
Deze thema’s kunnen van invloed zijn op het actief 
burger zijn en kunnen zijn.

Voor mijn onderzoek zal ik tot ongeveer eind mei 
veelvuldig in de wijk zijn om zoveel mogelijk 
mensen te spreken. Via mijn netwerken in de wijk 
probeer ik in contact te komen met bewoners, 
maar ook door simpelweg aan te bellen bij men-
sen. Het kan dus zomaar zijn dat ik binnenkort bij 
u voor de deur sta. Het uiteindelijke rapport zal ik 
naar verwachting rond half juli af zijn. 

Wilt u meer weten over dit onderzoek of vindt u 
het interessant om met mij in gesprek hierover 
te gaan, neem dan contact met mij op via e-mail 
adres: bewonersparticipatie@gmail.com.

UZ
door anne de haan

“De moeizame integratie in Klarendal heeft niks 
te maken met de drugsproblematiek in deze wijk” 
concludeert sylvia Grevel van onderzoeksbureau 
KAsKI van de Universiteit Nijmegen. “Het is de 
scheiding tussen Kerk en staat in Arnhem die de 
samenwerking tussen religieuze instanties en 
de lokale overheid bemoeilijkt. Zij zouden juist 
meer moeten samenwerken.” Grevel deed onder-
zoek naar de diaconale activiteiten van religieuze 
instanties in Klarendal. 

De term integratie wordt te pas en te onpas 
gebruikt om de problemen in de wijk te ver-
klaren, vindt Grevel. In Klarendal is een groep 
jongeren,van de derde generatie immigranten, die 
in het criminele drugscircuit zit. Ze vraagt zich af of 
deze problemen wel met integratie te maken heb-
ben. “De derde generatie is hier geboren, opge-
groeid en spreekt goed Nederlands. 
Juist de immigranten van de eerste generatie 
zijn niet geïntegreerd, want ze bemoeien zich 
nauwelijks met de autochtonen en ze spreken 
slecht Nederlands.” 

Wanneer is er sprake van een goede integratie? 
De Ayasofia moskee interpretert ‘integratie’ ook 
op een eigen manier, namelijk als het samenleven 

met de lokale bevolking, waarbij de eigen 
identiteit van de immigrantengroep behouden 
blijft. De moskee en de moslims moeten daarom 
zichtbaar worden in de wijk. Momenteel is de 
Ayasofya moskee verscholen in een portiek achter 
een groentewinkel. Voorzitter Budak vindt dat dit 
geen goede plek voor integratie, want de moskee 
moet herkenbaar zijn als moskee en een plek zijn 
waar iedereen, ook niet-moslims naar binnen 
kunnen lopen. Daarom zijn er plannen om  aan de 
rand van Klarendal een nieuwe moskee te bouwen, 
compleet met minaretten. 

Sylvia Grevel denkt dat het beter is wanneer 
religieuze instanties meer zouden samenwer-
ken. “De Nederlandse kerken hebben echter het 
aspect integratie niet in hun beleid opgenomen. 
Religieuze instanties vinden elkaar ook niet, omdat 
ze niet hetzelfde belang hebben. Zodra religieuze 
instanties met elkaar moeten samenwerken botsen 
de belangen. Zowel autochtone religieuze orga-
nisaties als de moskee helpen weliswaar mensen 
met sociale problemen, maar zij doen dit met 
name voor hun eigen parochie. Het achterliggende 
doel is eigenlijk zieltjes te winnen.” 

De gemeente Arnhem deed tot voor kort weinig 
om de religieuze instanties te stimuleren 
tot samenwerking. Grevel legt uit: “Het is beter 

wanneer ook de gemeente de religieuze organisa-
ties meer zou betrekken bij de verbetering van de 
wijk. Arnhem hield tot voor kort vast aan de 
scheiding tussen kerk en staat en gaf religieuze 
instanties geen financiële steun. Daarnaast zijn 
kerken ook weinig geneigd zich te profileren.” 

Maar het kan beter. Sylvia Grevel noemt het 
project ‘De Paardenberg’ in Den Haag als school-
voorbeeld hoe verschillende etnische groepen 
met elkaar in contact komen. De voormalige kerk 
‘De Paardenberg’  wordt gebruikt als multifuncti-
onele en multireligieuze ruimte en is gedeeltelijk 
door de gemeente gesubsidieerd. Zo zijn er kook- 
en eetclubs, taal- en gespreksgroepen, er worden 
creatieve en technische workshops gegeven en er 
is een tweedehands winkel. 
Arnhem denkt erover om misschien een verge-
lijkbaar project in Klarendal te starten, dat zal 
worden gerund door de verschillende religieuze 
organisaties en die toegankelijk is voor alle wijk-
bewoners. 

Noot van de redactie: Het volledige onderzoek 
van sylvia Grevel is te downloaden op deze 
ingewikkelde link:
www.ru.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/
pages/465658/rapport565.pdf
 ......je komt er echt!

KLaretaalKLaretaalKLaretaalKLaretaal
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NPauline en haar toekomst na IdolsN

Jongeren organiseren diner voor ouderen!
 
Op 19 april wordt er een driegangen diner ver-
zorgd voor ouderen uit Klarendal, zaal open om 
16.30 uur, aanvang diner 18.00 uur. Het doel van 
deze middag is het genieten van het eten en het 
gezellig samenzijn.

De kerkleden van de Koepelkerk op het Jans-
plein zijn op dit moment bezig met het Micha 
project. Het Micha-project richt zich op gerech-
tigheid op aarde. In de Micha-cursus leren 
mensen -gelovig of niet- dat goed en recht 
doen, kenmerkend is voor een geloofwaardige 
christelijke levensstijl. In een bewustwordings-
proces leren de deelnemers wat zij kunnen en 
willen betekenen voor kwetsbare groepen in de 
samenleving, zowel in Nederland als in de hele 
wereld. 

Verschillende wijkgroepen werken nu vrijwillig 
mee aan allerlei projecten binnen Arnhem. De 
wijkgroep uit Klarendal wil graag wat betekenen 
voor ouderen in de omgeving van Klarendal. 
Ze willen een driegangen diner bereiden en 
Klarendalse ouderen uitnodigen om gezellig aan 
te schuiven.

De stichting SWOA is enthousiast over dit voor-
stel en stelt hun ruimte aan de Sonsbeeksingel 
ter beschikking. 

Er zijn 50 plaatsen voor het diner. U kunt zich 
tot 15 april opgeven via het steunpunt op de 
sonsbeeksingel, 026-4421709. Het diner is gratis 
en er wordt rekening gehouden met de Halal  
bereidingswijze van het eten. 
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tekst en foto: zefanja hoogers

‘Mijn eerste stemoefening heb ik bij mijn 
geboorte gedaan; ik heb de hele nacht 
geblèrd, ze dachten dat ik een jochie was.”

In onze vorige krant hadden wij ‘mosterd na de 
maaltijd’ – voorpagina nieuws voor u: zingend 
Klarendals bewoonster pauline zat in de race 
van Idols 2008. Maar toen u de krant op de mat 
ontving, was ze er als zesde uit gestemd. Nu 
mochten we haar wél interviewen van de RTL 
persdienst; een portret van een vurige zangeres 
en haar avontuur.

Pauline Zurlohe leefde van haar 2e tot haar 16e 
in Portugal. Zingen deed ze al haar hele leven, 
maar terug in Nederland ging zij het pad op van 
zo velen; studie, carrière en goeie baan, huisje 
kopen. Muziek bestond daar altijd naast; bandjes 
en voor een kratje bier optreden bij de studenten 
soos. Maar in 2002 zette Pauline een grote stap: 
“Ik was fulltime accountantsmanager bij de KPN 
en zó ongelukkig dat ik geen muziek kon maken. 
Ik besloot parttime te gaan werken, verkocht mijn 
huis, driekwart van mijn inboedel en ben hier 
klein gaan huren.”

Vanaf toen heeft Pauline veel meer aandacht aan 
muziek kunnen besteden. Zij componeerde, heeft 
diverse leaders en jingles voor programma’s 
van TALPA en ‘Stenders Vroeg’ (radio) gemaakt, 
demo’s ingezongen en rondgestuurd. Wekelijks 
trad zij in Dollars Rockcafé op met haar band 
SCRATCH, maar vanuit de muziekmarkt bleef 
het ondanks positieve reacties toch een beetje 
stil; platenmaatschappijen zijn wat angstig om te 
investeren in iemand van haar leeftijd.  

Die leeftijdsdiscriminatie kabbelt eigenlijk overal 
door haar verhaal heen. Natuurlijk had Pauline 
al eerder Idols als doorbraakmogelijkheid over-
wogen, maar bij de eerste drie edities kón ze zich 
niet eens aanmelden. Pas bij ‘Idols 4’ waarbij 
de leeftijdsgrens opgeschoven was naar 35 en 
Pauline in de gelegenheid was, deed zij auditie. 
“De start bij Idols in september en ook daarna, 
was raar en hardnekkig. Bij de eerste audities – 
‘Ze heeft ons weggeblazen’ zeiden ze – was alles 
goed, behalve mijn leeftijd. Die konden ze eigen-
lijk alleen van papier zien. Aanvankelijk werd ik 
weggestuurd, maar de jury is in een hevige dis-
cussie beland en kwam me uiteindelijk vertellen 
dat ik tóch door was.” Gordon had gezegd: “Idols 
heeft de leeftijdsgrens verhoogd, dan loop je het 
risico zoiets tegen te komen en dan moeten wij 
dat risico ook aanvaarden!” In oktober waren de 
zogenaamde theaterrondes (drie dagen filmen, 

drie weken uitzendingen), maar Pauline ging daar 
naartoe met dat gevoel: “Ze gaan me gewoon 
lozen…” Het waren zware dagen met weinig 
slaap, veel wachten en geen speeksel meer in de 
mond van de zenuwen. Overal kwam ook daar 
haar leeftijd weer ter sprake, maar zoals jurylid 
John Ewbank omslachtig zei: “Het lijkt ons geen 
goed idee dat je niet door bent.” Pauline begon 
het steeds grappiger te vinden en ging door naar 
de laatste 18 van de 114. Nadat ze ook nog tot 
de laatste 12 deelnemers behoorde, volgden de 
wekelijkse liveshows. 

Bij Pauline thuis woont ook Nils, zij zijn sinds 
twee jaar samen. Nils was de afgelopen jaren 
voor seizoenswerk iedere winter in Frankrijk, 
maar is in september terug gekomen en bij 
Pauline in gaan wonen. Hij probeert met haar 
het hele lange Idols-traject terug te vertellen. 
Puzzelend: “…..jé, maar dat is al zoveel liedjes 
geleden.” Bij de contractbesprekingen (Idols 
krijgen een aantal beperkingen opgelegd) werd 
gezegd: “Je hele leven én dat van je familie staat 
24 uur per dag in het teken van Idols. Vergis je 
niet!” En ook Nils heeft dat als steun en toever-
laat  en chaufferend door het land geweten: “Het 
was op vele momenten een behoorlijke aanslag 
op je reguliere leven, ik kon het niet altijd com-
bineren met werk. Maar het was helemaal te gek 
dat het liep zoals het liep. Ik hoopte dat Pauline 
wel 3e zou worden, maar moet je toch kijken hoe 
vér ze is gekomen!”

Ondertussen is Idols 2008 definitief afgelopen 
met Nikki als winnares. Pauline: “Ik ben 
benieuwd hoe de komende weekenden Idols-
loos zullen voelen.” Pauline heeft door Idols ook 
moeten stoppen met haar parttime baan. En 
nu? “Ik ga leven van muziek en ben me aan het 
klaarstomen met mijn nieuwe band STATE - dat 
steet als een huus toch? -; met voor mij bekende 
muzikanten die ook al jaren een voet tussen de 
deur van de muziekindustrie proberen te krijgen. 
De eerste boeking staat al op Koninginnedag op 
het Kerkplein. In Arnhem krijg ik alle hulp! Pas na 
1 juni bestaat er misschien een mogelijkheid om 
bij Sony aan een platencontract te komen, exclu-
sieve boekingen via Jan Vis, beiden Idols-relaties, 
zijn al wel mogelijk.” Er is ook al een eerste con-
tact gelegd tussen Pauline en de organisatie van 
de opening van het Postdistributiecentrum op 24 
en/of 25 mei. Dus wellicht zal ook Klarendal van 
dichtbij van haar kunnen genieten! 

pratend klinkt telkens het inkomende-mail-
geluidje van Outlook op de computer; het is druk 
op www.paulinez.hyves.nl. 
We gaan nog veel van haar horen! 

Nils, persé op de achtergrond; “Het gaat tenslotte om Pauline!” En Pauline, wanneer mag je die Idols-letters 

van de Toyota af halen? “Niet! Die was zolang Idols duurt in bruikleen, hij gaat dus een dezer dagen terug.”

Nieuwe tuinhekjes in Vogelwijk

Een groot deel van de voortuinen van de 
Vivarewoningen aan het Talmaplein e.o. was tot 
voor kort nog eigendom van de gemeente. Een 
verwarrende situatie voor bewoners die huis en 
tuin huren van woonstichting Vivare. 

In het kader van het project Buitengewoon 
beter ging de gemeente in de wijk aan de 
slag met verbetering van de openbare ruimte. 
Daarbij werd gelijk de eigendomsituatie van de 
tuinen aangepakt. De gemeente droeg de grond 
tegen een symbolisch bedrag over. Vivare 
beloofde als tegenprestatie de hekwerken in 
de voortuinen aan te pakken. Dat doet zij op 
een manier die beter aansluit bij het historische 
karakter van de wijk. De bewoners reageren 
veelal enthousiast.

in het straatbeeld en het historische karakter 
van de wijk benadrukt. 
In januari werd een proef gedaan bij enkele 
woningen om mensen een beeld te geven hoe 
het gaat worden. Een kleine minderheid kiest 
niet voor het Vivarehek. Vaak omdat zij zelf al 
een duurzame afscheiding hebben gemaakt die 
zij graag behouden. En daar heeft Vivare begrip 
voor al had zij het liefste gezien dat alle bewo-
ners meededen. In de periode van juni tot okto-
ber 2008 worden de nieuwe hekken geplaatst 
en ligt Vogelwijk er weer mooi bij.

Om bewoners een beeld te geven voorzag 
Vivare enkele woningen aan het Talmaplein 
alvast van een nieuw hekwerk. Bewoners rea-
geerden veelal enthousiast.
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Kringapotheek Stehouwer is verhuisd ~* Groene stapjes *~

Vanaf 17 Maart heeft Kringapotheek 
Velperweg haar deuren open.

Op de hoek van de Velperweg en de 
Raapopseweg (tegenover AKZO-Nobel) is een 
nieuw gebouw verrezen. Nu de steigers verdwe-
nen zijn, is het gebouw langzamerhand zicht-
baar geworden.

Kringapotheek Stehouwer – tot voor kort op 
de Hoflaan 16 – is met Kringapotheek Brouwer 
gefuseerd tot een nieuwe apotheek; deze apo-
theek is onderdeel van Gezondheidscentrum 
Velperweg, Velperweg 71. Tel. 026-4426565

BERICHTEN VAN GROENGROEp KLARENDAL
De Visie Groen Klarendal van de groengroep is 
op 3 maart goedgekeurd in de bewonersgroep, 
de visie is nu op weg naar het wijkplatform, als 
het goed gaat, is de visie goedgekeurd bij het 
lezen van deze krant.  

De verschillende bollen beplantingen op 
de Vijverlaan, het Velperpoortstation, De 
Agnietenstraat, en de Klarendalse weg beginnen 
kleur te geven aan de wijk. Tot en met mei kunt 
u daar verschillende kleuren verwachten.
Op de Leuke Linde zijn inmiddels bomen aange-
plant voor schaduw en kleur. Op de dijk rond de 
speeltuin in het zand zijn Catalpa’s aangeplant 
om schaduw te geven in de zomer, in juni gaan 
ze bloeien. Op het veldje in de noordoost hoek 
van de speeltuin zijn twee kleine bijzondere 
bomen geplant, Cornus kousa chinensis. Op de 
foto een voorproefje hoe het kan worden:

bah, hondenpoep! 
Klarendal ligt er vol mee

Iedere keer als er hoog bezoek komt, schamen 
de rondleiders zich voor de vele hondenpoep in 
onze wijk. Uiteraard heeft ook de gewone bur-
ger een hoog ergernisgehalte gekregen door dit 
dagelijkse straatbeeld. Beleidsmakers doen hun 
best; er wordt te kennen gegeven dat er straf 
op staat en in de wijkwinkel kan elke honden-
bezitter hondenpoepzakjes ophalen. De doos 
met zakjes is nog lang niet leeg…

Ook op het stadhuis doet men pogingen:

De Arnhemse CDA-fractie heeft in februari een 
initiatiefvoorstel voorstel ingediend tot wijzi-
ging van de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) van Arnhem. Het CDA-Arnhem wil dat 
als een hond uitgelaten wordt op straat, de 
eigenaar of houder de uitwerpselen direct zelf 
opruimt en op eerste verzoek aan een contro-
leur een plastic zak of een ander voorwerp kan 
tonen, dat geschikt is om hondenpoep direct 
van de straat te verwijderen. 

Wil Hendriks: “Hondenpoep is een banaal 
onderwerp, maar blijkt bij inventarisatie erger-
nis nummer een te zijn.” Iedere hondenbezitter 
krijgt als het aan het CDA ligt eenmalig op kos-
ten van de gemeente een plastic ‘poepknijper’ 
en kan zich daarna dus niet meer verontschuldi-
gen. De voorgestelde boete is fors: € 50,-.

Hendriks: “Niet alleen is een hondendrol vies en 
stinkt het enorm. Ook uit oogpunt van gezond-
heid voor mensen en met name kinderen, is het 
een zaak die een poging waard is het definitief 
goed te regelen. We hopen op brede steun in 
politiek en bevolking. Regelmatig wordt er over 
in wijkkranten geschreven. Dat valt ons op. Je 
kunt je ogen als politiek niet sluiten voor dat 
‘fatsoens’ probleem. 

We hebben ons bezonnen en denken dat we 
een goede oplossing gevonden hebben met 
die eenmalig gratis plastic knijper of een eigen 
plastic zakje. Proefondervindelijk heb ik gecon-
stateerd dat het een fluitje van een cent is. Nu 
mag de eigenaar van een hond al volgens de 
APV geen poep achterlaten, maar hoe contro-
leer je dat? Daarom is het idee van het verplich-
ten tot het bij je dragen van een middel waar-
mee je de rotzooi ook echt kunt opruimen niet 
zo gek. We vinden dat in de huis aan huisbla-
den van Arnhem een vooraankondiging moet 
komen welke wijk ‘aan de beurt is’ om 
op aanwezigheid van opruimmateriaal te 
controleren.”

Wil Hendriks (CDA) ruimen is fluitje van cent -  foto: APA

door zefanja hoogers

Wijken voor Kunst brengt graag iedereen op de 
hoogte van nieuwe plannen voor het komend 
kunstseizoen in de wijken Klarendal, sint Marten 
en sonsbeekkwartier. Onze plannen hangen 
grotendeels af van enthousiasme en inbreng van 
bewoners!

Maar eerst blikken we nog even terug op 2007:
Wij kijken terug op de goed bezochte manifes-
tatie, 15 en 16 september 2007. Op 75 locaties  
waren creatieve uitingen te zien of horen; expo-
sities, open ateliers, films werden gepresenteerd 
in de Zaal, fotografen waren bijeengebracht. Op 
zondagmiddag was er een buitenpodium op het 
kruispunt van de drie wijken met lokaal (pop)
talent. De scholenprojecten met buurtkunstenaars 
zijn voornamelijk  tentoongesteld  - naast werk 
van professionelen - in het 'Kindermuseum', de 
toen leegstaande Menno van Coehoornkazerne. 
Aan projecten namen ca. 180 kinderen deel. In 
totaal zijn er ca. 2300 bezoekers geweest.

Dit zijn we van plan voor het 
komende jaar in een andere vorm:

Openingsfeest postdistributieCentrum op 24 en 
25 mei '08: ‘station Klarendal’
De opening van het PDC-gebouw op de hoek van 
de Sonsbeeksingel en de Klarendalseweg, zal 
gepaard gaan met een groot feestweekend, waar-
in ook veel voor en met de wijk Klarendal wordt 
georganiseerd. Ook Wijken voor Kunst wil graag 
bijdragen aan de feestvreugde door een aantal 
kunstprojecten voor dit weekend te organiseren. 
We denken aan mode-gerelateerde projecten die 
liefst samen met de buurt (kinderen, jongeren, 
volwassenen, ouderen, hondjes, lantaarnpalen) 
worden uitgevoerd.

De zondag van dit weekend vindt ook het 
wijkfeest van Klarendal en de traditionele 
Multiculturele Brunch plaats. Zondagmiddag

wil Wijken voor Kunst een bijdrage leveren met 
wijkbands op een Buitenpodium, kunstzinnige 
acts zoals portret-tekenen en schilderen rond de 
molen, kunstmarkt, enz.

Kunst op straat tijdens de Autovrije Dag op 21 
september '08: sint Marten/sonsbeek
De 'oude vertrouwde weekendmanifestatie' 
van Wijken voor Kunst laten we zeker plaats-
vinden, maar dan in de wijken Sint Marten en 
Sonsbeekkwartier en alleen op de autovrije 
zondag.
Autovrije straten? Dan is de straat het podium 
en ligt De Kunst Op Straat!!! 

KerstKunstMarkt: zaterdag 20 of zondag 21 
december
Kraampjes waar alle wijkkunstenaars, vormge-
vers, modeontwerpers, knutselaars en andere 
makers hun waren kunnen verkopen. Voor alle 
wijkbewoners, zowel professionals als amateurs.

Kindermuseum: voorjaar 2009
Wijken voor Kunst gaat in samenwerking met 
Bureau Breedtekunst - de nieuwe gemeentelijke 
organisatie voor cultuureducatie in Arnhem - 6 
weken durende kunstprojecten organiseren in het 
voorjaar van 2009 met de scholen. 

Wat zoeken we? 
Organisatoren van een onderdeel; Handige han-
den; Plannenmakers, meedenkers èn uitvoerders; 
Deelnemende kunstenaars, musici, theaterma-
kers, dansers, dichters, vj's, vormgevers; Mensen 
die ons kunnen helpen met PR, website, sponsor-
werving. Of weet je nog leuke buren, vrienden 
uit de wijk, vaders en moeders van school, een 
kunstenaar die nou maar eens mee moet doen? 
Vraag hen, steek hen aan met het WvK-virus!

Mail naar zefanja@wijkenvoorkunst.nl 
Meld je daar ook aan om in de mailinglijst 
opgenomen te worden, wij houden je dan verder 
met nieuwsbrieven op de hoogte.
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Wijkcentrum Klarendal Rappardstraat 30, 6822 CX Arnhem 
Telefoon: 026-3513428 Email: info@wijkcentrumklarendal.nl

sporthal Klarendal  
www.sportpuntklarendal.nl  Telefoon: 026 – 443 47 46 

DANsMARATHON
Het kinderwerk van Wijkcentrum Klarendal organiseert een 
Dansmarathon tijdens de disco! Er wordt aan één stuk door gedanst 
wordt, met af en toe een kleine pauze.
Op woensdag 2 april en woensdag 9 april zijn de voorrondes. 
Op woensdag 16 april is de grote finale!
18.00u tot 18.45u voor kinderen van 4 t/m 7 jaar
19.00u tot 20.00u voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.

KINDERKAMp
Van donderdag 1 mei t/m zon. 4 mei gaan wij weer op kinderkamp!!!
Het kamp is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en kost € 30,-.
Wil je mee, haal dan een inschrijfformulier bij Joyce Verhoef. Daarna 
zal Joyce een gesprekje met je ouders hebben om info over het kamp 
te geven. Er kunnen 40 kinderen mee, dus wees er snel bij!!!

JOKEREN
Heeft u zin om op donderdagmiddag van 13.30–16.00 uur te jokeren?
Kom dan naar Wijkcentrum Klarendal. Kosten: € 1,50. Mooie prijzen.
U bent van harte welkom, tot ziens op donderdagmiddag.

Zondag 13 April is er in Wijkcentrum Klarendal een ROMMELMARKT
aanvang 10.00 tot 16.00 uur. De huur is 2 euro per tafel, max. 3 p.p. 
Reserveren alleen bij de beheerder

ExpOsITIE
Wekelijks schilderen dames en heren twee hele ochtenden onder 
begeleiding van Olga. 15 van deze werken zijn tentoongesteld in onze 
grote zaal, meerdere werken zijn te koop.
Zeker de moeite waard om eens te komen bekijken!

2 JARIG BEsTAAN:
16 april 2008 viert Sportpunt Klarendal zijn 2 jarig bestaan!
In de sporthal worden dan weer verschillende activiteiten gehouden. 
Volg onze website voor meer informatie!

CIJFERs:
In de twee jaar dat we bestaan zijn we enorm gegroeid!
Inmiddels staat de teller van aanmeldingen op 330!
Zo’n 65% van de aanmeldingen komt uit de wijk Klarendal, 60 % van 
de aanmeldingen is vrouw!
200 aanmeldingen zijn kinderen, 110 aanmeldingen zijn volwassenen!
De school met de meeste aanmeldingen is de Jan Ligthartschool.
19 activiteiten voor kinderen, 3 voor de jeugd en 9 activiteiten voor 
volwassenen.
Door de enorme groei is het soms lastig om alles goed bij te houden. 
De sportpasjes worden zo snel mogelijk uitgedeeld.

sAMENWERKING MET:
CIOs: Wij zijn in februari gestart als leerbedrijf van het CIOS. Elke 
dinsdag en woensdag komen 6 eerstejaars studenten leren hoe het is 
om te werken binnen een “sportvereniging”.
Je zult ze tegen komen bij handbal, tennis, kickboksen en zaalvoetbal.
Beweegteam en Turnvereniging AAC: Door het Beweegteam 
(stagiaires HAN-CIOS) en Turnvereniging AAC is het turnen opgezet 
op donderdagmiddag in de IBN I Sina. Er wordt al goed geturnd door 
veel kinderen! Er is ook een tumblingbaan die we elke maand gaan 
gebruiken!
sportschool Milder: Enno Milder van Sportschool Milder verzorgt al 
een tijdje elke woensdagmiddag de judo- en jiu-jitsulessen in School 
88! Deze samenwerking gaat uitstekend!

Nuttige nummers in de wijk

politiehuiskamer, Marten van Rossemstraat 2, 
tel. 443 34 35 politiehuiskamer@planet.nl 
Openingstijden: ma. t/m do. 9:00u t/m 16:30u. 
Spreekuur Wijkagent buiten de schoolvakanties: 
donderdag 19:00-20:00u. 
Buiten openingstijden kunt u bellen met het 
hoofdbureau 0900-8844
Grofvuil ophalen: tel. 026-4460490 (SITA)
Oud papier: Elke 2e dinsdag van de maand 
(vanaf 18 uur)
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 
Stadsbeheer, servicelijn@stadsbeheer.nl
Jongerencentrum De Mix: tel. 445 86 21, www.
jongerencentrumdemix.nl 
Mediatrefpunt Klarendal : tel. 351 3428, 
www.klarendalnet.nl  
Multicultureel steunpunt/ sWOA: tel. 442 17 09, 
Sonsbeeksingel 147
Volkshuisvesting: tel. 3 712 712 / 0800 7788999
De molen: geopend vrijdag 13:00u-16:00u, 
zaterdag 9:30u-13:00u, of als de wieken draaien

Wijkwinkel Klarendal

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

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: Chris Zeevenhooven

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

Wijk- en projectwethouder: Rita Weeda
(026) 377 46 03

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

Wijkplatform Klarendal

De belangrijkste agendapunten van de 
vergadering van 13 maart waren: 

Brede school: 
Volkshuisvesting heeft een volumestudie laten 
maken en daarmee het een en ander in bewe-
ging gezet. De gemeente moet nu gaan onder-
zoeken of een "luxe" Brede school, met jonge-
rencentrum de MIX, een hoofdgebouw waar 
ateliers in kunnen en kleinschalige woningbouw 
tot de mogelijkheden behoort. De bewoners-
groep is enthousiast over de volumestudie en 
aan het Wijkplatform zal gevraagd worden om 
hierover een advies te schrijven aan het College 
van B&W.
Moskee: 
Een collega van projectleider Ludo Mooi 
kwam om de laatste stand van zaken te ver-
tellen. Onbeantwoorde vragen worden aan 
Ludo Mooi doorgegeven en komen op de 
Platformvergadering van 24 april terug.

W I J K W I J Z E R ☞☞

WIJKpLATFORM KLARENDAL
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Klarendal accepteert Gelre!
sinds 1 oktober heeft Arnhem een unieke 
primeur: de Gelre, het eerste regionale geld van 
Nederland. Regionaal geld is geld dat alleen bin-
nen de regio circuleert en is uit Duitsland over 
komen waaien. De bedoeling er van is regionale 
handel te bevorderen.

Klarendal is, naast het Centrum en het Spijker-
kwartier, de eerste wijk waar het geld gekocht 
en uitgegeven kan worden. Ondernemers in 
de buurt die zich hebben aangesloten bij dit 
netwerk zijn Eco Electronics, De Lente, Butex 
Meubelen en B&N Inktstation. Naar verwachting 
worden het er binnenkort nog meer. 

Waarom regionaal geld naast de Euro?
De Gelre circuleert alleen in Arnhem en omstre-
ken. Op termijn zal er in heel Gelderland mee 
betaald kunnen worden. De bedoeling er van is, 
geld langer in de regio te houden en regionale 
handel te bevorderen. Euro´s verlaten via de 
grote bedrijven, belastingen en het bankwezen 
snel de regio, waardoor we structureel te weinig 
euro´s in Gelderland hebben om de handel 
voluit te laten bloeien. Door Gelre te kopen en 
daarmee te betalen, zorgen we dat het geld 
langer in de regio blijft, omdat Gelre alleen bij 
lokale bedrijven uit te geven is. De Gelre helpt 
om het straatbeeld afwisselend te houden en 
lokale winkeliers te versterken tegen al die 
grootwinkelbedrijven, die erg veel baat hebben 
bij de euro. Bovendien is het duurzamer, omdat 
regionale handel minder milieubelastend is.

Hoe werkt het?
Particulieren kunnen Gelre kopen en uitgeven bij 
de aangesloten winkels. Op internet:
www.gelre-handelsnetwerken.nl vindt u altijd de 
volledige deelnemerslijst. De Gelre is te krijgen 
in biljetten van 1, 2, 5, 10 en 20 Gelre.

In de winkel is 1 Gelre gelijk aan 1 euro. Maar 
als u Gelre koopt krijgt u 5% bonus: 21 Gelre 
voor 20 euro.  In de feestmaand krijgt u als 
introductiebonus zelfs 10% extra: G 22,- voor 20 
euro, of  G 55,- voor 50 euro. Bovendien geven 
verschillende bedrijven ook nog eens 10% 
korting als u met Gelre betaalt. Betalen met 
Gelre is dus zeer voordelig.

De ondernemers gebruiken het geld om bij 
elkaar in te kopen. Zo ontstaat er meer lokale 
en regionale handel en bevordert u het onder-
nemersklimaat in uw buurt door met Gelre te 
betalen.

Eén van die ondernemers is Jim Starreveld van 
bloemenwinkel de Lente: ”Geld is het belang-
rijkste gereedschap voor een ondernemer en de 
Gelre is in veel opzichten beter gereedschap dan 
de euro. Bovendien zie ik niet in waarom banken 
zoveel aan ons geld zouden moeten verdienen.”

Wij accepteren Gelre!
Betalen met Gelre is dus voordelig en bovendien 
een eenvoudige en leuke manier om de lokale 
middenstand te versterken en het woon/werk-
klimaat in uw buurt te verbeteren!

001wilikditwel.web-log.nl
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Als bewoner kun je de straat mooier maken door 
een tuintje aan te leggen langs de gevel van je 
woning. In Klarendal zijn de straten veelal smal 
met een stenig karakter: er is vaak weinig plaats 
voor bomen en ander groen. Met de aanleg van 
geveltuinen is het toch mogelijk om de straten 
groener te maken. Dit staat niet alleen gezellig 
en fleurig, maar heeft meer positieve bijeffecten: 
stof en andere verontreinigingen worden opge-
nomen, er wordt niet zo snel geen graffiti op je 
gevel gespoten, isolatie van warmte en geluid,  
het aantrekken van vogels en vlinders, kinderen 
kunnen er plezier aan beleven, etc. 

Goedkoop zaadgoed 
Groengroep Klarendal wil daarom de aanleg van 
geveltuintjes stimuleren. Op de plantjesmarkt 10 
mei a.s., is er informatie over de aanleg van tuin-
tjes en worden er tegen leuke prijzen geschikte 
planten verkocht. Voorafgaand aan de plantjes-
markt op de Kapel kan het zomaar gebeuren dat 
wij bij jullie aanbellen om jullie enthousiast te 
maken voor een geveltuin. Je kunt dan goedkoop 
zaadgoed (bijvoorbeeld stokrozen) kopen en u 
krijgt een kortingsbon waarmee u 50% korting 
krijgt  voor een mooie (klim)plant op de plantjes-
markt. 

Een hele straat?  
Gehele straten kunnen een aanvraag bij de 
Groengroep indienen voor gratis planten en 
tuingrond. Voorwaarde is wel dat minimaal 50% 
van de adressen in de straat daadwerkelijk een 
geveltuin inplanten of aanleggen. Meer info in de 
wijkwinkel.

De belangrijkste regels voor de aanleg  
Vanaf de gevel mag u maximaal 45 cm aan tegels 
(1,5 tegel) eruit halen om een leuk  tuintje aan te 
planten. De tegels die overblijven kunnen wor-
den gebruikt als opstaande rand rond het tuintje. 
Verbeter de bodem door ongeveer 20 cm  zand af 
te voeren en de rest te mengen met goede tuin-
grond. Tussen de geveltuin en eventuele obsta-
kels (bomen, paaltjes, etc.) moet minimaal 120 
cm vrij loopruimte overblijven.

Denk aan kabels! Er mogen geen kabels en lei-
dingen liggen. (Ook met plantenbakken kunt u 
een geveltuin maken!) nformatie over de exacte 
ligging kunt u opvragen bij Klic (tel 0800-00800). 
Voor verder informatie kunt u bij de gemeente en 
de wijkwinkel een speciale folder halen over de 
aanleg van geveltuinen. Downloaden van de fol-
der kan ook op www.arnhem.nl, kies zoeken en 
vul dan geveltuinen in.

Tips
Kies planten die geschikt zijn voor uw plek, houd 
rekening met de licht- en vocht behoefte van 
de planten. Ook voor in de schaduw zijn er veel 
leuke (bloeiende) planten! Plant geen boom, deze 
kunnen schade aan riool, kabels en leidingen ver-
oorzaken!
Door bv. een combinatie van vroege bloeiers 
(bv bollen), late bloeiers en wintergroene planten 
te maken is er het hele jaar wat te beleven. Vanaf 
april is er een plantenlijst met geschikte planten 
voor de geveltuin beschikbaar op de wijkwinkel 
en natuurlijk op 10 mei op de plantjesdag. 
Voor een uitgebreide plantenlijst kun je ook 
alvast kijken op: 
www.nederlandopenengroen.nl/groene_tips/
geveltuin

Verkiezing mooiste geveltuin
Dit jaar houden we een verkiezing: De eigenaren 
van de mooiste 5 geveltuinen krijgen een eervolle 
vermelding in de wijkkrant en de hoofdprijs is 
een mooi tuinboek!

Namens de GROENGROEP, Bas Roodbergen
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. kinder- en scholen pagina  .  

“PIMP MY SCHOOL” OOK 

OP DE SINT ANNASCHOOL

Het voorbeeld van echte samenwerking! Een idee 

geboren in het hoofd van wethouder Hoefnagel van 

de gemeente Arnhem: pimp my school. Hij introdu-

ceerde zijn idee bij woningcorporatie Vivare waarna 

zij samen zochten naar anderen die dit idee wilden 

uitvoeren. 

Zo werden Presikhaaf Bedrijven – het leer-werkbe-

drijf dat meer dan 2800 enthousiaste mensen meer 

kans biedt op een betaalde (gesubsidieerde) baan - 

en de Arnhemse Uitdaging - voor een betere buur(t), 

zie www.arnhemseuitdaging.nl - bij de uitwerking 

van dit idee betrokken. Het resulteerde in een prach-

tige samenwerking tussen verschillende Arnhemse 

bedrijven, al vanaf mei 2007. Een wisselend team van 

zes jongeren met een bijstandsuitkering werkt onder 

begeleiding van een coördinator aan een opknap-

beurt bij diverse basisscholen in Arnhem. Zo worden 

veel klussen, zoals schilder- en tuinwerkzaamheden, 

die maar blijven liggen, onder handen genomen.

Het project slaat op deze manier twee vliegen in een 

klap: werkloze jongeren doen werkervaring op en de 

deelnemende scholen profiteren van een broodno-

dige opfrisbeurt! 

En daarmee draagt het project bij aan een verbete-

ring van het woon- en leefklimaat van de Arnhemse 

burgers!

Mevrouw Bruins- van Vugt, directrice van st. Anna-

school: ‘Ik vond het een overweldigende verrassing! 

Voordat ik het wist stonden de klussers hier met 

de handen uit de mouwen.’ Op de st. Annaschool 

is de hal in de school helemaal opnieuw geverfd 

en opgeknapt. De hal ziet er weer helemaal fris uit. 

Mevrouw Bruins- van Vugt noemt pimp my school 

een geweldig initiatief, waarbij het mes aan twee 

kanten snijdt: zij een opgeknapte school, de klussers 

een leuke werkervaring!
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Lekker Fit op de basisschool
Tien Arnhemse basisscholen voeren in de maanden maart en april het pro-

ject: ‘Fit zijn: Lekker en gezond!’ uit. Kinderen van 6 t/m 9 jaar krijgen theorie 

en praktijklessen over bewegen, voeding en het maken van gezonde keuzes. 

Als kinderen meer plezier krijgen in bewegen, worden zij minder snel te 

zwaar. Hulpverlening Gelderland Midden heeft het project georganiseerd in 

opdracht van de gemeente Arnhem. Studenten van de Academie Lichame-

lijke Opvoeding ondersteunen de leerkrachten bij de activiteiten. 

In Klarendal doen de St. Annaschool, Jan Ligthartschool en IbniSina mee 

aan dit project. Uit onderzoek blijkt dat  het niet alleen leuk is om te doen, 

maar ook effect heeft op het gedrag van leerlingen. Lekker fit! heeft een 

preventief doel. Het wil bewegingsarmoede en overgewicht voorkomen. 

De boodschap voor de leerlingen is positief: ‘Bewegen is leuk en fit zijn is 

fijn’. Om het project op een bijzondere manier af te sluiten, organiseren de 

studenten een sport- en spelactiviteit.

Om ouders bij het onderwerp te betrekken, nemen de kinderen opdrachten 

mee naar huis. Ouders krijgen informatie via de nieuwsbrief en kunnen zich 

op sommige scholen opgeven voor een bijeenkomst over ‘eten en bewegen’. 

Meer informatie is te verkrijgen bij: Hulpverlening Gelderland Midden, 

Miriam Rogmans Miriam.Rogmans@hvdgm.nl

Dierenproject vrijdag 15 februari 
2008 op de Sint Jansschool
Met de dierendag waren er veel dieren. 3 Honden 2 vissen 2 vogels echt heel leuke dieren. Er was zelfs een rat en 1 papegaai. Ze waren heel leuk en lief. Er waren ook nep dieren. Een dolfijn een beer en een muis. En de hond van Chimene kon ook zijn poten vegen en we moesten foto's maken van de dieren. We gaan met de foto's een tentoonstelling maken.Michel, groep 5

Ik vond het wel leuk op vrijdag. Alleen Mex ging telkens achter Mischa aan omdat onze honds loops is. En er waren veel mannetjes hondjes, iets van 3 ofzo. Maar er was ook een papegaai en die ging de hele tijd fluiten.xander, groep 5

Hallo allemaal!
Het was heel leuk toen we de dieren mee naar school mochten nemen. Er waren honden en 1 vogel, 1 rat, 2 vissen, 1 papegaai. Leuk he? 1 Hond ging de voeten vegen als de overblijfmoeder dat zei. Hahaha! En de vogel ging vliegen. En de papegaai zei Koko, dat is zijn naam. En hij zei ook koppie krauw en Koko kusje. En de honden gingen achter elkaar aan. Het was heel leuk. Ik hoop dat jullie het verhaal ook leuk vonden. Tot de volgende keer. Doei!sandi, groep 5


