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Wijkkrant Klarendal
“Klarendal is een pareltje dat mooier wordt”
Een korte kennismaking met Saskia Moester, de nieuwe wijkmanager van Klarendal

tekst: jos peters foto: zefanja hoogers

Na het afscheid van Chris Zeevenhooven als wijk-
manager van Klarendal in december jl., is zijn 
plaats inmiddels ingenomen door Saskia Moester.  
Als de nieuwe wijkmanager van Klarendal en St. 
Marten is zij de verantwoordelijke persoon voor 
de coördinatie en de voortgang van de opgestelde 
wijkprogramma’s van deze wijken. 

Hoewel Saskia geboren en getogen is in Deventer, 
woont zij al twaalf jaar in Arnhem. “Achttien jaar 
geleden werd ik verliefd op mijn vriend, die toen in 
Klarendal woonde. Toen ik naar Arnhem verhuisde, 
heb ik nog een tijdje op Onder de Linden gewoond. 
Ik vind Klarendal een interessante wijk. De bewo-
ners zijn divers en komen uit verschillende cultu-
ren. Er is een grote afwisseling in activiteiten die 
hier gebeuren, binnen het kleine oppervlak van 
Klarendal.” 

Saskia was voor deze huidige baan wijkmanager 
in Arnhem Noord West. “Ik wilde me meer rich-
ten op een kleiner gebied. In een ‘krachtwijk’ als 

Klarendal ben je als wijkmanager meer binnen 
een team bezig; er is veel overleg met bewoners, 
woningbouwcorporaties, de wijkopbouwwerkers 
en de gemeentediensten. In Klarendal is al veel op 
het fysieke vlak gebeurd, zoals het opknappen van 
panden en straten. Ik wil van het gebied van stille, 
verborgen armoede meer een speerpunt maken. 
Weten mensen wel de weg naar voorzieningen te 
vinden? Dat is meer werken aan de sociale leef-
baarheid van de wijk.” 

Er wordt aan haar een motto gevraagd over de 
wijk. Saskia: “Een motto voor de wijk? Dat zou dan 
iets moeten zijn als ‘Klarendal doet het goed’ of 
‘Klarendallers maken met elkaar een betere wijk’.  
Er kan hier veel. Klarendal is een pareltje dat alleen 
maar mooier wordt.” 

Tot slot: wat wil Saskia nog kwijt voor dit 
moment? 
Saskia: “Dan wil ik graag een oproep plaatsen om 
mensen te vragen lid te worden van de ‘bewoners-
groep’ en zo mee te denken over de toekomst van 
Klarendal. En wanneer je vragen, opmerkingen en 
aandachtspunten hebt, neem dan contact op met 
de wijkwinkel of kom eens langs.” 
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Writers block…. Interessant woord voor niet 
weten waar over te schrijven. Ook in Klarendal 
komt dat voor. Of misschien, juist bij wijkkrant 
Klarendal. Voor u ligt namelijk een editie die 
weer boordevol nieuwtjes en weetjes staat. 
Maar het is niet een krant vol met grote belang-
rijke artikelen, of vol met allemaal onbelangrij-
kere kleintjes. Het is weer van alles wat, en het 
is moeilijk om in een redactioneel te schetsen 
waar u nou precies aandacht voor moet gaan 
hebben als u deze krant door bladert. Iets over 
het feit dat dit de eerste full colour editie is ooit 
in 36 jaar Wijkkrant Klarendal gemaakt? Oh ja, 
we waren de eerste drie edities van 2009 met 
kleur en papier aan het experimenteren. Maar 
daarover later pas meer, ná de derde editie. Op 
het moment van schrijven hebben wij zelf ook 
nog geen idee hoe het er uit gaat zien. 
Goed, zo toch weer 130 woorden voor een 
redactioneel met niet al te veel inhoud. De 
krant is rijker, qua inhoud EN kleur… Veel ple-
zier maar weer!

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen

Jos Peters, Gerard Mulder, Frans 

Zonneveld, Shay Karniel, Zefanja Hoogers, 

Jan Brugman

www.Zefanja.eu
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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, Tanja Trompetter, Toon Lubbers, 

José Pelsers, Jacqueline Daams,  

Gerard Veenstra, Tammo Westra,  

Joos van Lunteren, Corry Evenhuis.

Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel
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wijkkrant klarendal 

is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk donderdag 29 april - MIDDEN IN DE 
VOORJAARSVAKANTIE !!.
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 18 mei 2009.
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~

1 4Karate

Elke 2e en 4e dinsdag van de maand: 
open training bij Shuri Ryu karate Arnhem, voor 
en door vrouwen! Waar: Basisschool Ibn I Sina 
Agnietenstraat/Oogststraat van 20.00-21.30uur. 
Voor verdere info: Jean Repplier 026-4426148

Arnhemse sportweek 

Ook in 2009 vindt er weer de Arnhemse sportweek 
plaats. Waarbij Expeditie Sonsbeek wederom van 
de partij is. 

Expeditie Sonsbeek zal dit jaar op zondag 19 april 
plaatsvinden. Deze dag waarop bewegen in het 
park centraal zal staan, nodigt u dan ook graag  
uit om langs te komen. Dit jaar zullen er allerlei 
nieuwe activiteiten aanwezig zijn. Volg daarom  
alle geluiden over de sportweek op via  
www.Arnhemsesportweek.nl.  

Wij zien u graag 19 april in het Sonsbeek park en 
kom mee naar buiten. 

Rommelmarkt bij jeugdvereniging 
Vogelwijk

Op zondag 29 maart a.s. organiseert het bestuur 
van Jeugdcentrum Vogelwijk een rommelmarkt.
Tijdens deze rommelmarkt zijn er mooie tweede-
hands spullen te koop.
De rommelmarkt is geopend van 10.00 uur t/m 
15.00 uur.
De toegang is gratis.
Locatie: school 88, Agnietenstraat 88b 
Ook kunt U via het Noordpad toegang nemen tot 
ons clubgebouw.
De ingang is dan tegenover de Pastorbosstraat.
De koffie staat klaar

 

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 beste-
den bij Jochem’s Vishandel, donderdag 
en zaterdag te vinden bij het winkelcen-
trum van Klarendal. Daarvoor moet u de 
bon invullen en afgeven bij de Wijkwinkel, 
Klarendalseweg 442. 

De oplossing van de vorige keer was jonge-
rencentrum de Mix aan de Agnietenstraat. 
De winnaar is M Baylan, Rappardstraat 34. 
GEFELICITEERD !
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Contactpersoon Venster – Radar – 
Arentheem

De drie scholen die gehuisvest zijn aan de Thomas 
a Kempislaan en Vijverlaan hebben één contact-
persoon aangesteld voor alle zaken die te maken 
kunnen hebben met veiligheid, vernielingen en 
overlast door leerlingen van deze scholen. Dit om 
te voorkomen dat u van de ene school naar de 
andere school wordt doorverwezen. 

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen 
met dhr. H. Doldersum, (coördinator veiligheid 
van Vmbo ’t Venster). Hij is te bereiken via het tel.
nummer van de school: 026-4453455 (dinsdag t/m 
vrijdag tussen 8.00 en 14.30 uur). Hij zorgt voor 
afhandeling door de betrokken school. 

Kom naar de vastenmaaltijd!

Na het gastvrije voorbeeld van onze moslimbroe-
ders en –zusters nodigen wij nu moslims en ande-
re belangstellenden uit voor de “vastenmaaltijd” 
in de Veertigdagentijd voor Pasen. 

Omdat we ons verbonden voelen met de armen 
dichtbij en ver weg eten we in de veertig dagen 
voor Pasen sobere rijstmaaltijden. Het geld dat we 
hiermee besparen en opbrengen gaat naar ver-
schillende diaconale projecten. Uw bijdrage voor 
de maaltijd is vrijwillig. Aansluitend is een avond-
gebed, maar u bent natuurlijk ook alleen voor het 
avondeten welkom! 

U bent op 1 april welkom in het Inloophuis aan 
de Van Slichtenhorststraat 34. De deuren zijn om 
17:30 open, de maaltijd begint om 18:00 uur. 
Meldt u aan bij: diaconaalwerker Ed vd Moosdijk, 
e.vdmoosdijk@rkdewijngaard.nl  
of bel 026-4424087.

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

Lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 23 april.

DoE MEE EN WIN EEN pRIJS

DoE MEE EN WIN EEN pRIJS
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Bewonersinitiatieven van Vogelaargeld
Minister Vogelaar is er dan niet meer, maar 
er wordt gewoon nog steeds gesproken over 
Vogelaarwijken en Vogelaargeld in Klarendal. Aan 
de hand van Vogelaargeld is er een speciaal actie-
plan voor Klarendal opgesteld, waarbij bewoners 
diverse mogelijkheden hebben gekregen invloed 
uit te oefenen op dit plan. 

In 2009 gaan de diverse partijen die werkzaam 
zijn voor en met Klarendal werken aan de thema’s 
wonen (bijv. verhouding koop en huur in de gaten 
houden), woonomgeving (bijv. Buiten Gewoon 
Beter), werken (bijv. ondernemers stimuleren 
en ondersteunen), leren en opgroeien (MFC, 
Multifunctioneel Centrum), sport en cultuur (bijv. 
bevorderen van sportieve en kunstzinnige activi-
teiten), integratie (versterken van saamhorigheid), 
achter-de-voordeur problematiek (hulpverlenende 
instanties beter zichtbaar maken) en veiligheid 
(versterken van toezicht en handhaving).

Maar nu: de bewonersinitiatieven. Bewoners zijn 
op diverse manieren opgeroepen om met aan-
vragen te komen om beroep te doen op een extra 
groot bewonersbudget. Daarvoor is er ook een 
extra grote bewonersgroep samengesteld om 
over die aanvragen te beslissen. Begin november 
2008 moesten die aanvragen ingediend worden, 
26 januari mochten alle initiatiefnemers hun plan 
komen presenteren voor de bewonersgroep, 16 
februari heeft de bewonersgroep besloten.

Tijdens de presentaties in januari kwamen er al 
een aantal kritische vragen uit de bewonersgroep 
als “Komt die aanvraag volgend jaar weer? En 
wat dan als de regering valt?” of “Hier heeft Sint 
Marten ook baat bij, daar moet dan óók GSO3 geld 
aangevraagd worden!”. 

In februari heeft de bewonersgroep geprobeerd 
over criteria na te denken, want helaas had minis-
ter Vogelaar die niet duidelijk aangegeven. Er was 
discussie over de vraag of het projecten moesten 
zijn dóór bewoners, of mochten ingekochte pro-

jecten vóór bewoners ook? In welke mate zijn 
projecten in het belang van meerdere bewoners en 
waar zijn ze wijkoverschrijdend? Vrijwilligers finan-
cieel belonen omdat ze bellen printen en internet 
gebruiken, dus onkosten maken, of niet? 

Zo zijn alle begrotingen van de aanvragen door-
gespit en kritisch bekeken. Een enkele aanvraag 
is afgewezen, sommige zijn gehonoreerd maar 
voorwaarden aan gesteld, andere mochten wel 
eerst een kans krijgen maar konden dan niet in een 
keer gehonoreerd worden, soms werden bepaalde 
posten van de begrotingen niet geaccepteerd. 
Verder heeft de bewonersgroep besloten dat van 
álle aanvragen de vrijwilligersvergoedingen er uit 
moesten. Dat geld wordt dan wel ergens apart in 
een potje weg gezet, met de bedoeling om op een 
nader in te vullen manier álle vrijwilligers van alle 
projecten te belonen.  

Dus wat staat Klarendal van deze bewonersini-
tiatieven te wachten? De Groengroep kan zijn 
visie gaan realiseren, Bouwspeelplaats de Leuke 
Linde kan een picknickplaats gaan inrichten en 
meer sport- en spelactiviteiten organiseren, 
met de “Stiksalon” zal Klarendal samen met 3 
andere wijken een kleine bijdrage leveren aan de 
Arnhemse Moddebiënnale, Diny Poppinghaus en 
Jolanda Bongers kunnen van start met hun “Hof 
van Klarendal” – een ontmoetingsplaats voor alle 
bewoners met muziek en meer -, Klarendal geeft 
Theatergroep Cactus – een vrijwilligersinitiatief 
waarbij meerdere Klarendalse jongeren zich breed 
ontwikkelen – een financiële bijdrage om te kun-
nen groeien, Stichting Wijken voor Kunst heeft de 
mogelijkheid een semi-professionaliserings-slag te 
maken en er komen weer veel Klarenmarkten - te 
beginnen op Koninginnedag. Allemaal voor en 
door Klarendalse bewoners! 

ongeveer 2/3 van dit potje geld is nu aange-
roerd, blijft er nog zo’n 50.000 euro over voor nog 
komende bewonersinitiatieven. 

Bouwspeelplaats de Leuke 
Linde kan een picknick-
plaats gaan inrichten

Diny Poppinghaus en  
Jolanda Bongers kunnen 
van start met hun 'Hof van 
Klarendal'

Buurt en Bewonersgroep Klaren-
dal willen geen moskee voor regio









Door Jan Brugman

Een wijkmoskee voor maximaal 250 bezoekers, 
liefst gevestigd in het oude gebouw van de Sint 
Jansschool aan de Rosendaalsestraat. Dat zijn 
de belangrijkste randvoorwaarden die omwo-
nenden stellen aan de eventuele komst van een 
moskee van de Islamitische Unie op die plek. 
op 2 maart werd in de Sint Jansschool over de 
randvoorwaarden gesproken. Inmiddels heeft de 
bewonersgroep van het Wijkplatform ook haar 
voorkeur voor een wijkmoskee uitgesproken. 
Een regio-moskee wijst ze af. 

De bijeenkomst op 2 maart was georganiseerd 
door de Bewonersvereniging Rosendaalsestraat, 
samen met Klarendal in Actie en het 
Wijkplatform. Men probeert tot een gezamenlijk 
eisenpakket te komen, dat in de vorm van een 
advies naar de wethouder gaat.

Geen regionale aantrekkingskracht
De Islamitische Unie wil een moskee voor 500 
bezoekers. Maar bewoners vinden dat veel te 
veel. Tot nu toe telden zij bij de huidige moskee 
aan de Sonsbeeksingel een bezoekersaantal van 
maximaal 125. Een moskee voor 500 bezoekers 
zou dan ook niet voor de wijk zijn, maar bezoe-
kers uit de regio aantrekken. 

Omwonenden bleven lang staan bij de verkeer- 
en parkeeroverlast als gevolg van de eventuele 
komst van een moskee. Uitgaande van gel-
dende parkeernormen zou de moskee per 100 
bezoekers 15 parkeerplaatsen op eigen terrein 
moeten garanderen. Tegelijk wordt gesteld dat 
het groen behouden moet blijven en dat er geen 
kapvergunning mag worden afgegeven. De 
bewonersgroep van het Wijkplatform nuanceert 
dat: er mag geen kapverguning komen voor 
bomen “die niet in de weg staan.” Andere rand-
voorwaarden die omwonenden stellen zijn: geen 
hoorbare oproepen voor gebed, geen winkeltjes 
bij de moskee en geen koepels en minaretten 
omdat dit niet in het straatbeeld past. Ook de 
bewonersgroep van het Wijkplatform wil geen 
hoorbare gebedsoproepen, geen detailhandel 
en spreekt zich uit voor het handhaven van het 
straatbeeld: “De architectuur van de moskee 
moet passen in de omgeving. Een gebouw met 
hoge minaretten (hoger dan het huidige school-
gebouw) en oosterse uitstraling past niet in het 
straatbeeld”
 
Raadsbesluit
De gemeente zal eind maart met omwonen-
den de concept nota van randvoorwaarden 
bespreken en de adviezen van omwonenden 
desgewenst meenemen. Het advies van de 
bewonersgroep van het Wijkplatform is 12 
maart besproken in de vergadering van het 
Wijkplatform. Daarna is het als advies van het 
Wijkplatform naar de gemeente gestuurd. Over 
de randvoorwaarden wordt uiteindelijk door de 
gemeenteraad een besluit genomen. Wanneer 
dat is, is nog niet bekend. 
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MARIT-jongerenwerker de Mix

Hallo allemaal,
Ik ben Marit van Spanje en sinds februari ben ik 
de nieuwe jongerenwerker op de Mix. Tijd dus om 
mezelf een keertje voor te stellen in de wijkkrant! 

In 2007 ben ik begonnen in het jongerenwerk. Iets 
wat me supergoed bevalt. Vooral de gezelligheid 
en de afwisseling die het werken met jongeren 
met zich meebrengt en natuurlijk het feit dat je 
iets voor de jongeren kan betekenen, vind ik erg 
leuk. 
Voordat ik op de Mix kwam te werken, heb ik 
gewerkt in een jongerencentrum in Zeewolde. 
Mijn werkzaamheden waren daar heel divers; van 
het werken in de middag- en avondopvang tot 

en met het organiseren van grootschalige evene-
menten. Een hele leuke baan, maar na anderhalf 
jaar begon de reistijd toch wel een rol te spelen  
(3 uur per dag) en was ik toe aan een nieuwe uit-
daging. En die uitdaging heb ik hier gevonden! 
In januari heb ik al een aantal uren meegedraaid 
op de Mix, maar vanaf februari ben ik hier volop 
van start gegaan. In samenwerking met de jon-
geren ga ik me vooral bezig houden om meer 
sportactiviteiten in de wijk op te zetten. Daarnaast 
ga ik ook aan de gang om meidenactiviteiten te 
organiseren.

Ik heb er zin in om samen met de rest van het 
Mix team allemaal leuke activiteiten op te zetten 
voor en met de jongeren in Klarendal!

Enquete Keurmerk Veilig Ondernemen Klarendal/St. Marten/Spoorhoek
op vrijdagmiddag 6 maart is in “Goed proeven” 
de Intentieovereenkomst Keurmerk Veilig 
ondernemen (KVo) Klarendal/St. Marten/
Spoorhoek ondertekend. Daarmee geven de diver-
se partijen (gemeente, ondernemers, brandweer, 
politie en Kamer van Koophandel) uitdrukkelijk aan 
samen te willen werken om de eerste ster van het 
keurmerk te gaan behalen. Het keurmerk stelt zich 
ten doel: het structureel verhogen en borgen van 
de veiligheid, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van 
het winkelgebied.

Afgevaardigden van alle partijen vormen samen de 
werkgroep KVO. Die gaat allereerst in kaart bren-
gen welke verbeterpunten er zijn en waar de priori-
teiten liggen. De werkgroep zal een grote enquête 
houden onder de ondernemers in het gebied, de 
zogenaamde 0-meting.

Daarbij hebben we de hulp van de onderne-
mers nodig. Hierover hebben de ondernemers 
onlangs ook een brief ontvangen van de gemeente 
Arnhem. In de laatste week van maart gaat iemand 
van adviesbureau Seinpost bij alle ondernemers in 
de wijk op bezoek om een enquete over veiligheid 
langs te brengen. Er zal dan een korte toelichting 
worden gegeven op het hoe en waarom van deze 
enquete.  Dan is er 2 weken de tijd om deze enque-
te in te vullen. Daarna wordt de enquete weer 
opgehaald door Seinpost Adviesbureau. De werk-
groep KVO-traject zou het zeer op prijs stellen als 
de ondernemers hieraan mee willen werken. Het 
helpt om een goed beeld te krijgen van de huidige 
leefbaarheidssituatie en het beeld dat de onderne-
mers zelf hebben van de wijk.

De resultaten van de enquete worden teruggekop-

peld via een publicatie en de ledenvergadering van 
DOCKS.

Groet en dank namens,
Werkgroep KVo KLarendal

Brigitte Brugman, getogen in Klarendal, betrok-
ken en bewogen over haar wijk. Vanaf nu schrijft 
Brigitte iedere krant iets over wat haar bezig 
houdt. Ze schreef toch al op haar weblog, vanaf 
nu ook gedrukt.

Spelende kinderen

Het voorjaar breekt weer aan en hopelijk een 
prachtige zomer. Voor de kinderen is het ein-
delijk tijd waarop ze zolang hebben moeten 
wachten. Ze kunnen weer naar buiten om met 
anderen kinderen te spelen. Balletje trappen, tik-
kertje, verstoppertje, skeeleren, fietsen enz. 

In hun enthousiasme letten ze dan ook niet 
meer op het verkeer. Kinderen kunnen dan zo 
opgaan in hun spel en nergens meer aan den-
ken. Kinderen kunnen onverwachts de straat op 
rennen en daar schuilt dan het meeste gevaar. 
Opeens achter een geparkeerde auto uit, hollen 
de bal achterna en een poort uitrennen. Kortom, 
spelletjes waar kinderen intensief mee bezig 
zijn. We kunnen het ze niet kwalijk nemen. Maar 
het gevaar dat de kinderen op straat worden 
aangereden is groter dan u denkt. In een wijk 
zoals Klarendal is een 30 km- zone soms nog 
een te hoge snelheid en moeten de weggebrui-
kers rekening houden met spelende kinderen. 
Om de hoek komende kinderen zijn vaak niet 
zichtbaar voor anderen verkeersdeelnemers en 
dat levert nu juist die gevaarlijke situaties op die 
kinderen niet inzien.

Bij de ouders liggen ook belangrijke taken. Leg 
uw kinderen uit wat er allemaal kan gebeuren 
als ze plotseling de straat op rennen en waar zij 
een stuk veiliger kunnen spelen zoals de Leuke 
Linde. Speeltuintjes waar geen autoverkeer kan 
komen, velden waar geen balletje de weg op 
kan rollen maar bovenal: houd toezicht op jon-
gere kinderen. 

Eigenlijk zal er binnen ons wijk wat meer speel-
plekken, speeltoestellen en veldjes geplaatst 
moeten worden, en rekening gehouden moeten 
worden met alle leeftijdscategorieën, zodat in 
Klarendal de kinderen veilig kunnen spelen.

Brigitte

Kinderbuurtweken Klarendal 2009:  
OP SAFARI
De activiteit “Kinderbuurtweken Klarendal” is één 
van de vele samenwerkingsactiviteiten van de 
Brede School Klarendal/St. Marten.

De grote afsluiting van de Kinderbuurtweken is op 
donderdag 26 maart, van 13.30 – 16.30 uur in De 
Leuke Linde aan de Agnietenstraat. Er is dan een 
Safari-markt met een springkussen, een tentoon-
stelling van zelfgemaakte kunst, hapjes, spelletjes 
en optredens. WELKOM!

De Kinderbuurtweken werden georganiseerd door:

St. Jansschool
St. Annaschool
St. Rijnstad/kinderwerk Klarendal/peuterspeelzaal 
Klarendal/kinderwerk St. Marten
Sportpunt Klarendal
Bouwspeelplaats De Leuke Linde



B u i t e n G e w o o n B e t e r in Klarendal  
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Meer informatie over Buiten Gewoon Beter: www.arnhem.nl (Actueel=> projecten => BGB). of: Klaas Spits: 026 - 377 4365; klaas.spits@arnhem.nl

Het deel Klarendalseweg/Sonsbeeksingel/Koolstraat krijgt een chique gezicht, met donkere klinkertjes 
op straat en stoep, en klassieke lantaarnpalen. Eind mei zal het klaar zijn. Voor het eerste stuk van de 
Sonsbeeksingel is het al zover. Het staat model voor de rest. 

werkzaamheden Sonsbeeksingel

Dit deel van de Sonsbeeksingel is inmiddels klaar. De oude straat is verwijderd en er is een stevige, 
nieuw ondergrond gelegd. Daarop zijn gebakken steentjes gelegd, in zowel parkeervakken, straat als 
stoep. “Het is een goed voorbeeld hoe de rest eruit gaat zien”, zegt BGB-hoofdopzichter René Kosters. 
“Ga dus kijken.” 

De Nuon legt nieuwe gasleidingen in de Klarendalseweg. De oude gietijzeren gasbuizen worden vervan-
gen door pvc-buizen. Dit moet eerst gebeuren voor de gemeente met BGB aan de slag kan gaan.

WERK op SCHEMA 

Het werk rond het stuk Sonsbeeksingel/
Klarendalseweg ligt op schema. Voor eind mei 
zal dit deel klaar zijn, inclusief de nieuwe klas-
sieke lantaarnpalen. “Dan zullen ook de vier 
nieuwe bomen op de Sonsbeeksingel er staan”, 
zegt René Kosters, doelend op vier linden aan 
de spoorzijde tussen de verkeersvakken. 
“Er is even aan gedacht deze aanplant af te 
blazen vanwege de vele kabels en leidingen die 
hier liggen. Maar omdat bomen de uitstraling 
van de straat enorm ten goede komen, heb-
ben we er alles aan gedaan ze er toch te laten 
komen. In een nieuw ontwerp is dit gelukt.”

DREMpELS

Met het oog op de veiligheid van terrasbezoeker 
van café-restaurant Goed, is onlangs besloten 
op de Klarendalseweg bij Goed een verkeers-
drempel aan te leggen. Op de Sonsbeeksingel 
komen ook twee drempels: een ter hoogte van 
de moskee en een iets voorbij restaurant Goed.

TEVREDEN oVER MEDEWERKING EN BEGRIp 

Opzichter René Kosters is erg tevreden over 
de medewerking en het begrip van de mode-
ondernemers, coffeeshophouders, mensen van 
de moskee en omwonenden. “We krijgen alle 
medewerking en ze tonen veel begrip voor de 
overlast. En ze denken ook mee. Ze vragen nu 
bijvoorbeeld om nieuwe prullenbakken om de 
straat schoon te houden. Dit wordt erg gewaar-
deerd, want ik maak het ook wel eens anders 
mee.”

BGB-opzichter René Kosters is elke woensdag-
middag aanwezig in de wijkwinkel om vragen te 
beantwoorden of informatie te verschaffen.

VERDERE pLANNING

Na afronding van de Sonsbeeksingel, tot aan 
restaurant Goed, is het onderste stuk van de 
Klarendalsweg aan de beurt. Ook de nieuwe 
stoeptegels voor Goed zullen dan worden 
vervangen door gebakken klinkertjes. Na de 
Klarendalseweg volgt de Koolstraat. Het totale 
gebied zal eind mei klaar zijn.

werkzaamheden Klarendalseweg werkzaamheden Klarendalseweg



SAMIR EL HAMDAoUI, 15 JAAR
“Er zouden meer jongerenwerkers moeten 
komen. In het weekend dicht is maar lomp. Wij 
hebben dan niks te doen en zitten maar thuis 
of een beetje op straat. Meer uitstapjes zou ook 
mooi zijn.” 

Jongeren over hun 
jongerencentrum
tekst en foto's: zefanja hoogers
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K l a r e t a a l K l a r e t a a l

Een moeder van twee tieners, sprak de wijk-
krant aan met “Hé, kan er niet eens wat in de 
wijkkrant over het jongerencentrum? Die zijn in 
de vakantie altijd dicht en dan hangen die bla-
gen maar op straat! Al dat Vogelaar geld gaat 
maar naar nieuwe bomen enzo, maar de jeugd 
is de toekomst toch?” Tijd om eens in de jeugd 
te duiken. 

In de plannen voor 2009 vinden we wel onder-
werpen waar aandacht en geld naar toe gaat, 
zoals ‘versterken aanbod kinder- en jongeren-
werk’ of ‘realiseren jongerenvoorzieningen’. Dus 
ongetwijfeld hebben de vakkrachten die beslis-
sen over Vogelaar geld, wel één en ander in 
petto voor de jeugd. Maar wat vinden jongeren 
nou eigenlijk zelf?

Wij bezochten jongerencentrum de Mix aan 
de Agnietenstraat, vroegen jongelui wat ze 
er van vinden dat de Mix in de weekenden 
en vaak ook in vakanties dicht is, en waar zij 
Vogelaargeld dan aan zouden willen besteden.

MELVIN VAN DE BRINK, (MIDDEN) 16 JAAR
“Als de Mix dicht is, heb ik stress, ga ik meer roken en verveel ik me eigen. Ik heb dan ook geen geld 
om bijvoorbeeld naar de stad te gaan. Ik vind het ook raar dat er inlopen zijn voor alleen de kleintjes, 
wij mogen er dan niet in. Maar bij de andere inloop, zijn de kleintjes er ook. Ik ben trouwens wel 
nieuwsgierig naar de nieuwe plek.”

“Als de Mix dicht is, heb ik stress,  
ga ik meer roken en verveel ik me eigen.”

JAN HARLé, 14 JAAR
“Ja de nieuwe plek, eigenlijk wil ik niet dat de Mix van hier vertrekt. Maar je loopt hier elkaar wel voor 
de voeten. En inderdaad, meer activiteiten. Eén keer per maand karten bijvoorbeeld? Dat is nu maar 
één keer per half jaar.”

“En inderdaad, meer activiteiten.  
Eén keer per maand karten bijvoorbeeld?”

Samir, Melvin en Jan zijn uitgesproken over wat ze zouden willen als ze morgen over Vogelaar geld 
zouden kunnen beslissen: “Dat pannaveldje op het Talmaplein wordt niet gebruikt. Waarom verhuizen 
ze dat niet naar hier, op het hondenpoep veld? Sowieso, er moet meer plek komen om te kunnen  
voetballen, nu gaat iedereen dan maar naar Zuid. Op de Leuke Linde is ’s avonds geen licht om te 
voetballen en op de Kapel worden we weggestuurd.”

“In het weekend dicht  
is maar lomp.”
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YERNEY EN DENISé, BEIDEN 15 JAAR
Yerney: “Ze zijn vaak op de middagen open, 
dan komen de kleintjes binnen tot en met 13 
jaar. Ze kunnen beter de avonden ook open zijn, 
voor ons.”
Denisé: “Wij hangen dan wat rond op straat. 
Een beetje in het winkelcentrum of in de stad. 
Een beetje uitvreten. Wat dat is? Wee’k nie, 
eigenlijk. Mensen vervelen, soms ook ruzie 
maken met andere kinderen. Dat zoek ik niet op, 
dat gebeurt gewoon. Dat is niet leuk, maar dat 
doe je dan maar. Met meer geld, zouden ze hier 
bijvoorbeeld kunnen uitbreiden. Of op meerde-
re plekken een jongerencentrum; ik woon op de 
Sint Janskerkstraat. Dan is het in je eentje niet 
echt fijn ’s avonds om naar huis te lopen.” 

NATHAN, 14 JAAR
“Heel slecht dat de Mix zo weinig open is. 
Het is dan zo saai. Met meer geld zouden ze 
hier een betere Xbox kunnen aanschaffen. Of 
eigenlijk, meer activiteiten organiseren die met 
muziek te maken hebben. Een studio, om beats 
te maken!”

JERMAIN KREUZEN, RIK TRoMpETTER, BEIDEN 14 JAAR
“Als de Mix dicht is, dan hebben we niks te doen en lopen ons op straat te vervelen. Een beetje praten, 
een beetje kattenkwaad uithalen. Wij doen dan vanaf straat bij mensen de televisie binnen uit, met 
een universele afstandsbediening. Haha, dat is natuurlijk voor de grap. Als we 16 zijn zullen die katten-
kwaadjes wel over zijn, dan zijn we druk met scooter rijden en chicks. Nee maar de Mix moet wel vaker 
open. Anders krijg je meer vandalisme.”

“Als we 16 zijn zullen die kattenkwaadjes wel over  
zijn, dan zijn we druk met scooter rijden en chicks.”

pETER DELWIG
Peter Delwig is straathoekwerker voor Pactum Rijnside. Hij werkt 36 uur per week in Arnhem Noord, de 
Klarendalse uren variëren dan. 
“Ik zit aan de het netwerkoverleg en werk dus samen met jongerenwerkers en bijvoorbeeld de politie. 
Ik weet het dus altijd wel als er iets aan de hand is met bepaalde jongeren. Zelf spreek ik de jongeren 
op straat aan, gewoon om kennis met ze te maken, zodat ze weten wie ik ben. Een ‘betekenisrelatie’, 
noem je dat. Soms signaleer ik zelf ook. Maar ik moet bevestigen wat ze allemaal zeggen; buurthuis 
dicht betekent meer overlast en vandalisme op straat. Dus als de Mix meer open kan, dan is het elders 
rustiger.”

“Als de Mix meer open kan, dan is het elders rustiger.”

BENNo JoNGERT, JoNGERENWERKER IN DE MIx
“De gemeente stelt op ieder ‘wijkgericht jongerencentrum’ – zoals de Mix en bijvoorbeeld niet 
Willemeen in de stad die een andere doelgroep heeft– ik geloof 54 agogische uren beschikbaar. Of 
waren het er nou 45…. Agogische uren zijn dus de uren die de beroepskrachten zoals Marit en ik, 
maken. Samen draaien wij 62 uren. Dus de gemeente zoú er nog wat uren vanaf kunnen snoepen. 
Maar als het aan mij ligt; ik zou graag zien dat er vanuit de Vogelaar gelden 90 uren beschikbaar zijn. 
Pas dán kan je echt goed wijkgericht jongerenwerk doen.”

ELMER, 13 JAAR
“Het weekend is altijd saai. We vervelen ons, 
gaan we een beetje winkels beroven. Nee!! 
Dat is een grapje. Maar op straat is het ook al 
saai. Als er geld zou zijn? Betere voetbalvelden 
maken!” 

met dank aan Tanja Trompetter
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Koninginnedag 2009, de Klarenmarkt 
opent het nieuwe marktseizoen.

Het marktburo gaat voor deze speciale dag de 
samenwerking aan met DoCKS. Een vereniging van 
creatieve ondernemers die, net als het marktburo, 
de ambitie hebben om de Klarenmarkt te laten 
uitgroeien tot een lifestyle-markt zoals je die ook in 
Londen hebt.
Dat betekent dat er naast de gebruikelijke kunst en 
curiosa nu ook ruimte is voor ontwerpers, vormge-
vers en kunstenaars. Van high fashion tot accessoi-
res, van design tot fotografie, van portretschilders 
tot dichters. Alles is mogelijk op de Klarenmarkt.

Tijdens koninginnedag halen we alles uit de kast 
om er een inspirerende, creatieve en super gezel-
lige markt van te maken. Naast fashion, design en 
kunst zijn er live muziek optredens, oud Hollandse 
kinderspelen, theatrale acts, lekker eten, fun en 

gezelligheid. Kortom een markt om niet te missen. 
Kom ook staan op deze markt en ervaar de gezellig-
heid in Klarendal.

De Klarenmarkt is op 30 april van 12:00 tot 16:00 
uur, maar je kunt al opbouwen vanaf 09:00 uur. De 
kosten voor 1 kraam, slechts 10 euro!!! Dus twijfel 
niet en doe mee! Een gezellige dag is verzekerd. In-
schrijfformulieren zijn te verkrijgen bij café Atlanta 
en wijkwinkel Klarendal.

Agenda Klarenmarkt 2009:
Donderdag 30 april Koninginnedag Klarenmarkt
Zondag 21 juni Midzomeravond Klarenmarkt
Zondag 26 juli Vakantie Klarenmarkt
Zondag 20 september Klarenmarkt tijdens W.V.K 
Zondag 20 december Kerst Klarenmarkt

Klarendals Reizende Tuin
Arnhem heeft een aantal zogenaamde “Reizen-
de tuinen”. Soms liggen terreinen jaren braak, de 
gemeente richt daar dan een tuin in. Die tuinen 
sieren de stad tijdelijk op, wat een meerwaarde 
voor de omgeving is; alles ziet er dan ineens 
weer aantrekkelijk en gezellig uit.

Het concept Reizende tuin wordt in Parijs al 
veelvuldig toegepast. Braakliggende terreinen 
worden tijdelijk ingericht als tuin, speelplek of 
ontmoetingsplaats. Zodra het terrein bebouwd 
wordt, verhuist de tuin naar een ander braaklig-
gend terrein.

De gemeente Arnhem stelt hier jaarlijks €50.000 
voor beschikbaar, het vergroot de leefbaarheid 
van de straat waarin zo'n terrein ligt. Een jaar 
geleden werd de eerste reizende tuin in Malbur-
gen geopend, er is er ook één bij het Centraal 
Station. Momenteel wordt er hard gewerkt aan 
het braakliggende terrein aan de Klarendalse-
weg 193; dat wat heel vroeger kazerneterrein 
was, later het ROC en waar in de toekomst het 
Multifunctionele Centrum komt.

In deze reizende tuin zullen verschillende 
speelmogelijkheden komen, zowel toestellen als 
boomstammen om op te klauteren, bankjes om 
lekker te luieren en een ligweide met een heer-
lijk geurende kruidenrand. De reizende tuin zal 
eind mei of begin juni officieel worden geopend. 
Maar daarop hoeft niet gewacht te worden met 
spelen, dat mag vanaf nu al. Totdat de bouw 
begint voor het MFC, heeft Klarendal een eigen 
mini stadsparkje!

Arnhemse politici over Klarendal - deze keer het CDA
Wijkkrant Klarendal is eigenlijk wel nieuwsgierig 
wat ze op het stadhuis van onze wijk vinden. 
Zeven keer per jaar zoeken we een lokale politi-
cus op en stellen hem een aantal vaste vragen en 
één actuele. De derde politicus voor deze rubriek 
is Sjoerd Meulenstein, Raadslid CDA Arnhem en 
bewoner van Klarendal: 

1. Wat kan het CDA betekenen voor Klarendal?
Het CDA voelt zich erg betrokken bij Klarendal en 
de Klarendallers. Het CDA probeert op verschil-
lende manieren een bijdrage te leveren om van 
Klarendal een nog leukere wijk te maken. Toen de 
politiehuiskamer en het werk van de wijkagenten 
in gevaar kwamen, hebben wij als CDA  stevig 
aan de bel getrokken. De toegenomen veiligheid 
in Klarendal mag van ons niet op het spel wor-
den gezet. Daarnaast heeft het CDA met succes 
gewerkt aan een initiatief om de hondenpoep op 
straat te verminderen. Veel Klarendallers hebben
namelijk aangegeven dat hondenpoep op straat

hun grootste ergernis is. Verder spant het CDA zich 
bijvoorbeeld in voor meer groen in de wijk, meer 
speelplekken voor kinderen, en meer winkels en 
voorzieningen voor jong en oud. 

2. Wat kan Klarendal voor Arnhem betekenen?
Arnhem kan van Klarendal leren om meer aan 
te pakken en door te pakken. Als er eenmaal 
een knoop is doorgehakt, is het motto van veel 
Klarendallers: “niet zeuren, maar handen uit de 
mouwen”. Die daadkracht bevalt me wel. Juist door 
die daadkracht is er in Klarendal de afgelopen vijf 
jaar ontzettend veel goeds tot stand gekomen. 
Klarendal is wat dat betreft een belangrijk voor-
beeld voor heel Arnhem.

3. Is Klarendal een Achterstand-wijk of een Kracht-
wijk?
Voor mij is Klarendal een Pracht-wijk. Ik zelf woon 
inmiddels alweer een aantal jaren in Klarendal. Ik 
doe dat met erg veel plezier. Ik geniet ontzettend 
van de contacten die ik heb met de Klarendallers. 
Klarendallers zijn eerlijke en gezellige mensen, die 
zeggen waar het op staat. Dat spreekt me erg aan. 
Overigens wil dit alles niet zeggen dat Klarendal 
geen problemen heeft. Klarendal kent in vergelij-
king tot de rest van Arnhem bijvoorbeeld nog altijd 

teveel armoede, werklozen, huisjesmelkers en 
overlast. Gelukkig wordt er stevig ingezet om 
deze problemen nog verder te verminderen. 
Ondanks de problemen die er zijn, voel ik me erg 
welkom en thuis in de wijk.

4. De actuele vraag: Wel of geen moskee in 
Klarendal?
Het CDA vindt dat iedere geloofsgemeenschap 
recht heeft op een goede plek om zijn geloof te 
kunnen uitoefenen. Omdat het huidige onderko-
men van de Islamitische Unie te klein is en ver-
stopt zit, kan het CDA de wens om een nieuwe, 
grotere moskee wel begrijpen. Voordat er een 
nieuwe moskee komt, moet echter wel duide-
lijk zijn dat die moskee ruimtelijk op een goede 
manier kan worden ingepast. Het gebouw van de 
moskee moet passen in het beeld van Klarendal. 
Daarnaast is het belangrijk dat met de komst van 
de moskee de verkeers- en parkeerproblemen in 
Klarendal niet verder gaan toenemen. Dit bete-
kent bijvoorbeeld dat de omvang van de moskee 
beperkt moet blijven tot een moskee voor wijkbe-
woners. 

Sjoerd Meulensteen, Raadslid CDA Arnhem
E-mail: s.meulensteen@raad.arnhem.nl
http://arnhem.cda.nl

"Arnhem kan van Klarendal 
leren om meer aan te pakken  
en door te pakken."

"Klarendallers zijn eerlijke en 
gezellige mensen."
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Mijn mening - door Ruud Bekkers Bouwspeelplaats de 
Leuke Linde

Via de wijkkrant geven wij u alvast een kort 
overzicht met de aankomende activiteiten in 
april en mei op de Leuke Linde. De activiteiten 
zijn - met een enkele uitzondering - helemaal 
gratis!

APRIL/MEI:
Elke woensdagmiddag van 15.15 tot 17.30 uur 
Sport- en Spelmiddag
MEIVAKANTIE; 
Zaterdag 25 april Opening Sport- en Speluitleen 
van 12.00 tot 15.00 uur
Woensdag 29 april Sport- en Speluitleen evene-
ment van 14.00 tot 16.00 uur
Dinsdag 5 mei Nationale Straatvoetbaldag
Vanaf mei elke maandagmiddag Sport- en Spel-
uitleen van 15.45 tot 17.15 uur
Woensdag 20 mei groot Sport- en Spelevene-
ment ‘Sprookjesland’
Zaterdag en zondag 30 en 31 mei Multi Cultureel 
Wijkfeest

Kijk voor meer Sport- en Spelactiviteiten en 
evenementen regelmatig op de site:  
www.deleukelinde.nl
Bel voor meer informatie over bovenstaande 
activiteiten en evenemeneten naar 026-4424811 
of 06-55724482 en vraag naar Maartje. U kunt 
natuurlijk ook naar de Leuke Linde komen.

Rijn IJssel werkt voor jou!

ll

“Politie dichtbij” helpt - Criminaliteit in Klarendal daalt

l
l

l

Mijn mening is de plek voor de opinie van bewo-
ners van en betrokkenen bij Klarendal. Deze rubriek 
wordt niet vaak ingevuld, misschien is het al weer 
twee jaar geleden dat de wijkkrant een MIJN ME-
NIG publiceerde. Maar er kwam laats weer wat! 

Hieronder de mening van Ruud Bekkers;  
bewoner, eigenaar en webredacteur van de website 
Klarendal.eu:

ZE ZIJN NAAR HET RIJK DER FABELEN DIVERSE 
BUURTHUIZEN ZIJN DICHT IN KLARENDAL

Gemeente gooit eerst oude schoenen weg voordat 
Klarendal iets nieuws krijgt.

Dat Klarendal drastisch aan het veranderen is, kan 
voor de Klarendallers geen geheim zijn. Buurthui-
zen, Wijkcentrum, SWOA, Ons Huis, honden uitlaat-
veldjes en winkels verdwijnen. Voor een beperkt 
deel om te bezuinigen maar voor een groot deel 
ligt het bij het wijkplan actie. 

Oude buurthuizen hebben hun tijd gehad, en 
moderne Brede scholen zouden daar voor terug 
moeten komen. Een Brede school zou de samen-
werking tussen o.a. scholen, wijkcentra, de SKAR 
en wijkwerkers moeten verbeteren. Ook zou de 
DREMPEL laag moeten liggen om binnen te lopen, 
maar uit ervaring blijkt dat dit niet voor iedereen 
zo is

Ons wijkcentrum Klarendal (stichting Rijnstad ) 

verhuist ook naar een brede school, waar waar-
schijnlijk veel activiteiten georganiseerd zullen 
worden voor de Klarendalse jeugd, Integratie activi-
teiten en Computerlessen. Voor al deze activiteiten 
staat de  subsidie kraan in Klarendal van Vogelaars 
gelden ruim open. 

MAAR??? Wie denkt er aan de ouderen van Kla-
rendal, die onze wijk gebouwd en herbouwd zien 
worden. De ouderen die ons groot hebben gebracht 
en de ouderen die er nog altijd zijn om een kopje 
suiker of een bekertje melk bij de buren te lenen. 
De oude Klarendallers! Vooral zij voelen zich NU in 
de steek gelaten want activiteiten voor de ouderen 
zijn er bijna niet meer. 

Waar zijn de ouderen kampen, de dagjes weg voor 
ouderen, vertrouwde ouderen klaverjas en joker-
clubjes? Misschien dat de subsidie gelden niet voor 
hen bedoeld zijn? of is er nog niemand met een 
idee en aanvraag gekomen?

Ruud Bekkers

Door Jan Brugman

De aanwezigheid van de politie in Klarendal heeft 
duidelijk een functie. Sinds er meer aandacht werd 
besteed aan “blauw in de wijk” is de criminaliteit 
in Klarendal geleidelijk aan teruggelopen. Het ge-
weld neemt wel toe.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2008 van de Politie-
huiskamer in Klarendal/St. Marten.
De cijfers hebben overigens alleen betrekking op de 
politie-activiteiten in Klarendal.  
Opvallend: al wordt de criminaliteit wat minder, 
toch stijgt het aantal aangiftes dat wordt verwerkt 
in de politiehuiskamer aan de Hommelseweg nog 
licht. Er werd vorig jaar 197 keer aangifte gedaan. 
De politie had via de huiskamer 2248 keer contac-
ten met burgers of instanties. Vermoedelijk zouden 
die aantallen nog hoger liggen als de huiskamer 
vaker geopend zou zijn geweest. Het geeft in ieder 
geval wel aan dat de Klarendallers de weg naar de 
huiskamer weten te vinden.

“Dichtbij loont”
Dat politie-dichtbij-huis de moeite waard is valt ook 
af te leiden uit de cijfers.
Het aantal meldingen over overlast door gebruik 
van drugs is sinds 1999 aanzienlijk gedaald.
Waren er toen nog 266 meldingen, vorig jaar klop-
ten 125 mensen aan vanwege overlast.
Dat het probleem wel de aandacht blijft houden, 
leert het aantal klachten als gevolg van harddrugs. 
Dat aantal is vanaf het jaar 1999 (bijna) verdubbeld. 
Toen waren het er 37, vorig jaar 65.

Spectaculair was wel de daling van het aantal 
woninginbraken. In 1999 waren het er nog 187, in 
2008 werden er ‘nog maar‘ 45 genoteerd. Overi-
gens meldde de politie er desgevraagd wel dat het 
laagterecord  dit jaar waarschijnlijk geen vervolg 
krijgt. In de eerste maanden van 2009  zijn de in-

brekers ijlings begonnen aan een inhaalslag. Dat is 
trouwens niet alleen in Klarendal het geval.  
Diefstal uit auto’s kwam vorig jaar in 118 keer in de 
wijk voor. Ook dat cijfer is veel lager dan in 1999. 
Toen stond de teller voor de auto-inbraken nog op 
257 en dat is meer dan het dubbele. Er werden vo-
rig jaar ook veel minder auto’s gestolen. (15 tegen 
73 in 1999). En ook minder brommers (14 nu, toen 
65) wisselden ongevraagd van bezitter.

Geweld en vernieling
De mensen in Klarendal worden nog wel steeds  
nadrukkelijk geconfronteerd met geweld en vernie-
ling. Dat aantal neemt ook toe.  
De politie boekte in 2008 maar liefst 71 gevallen 
van geweld, waarbij er 33 keer ook sprake was van 
letsel. In 1999 was het totaal  aantal meldingen van 
geweld nog ‘slechts‘ 48. 
Van bedreigingen was in het verslagjaar 43 keer 
sprake. Vernielingen blijven ook een aandachts-
punt. Zo is het aantal vernielingen aan auto’s wel 
geminderd in de afgelopen tien jaar, maar vorig 
jaar gebeurde dat toch nog 53 keer. 

Dat de cijfers overwegend lager zijn dan 10 jaar 
geleden wijkt op zichzelf niet af van het beeld dat 
elders in stad en land is te zien. De cijfers in het 
verslag maken daarbij  wel duidelijk dat de politie 
een nauwe band met de wijk heeft ontwikkeld, 
hetgeen ongetwijfeld van invloed is op de cijfers en 
het gevoel van veiligheid in Klarendal. 
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Landen Kook Groep; rooster voor de 
bewoners van Klarendal

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: Saskia Moester

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

Op 12 maart vergaderde het Wijkplatform 
Klarendal.  Het meest in het oog springende 
agendapunt was de bespreking van de rand-
voorwaarden voor de bouw van een moskee aan 
de Rosendaalsestraat, zie daarvoor elders in de 
krant. 
De bewonersgroep vroeg aandacht voor de ver-
plaatsing van de sporthal naar het terrein van 
het Multifunctioneel Centrum (MFC) dat op het 
voormalige ROC-terrein aan de Klarendalseweg 
komt. Die sporthal staat nu nog in de Neerlands 
Tuinstraat, maar is daar eigenlijk een vreemde 
eend tussen de huizen. En een concentratie van 
wijkvoorzieningen op het MFC-terrein is dan 
logische gedachte. De vraag naar de haalbaar-
heid is een andere.
De  volgende vergadering van het Wijkplatform 
wordt gehouden op 7 mei aanstaande ’s 
avonds om half acht in de Wijkwinkel aan de 
Klarendalseweg . Er is een publieke tribune, 
altijd goed bezet, en er is koffie/thee.

W I J K W I J z E R ☞☞

WIJKpLATFoRM KLARENDAL

In wijkcentrum Klarendal is sinds een paar maanden de nodige erva-
ring met acht kokende landen achter de rug en er is een keer ‘in het 
groot’ gekookt  voor de bewoners van Klarendal. Hier hebben c.a. 40 
bewoners aan deel genomen. Het is een leuke groep die elkaar graag 
willen ontmoeten en het menu van hun eigen land met anderen wil-
len uitwisselen. Er is een goede samenwerking binnen de groep. Na 
de evaluatie heeft de groep besloten om zelfstandig met de landen 
kookgroep verder te laten gaan. 

Wij, als landen kookgroep van wijkcentrum Klarendal zijn verhuisd 
van maandag avond naar dinsdag avond. Dinsdag komt voor ons 
goed eruit, we kunnen ons ook verdiepen in het land wat gaat koken 
en kunnen langer blijven praten met elkaar. Onze tijden zijn dinsdag 
middag, vanaf 17.00 uur gaat de zaal gaat open. Dan informeren we 
elkaar over het programma en vanaf 17.30 uur beginnen we met het 
eten. 
Kookgroep Klarendal richt zich op bewoners van Klarendal of 
St-Marten die een Arnhem Card of een bijstandsuitkering hebben. 
Het plan is dat om de 14 dagen een land gaat koken voor maximaal 
25 bewoners. Van iedere deelnemer wordt een eigen bijdrage van  
€ 3,50 euro gevraagd. Hiernaast ziet u het rooster van de landen 
kookgroep. Door grote belangstelling kunnen hier nog maximaal 15 
bewoners aan deelnemen. 

Vul alle data in en lever dit in bij Ali Özdemir van wijkcentrum 
Klarendal. Wees er snel bij want vol is vol! U kunt ook bellen naar 
026-3513428 of mailen naar a.ozdemir@rijnstad.nl

Datum  Naam land

31 maart  Turkije

14 april  Zweden

12 mei  Iran

26 mei  Irak

9 juni  Indonesië

23 juni  Suriname

7 juli  Marokko 

Vul hieronder uw naam, telefoon nummer en adres.

Wijkcentrum Klarendal Rappardstraat 30, 6822 CX Arnhem 
Telefoon: 026-3513428 Email: info@wijkcentrumklarendal.nl

Foto: Gerard Mulder
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Schminken op de Annaschool
om een juf te hebben die professioneel kan 
schminken is erg handig; kijk eens naar deze kin-
deren van groep 1/2. Juf Astrid heeft ook nog haar 
eigen schminktafel met spiegel en verlichting. Alle 
kinderen zien er net zo mooi uit als deze kinde-
ren, alleen de jongens zijn natuurlijk veel stoerder 
geschminkt dan de meisjes. onder de kleuters dus 
veel Mega Mindy’s, prinsessen, Spidermans en 
zeerovers!

Kinderkamp
Van donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei gaan 
wij weer op kinderkamp!!!

Het kamp is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.  
Het kost € 30,- per kind.
Wil je mee??? Haal dan een inschrijfformulier  
bij Joyce Verhoef in het wijkcentrum aan de 
Rappardstraat. Nadat je je hebt ingeschreven, 
zal Joyce een gesprekje met je ouders hebben 
om info over het kamp te geven.

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

RETQ\RQ

Heb je geen zin om je te vervelen? Kom dan  
tijdens de meivakantie naar de Mix activiteiten

Nieuw aanbod Volare 
voorjaar 2009 
In maart is Volare gestart met een nieuw aanbod 
van trainingen.
Volare, centrum voor training en coaching van 
Arnhemse vrijwilligers, ontwikkelt en orga-
niseert kortlopende cursussen, trainingen en 
workshops ter ondersteuning van hun taken en 
werkzaamheden. 

Behalve een aantal terugkerende trainingen, 
bestaat een gedeelte ook steeds uit een nieuw 
en gevarieerd aanbod. 

Dit voorjaar zijn er bijvoorbeeld voor vrijwilli-
gers die met kinderen werken meerdere nieuwe 
trainingen en workshops: omgaan met ‘pestge-
drag’, een korte EHBO cursus speciaal gericht 
op kinderen en de workshops ‘nieuwe media 
en veilig internetten’ en ‘grimeren’. Maar ook de 
persoonlijke ontwikkeling als vrijwilliger krijgt 
aandacht: in de workshop ‘het competentiespel’ 
krijgt u meer zicht op uw eigen competenties en 
welke u nog verder wilt ontwikkelen en de trai-
ning ‘communiceren met NLP’ geeft meer inzicht 
in uw eigen manier van communiceren en biedt 
handvatten voor nieuwe mogelijkheden daarin. 
Daarnaast is er een ‘geheugentraining’ om bin-
nen de uitvoering van uw taak effectief zaken 
te onthouden, maar uiteraard kan dat ook van 
belang zijn in uw dagelijks leven. En verder is de 
training ‘van idee naar activiteit’ een voorbeeld 
van een praktische training direct gericht op de 
uitvoer van uw vrijwilligerstaak. 

Voor een compleet overzicht van het aanbod 
verwijzen we u naar onze website:  
www.volare-arnhem.nl of naar ons programma-
boekje, dat u kunt ophalen op de Lommerd waar 
Volare gevestigd is. 

Volare, Spijkerstraat 185A Tel.: 026-4424970

In kleutergroep op de Sint Jansschool staan 2 grote 
kooien. In de ene kooi zit een eend en in de andere 
een kip. 
De kinderen vinden dit heel erg leuk en toen we 
woensdag op school kwamen had de kip een ei ge-
legd. Zou er een kuiken in zitten?  In de klas praten 
we over wat we met een ei kunnen doen: koken, 
bakken, je kunt het zelfs versieren.
Zo leren we weer een heleboel en het is heel leuk 
om de kip en de eend te logeren te hebben.

Veel groeten van de kleuters van de St. Jansschool.

In kleutergroep op de Sint Jansschool staan 2 grote kooien ...

De meivakantie zit er weer aan te komen en dat 
betekent dat er weer een heleboel spetterende acti-
viteiten georganiseerd zijn door jongerencentrum 
de Mix!

Maandag 27 april is de eerste activiteit: een Meiden 
Bioscoop avond. De jongens hebben een beetje 
pech, want zoals de naam al zegt zijn tijdens deze 
activiteit alleen de meiden welkom! We gaan deze 
dag niet alleen naar de bioscoop, ook gaan we 
gezellig met zijn allen wat eten.
Dinsdag 28 april: is er een voetbaltoernooi. Ben jij 
de beste voetballer kom dat dan bewijzen tijdens 
dit voetbaltoernooi. 

Woensdag 29 april: op deze dag staan er oud  
Hollandse spelletjes op het programma. Heb je al-
tijd al een spijker willen poepen of vind jij jezelf de 
sjoelkoning van de wijk? Kom dan naar de Mix en 
laat je talenten zien. We zullen het spel kopspijkers 
spelen, waarmee je met een goed antwoord een 
klap met de hamer mag geven. Ook zijn er leuke 

prijzen te winnen.

Do 30 april: i.v.m. Koninginnedag  zijn we deze dag 
gesloten.

Vrijdag 1 mei: vandaag is er een spannende 
klopjacht in de wijk, the Hunt genaamd. Ben jij 
een echte speurder? Kun je goed aanwijzingen en 
opdrachten uitvoeren? Geef je dan op voor deze 
activiteit! Verschillende teams strijden tegen elkaar 
om de meeste opdrachten op te lossen. Het team 
die dit als beste gedaan heeft kan leuke prijzen 
winnen!

Zoals je ziet hoef je je tijdens de meivakantie dus 
zeker niet te vervelen. 

Hou voor tijden en meer informatie de Mix hyves 
www.jongerencentrumdemix.hyves.nl of de Mix 
website www.jongerencentrumdemix.nl in de  
gaten. Natuurlijk kun je ook altijd even bellen naar 
026 4458621. of loop even naar binnen bij de Mix.

Verkeersaanpassingen Thomas a Kempislaan

om te zorgen dat de leerlingen van het Arentheem 
College en het nieuwe VMBo ’t Venster veilig naar 
school kunnen, is het noodzakelijk om de Thomas a 
Kempislaan aan te passen. 

De gemeente heeft een plan gemaakt om de laan 
ter hoogte van de Van Coesfeltstraat en de Hendrik 
van Kalkarstraat opnieuw in te richten.

Het plan wordt op dit moment uitgewerkt en zal op 
een inloopbijeenkomst aan omwonenden worden 
gepresenteerd. Zij ontvangen hiervoor te zijner tijd 
(april of mei van dit jaar) een uitnodiging.  

De werkzaamheden vinden plaats rond de zomer-
vakantie 2009 en zijn klaar vóór de start van het 
komende schooljaar. 

Geprobeerd wordt om de bomen langs de Thomas 

a Kempislaan zoveel mogelijk te behouden. De 
berk aan de noordzijde van de weg op het terrein 
van het Arentheem College zal wel gekapt moeten 
worden voor de aanleg van een nieuw fietspad, dat 
los van de rijbaan komt te liggen.

Omdat de verkeerssituatie voor de leerlingen van 
het VMBO ’t Venster en het Arentheem College op 
dit moment erg onveilig is, heeft de gemeente be-
sloten om eerst tijdelijke maatregelen te nemen. 

De maximum snelheid wordt ter plekke 30 km/h en 
er komt een zebrapad op de Thomas a Kempislaan 
ter hoogte van de Hendrik van Kalkarstraat, met 
bijbehorende bebording en markering. 

Deze maatregelen zijn op 11 februari jl. gepubli-
ceerd en zullen, afhankelijk van het weer, in week 
10 of 11 worden uitgevoerd.
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zaterdag 19 en zondag 20 SEpTEMBER 2009 is 
het weer zover!

We organiseren dan de vijfde editie van de 
cultuurmanifestatie Wijken voor Kunst, die dit 
keer in het teken staat van 'de Uitnodiging'. Dit 
is het thema van het festival Made in Arnhem 
dat in september en oktober in de hele stad 
plaatsvindt en waaraan Wijken voor Kunst ook 
meedoet. 

Dit thema sluit precies aan bij onze manifes-
tatie: tijdens Wijken voor Kunst nodigen kun-
stenaars uit de wijk hun buren, Arnhemmers 
en publiek van daarbuiten uit om een kijkje 
te nemen in bijvoorbeeld open ateliers of bij 
exposities, muziek-, film-, dans- en theatervoor-
stellingen in scholen, openbare gebouwen, win-
kels, op straat en bij mensen thuis. Publiek en 
bewoners worden uitgenodigd om eens anders 
naar de wijken te kijken en om nieuwe dingen 
te ontdekken.

Iedereen uit deze wijken wordt uitgenodigd 
om mee te doen, van amateurkunstenaar tot 
professional. Het plezier in het maken van 
kunst staat bij Wijken voor Kunst voorop. We 
willen vooral de creativiteit in onze wijken laten 
zien en ontmoetingen tussen kunstmakers en 
publiek creëren. En: kunst nodigt je uit om 
anders naar de dingen te kijken.

Hou je brievenbus in de gaten! Iedereen in 
Klarendal, Sint Marten, Sonsbeekkwartier en 
Spoorhoek ontvangt binnenkort een wervings-
flyer waarop je kunt zien hoe en waarvoor je je 
kunt aanmelden tot 15 april. 

Mode Biënnale 2009 organiseert naaiateliers in de Arnhemse 
wijken. Ben je geïnteresseerd? Meld je aan en doe mee!
In de Arnhemse wijken Klarendal, Het Broek, 
Malburgen en de Laar gaat de Mode Biënnale in 
samenwerking met de cultuurscouts, naaiateliers 
opzetten. op deze manier wil de Biënnale, mode 
dichter bij de mensen brengen. Iedereen krijgt de 
kans eens op een professionele manier kennis te 
maken met de mode wereld. 

Onder begeleiding van een ervaren vakdocent wor-
den er workshops opgezet. Tijdens deze workshops 
zullen de volgende vragen aanbod komen: 
Hoe maak ik een originele creatie vanuit een basis 
patroon?
Hoe verhoud mijn creatie zich tot de andere ont-
werpen?
Welke make-up, haarstijl en accessoires kunnen 
mijn ontwerp versterken?
Welk type model past er bij mijn creatie?

Vervolgens zullen alle ontwerpen tijdens het ope-
ningsweekend van de Mode Biënnale, gepresen-
teerd worden op een professionele catwalk.  
Deze catwalk zal samen met een parcours van
paviljoens, op 5 meter hoogte, worden opge-
bouwd tussen het stadshuis en de Eusebiuskerk.  

Kijk voor het ontwerp op:
www.arnhemmodebiennale2009.com

Lijkt het je leuk om hier aan deel te nemen? Kijk 
dan op www.d-arte.nl Hier staat alle info over het 
project en kun je je rechtstreeks aanmelden. 

VOORJAAR;  
een groen initiatief 
Hoog aan de Klarendalseweg bij Café Simmers 
ligt een parkeerplaats. De bult op fietsend kijk je 
tegen een hele grote lelijke blinde muur aan. Dat 
kan toch beter?

Dat vonden de bewoonsters van het betref-
fende pand met boven- en benedenwoning ook. 
Buurtjes Esther Hendriks van nummer 384 en 
Beitske Schoof van nummer 385 (Lieve hielp!) 
hadden in het najaar van 2008 iemand aan de 
deur gekregen en dat bleek genoeg prikkel om 
die blinde muur eens aan te pakken. Zij haalden 
bij de Intratuin twee klimop, een blauwe regen 
en een kiwiplant. “We moeten nog wel ergens 
een contractje ondertekenen, waarin staat dat 
wij verantwoordelijk zijn voor onderhoud. Maar 
ja, dat spreekt voor zich.” 

over een paar jaar is in ieder geval die blinde 
muur GRoEN en de wijk aan mooi aanzicht 
rijker. op 9 mei, de zaterdag voor Moederdag, 
wordt weer de jaarlijkse plantjesmarkt op de 
Kapel georganiseerd. Tegen inkoopsprijs kun-
nen nog veel meer gevels gesierd worden met 
groen!

Koninginnedag op 
het Simmersplein 
De Huiskamer van Arnhem – Café Simmers – 
pakt uit op Koninginnedag! Het Simmersplein 
– de parkeerplaats tegenover Klarendals oudste 
en trouwste kroeg – zal in de middaguren omge-
bouwd zijn tot een feestelijk tafereel met hapjes 
en drankjes. 

Om 14:30u zal daar een optreden zijn van  
STICKLEBACK; een nog jonge Rock 'n Roll band 
die bestaat uit vier oude rockers, die stuk voor 
stuk hun sporen in de muziek hebben verdiend 
en garant staan voor een stevig stuk muziek uit 
de jaren toen deze muziek populair was. 
De band bestaat uit Hennie van de Kamp - bas, 
Richard Derksen - zang en gitaar, Fred van Gef-
fen -gitaar en zang en Nico Groen - drums.

Doelgroep: muziekliefhebbers van 20 tot 80 jaar, 
zolang ze maar 'Rock 'n Roll' zijn!

WIJKEN VOOR KUNST 2009


