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Hoog bezoek: op 16 mei jl. waren uit de 2e 
kamer fractievoorzitter van de PvdA Mariette 
Hamer, partijgenoten  Attje Kuiken en Lia Roeffs 
op tournee door Arnhem. Samen met (wijk)wet-
houder Rita Weeda, wethouders Willem Hoefna-
gel en Sander van Bodegraven, Arnhemse 

fractievoorzitter Rudi Rikken en vele andere 
leden uit de Arnhemse PvdA fractie, deden zij 
ook Klarendal aan. Kopje koffie, stand van zaken, 
enkele bewoners aan het woord over o.a. ondui-
delijkheid over de Vogelaar-gelden en een kiekje 
voor de wijkwinkel.

Klarendal

Den Haag laat zijn gezicht zien

Jan Peters: "Je eigen droom leven in een creatieve Modestad..."

"Je moet je eigen droom leven.  
Als je doet wat in je hart en je genen zit,  

kun je heel ver komen."

Jan Peters - van modische jeans en jeansgerelateerde 
fashion keten SCORE - was er heel duidelijk over in 

zijn toespraak bij de opening van 100 % Mode en Station 
Klarendal. "Dat doe ik zelf, dat doen mijn medewerkers,  
dat moet Arnhem doen" zei de heel succesvolle mode- 

ondernemer. En hij vindt dat de startende ondernemers dat  
precies zo moeten doen.

"Creativiteit en Mode zitten de stad in haar genen. Door hier 
continu nieuwe impulsen aan te geven en initiatieven toe 
te voegen zal de creativiteit en ook de Mode in deze stad 

tot enorme hoogte kunnen stijgen."

Kijk voor veel meer over dit openings- 
weekend op pagina 4 en 5!
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EEN CULTURELE KRANT

Klarendal rolt van het een in het andere feest. 
Hadden we net een uitgebreid feest van een 
heel weekend om de opening van Station 
Klarendal en het Modekwartier te vieren, zitten 
we nu als het goed is midden in een oranje 
gekte. Als het goed is, we weten het niet bij het 
ter perse gaan van deze krant. 
Allemaal cultuur: modecultuur, voetbalcultuur, 
cultuurscout, marktcultuur, buurttheater cultuur, 
stichting Wijken voor Kunst en haar cultuur, 
en dan ook nog een beetje politieke cultuur. 
Het kan niet op, wéér 16 hele pagina’s met 
Klarendals nieuws.

De redactie trekt zich even terug, ook redacteu-
ren gaan met reces. 
Houdt u het nieuws op straat voor ons in de 
gaten? Alle tekst en fotootjes zijn te allen tijde 
welkom op wijkkrant@klarendal.nl. 

Een prettige zomer en tot in september!

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 4 september. 
Kopij ontvangen we het liefst per e-mail, 
anders op Cd-rom afleveren in de Wijkwinkel.

Ingeleverde teksten moeten in Word worden 
aangeleverd, digitale foto’s in een zo hoog 
mogelijke resolutie. 

Verspreiding van de wijkkrant 16 september.
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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 
Hommelseweg / hoek Nijhoffstraat. 
De winnaar is Nurullah Budale uit de 
Rappardstraat. GEFELICITEERD ! 

Doe ook mee en breng uw bon vandaag nog 
naar de Wijkwinkel. Uw oplossing moet uiter-
lijk 4 september in ons bezit zijn.   

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

Lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 4 Sep.

DoE MEE EN WIN EEN PRIJS

DoE MEE EN WIN EEN PRIJS

~ Inleveren van kopy ~

1 2
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Arnhem stelt fonds in voor maat-
schappelijke initiatieven

Heeft u een idee voor uw wijk of buurt?

U heeft een plan om iets te gaan doen voor uw 
wijk of buurt? U wilt bijvoorbeeld een telefoon-
cirkel voor ouderen opzetten? Of een nieuwe acti-
viteit voor jongeren organiseren? De gemeente 
Arnhem wil vernieuwende ideeën die ervoor 
zorgen dat mensen bij elkaar komen en mee kun-
nen doen in de maatschappij graag ondersteunen. 
Daarvoor heeft zij een speciaal fonds in het leven 
geroepen: het Innovatiefonds maatschappelijke 
ondersteuning.

Iedereen kan voor een bijdrage uit dit fonds in 
aanmerking komen. Er is een bedrag van 1.5 
miljoen euro gereserveerd. Het meedoen van de 
Arnhemmers aan de samenleving staat centraal. 
Het is dan ook de bedoeling dat uw plan hier een 
positieve bijdrage aan levert. Het Innovatiefonds 
maakt deel uit van de uitvoering van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) in Arnhem. 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u kijken op:
www.arnhem.nl/wmo. Hier vindt u onder meer de 
subsidieregeling en het aanvraagformulier. 

U kunt ook de folder aanvragen via: 
(026) 377 48 91 of gemeente@arnhem.nl.

maaltijdbezorgers gezocht

Contact met veel mensen, met een andere vrijwil-
liger op pad in een koelauto van de SWOA, één of 
twee dagdelen per week samen een vaste bezorg-
route rijden, werken in een leuk team:

Het team van de maaltijdservice zoekt 
BEZORGERS m/v die het leuk vinden om koel 
versmaaltijden aan huis te bezorgen. De maal-
tijden worden van maandag t/m donderdag 
bezorgd. Na een inwerkperiode werkt u zelfstandig.
Belangrijk: U moet in het bezit zijn van een geldig 
rijbewijs B, De Nederlandse taal goed beheersen, 
representatief en flexibel zijn.

Vrijwilliger coördinator maaltijd-
bezorgers gezocht

De medewerker die we zoeken vindt het leuk om 
vrijwilligers te begeleiden, is in staat om het over-
zicht te houden, te signaleren, kan zelfstandig wer-
ken, is betrouwbaar, heeft respect voor de privacy 
van mensen, is sociaal vaardig, gaat zorgvuldig 
om met informatie voor en over derden, onder-
schrijft de doelstellingen van de Stichting Welzijn 
Ouderen Arnhem.

De vrijwilliger is minimaal twee ochtenden (8.15 
tot 12.30 uur) per week beschikbaar.
Voor meer informatie: Jeannette Steinmeijer 
 Tel.: 026 – 327 22 66
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~ Raadsleden reageren op gerucht over sluiting ~ 
~ Politiehuiskamer houdt zijn brede steun ~ 

Marion Blom en Sjoerd Meulensteen – raadsleden die regelmatig het wijkplatform 
bezoeken – tegenover het gemeentehuis tijdens het interview aan Wijkkrant Klarendal

Grondverkoop aan Moskeebestuur gestart 

Er vinden momenteel gesprekken plaats tus-
sen het bestuur van de Aya Sofia moskee en 
de wethouders Bodegraven en Hoefnagels. 
onderwerp van gesprek: de grondverkoop aan 
de Rosendaalsestraat ten behoeve van de bouw 
van een moskee. 

Nog voor de zomer moet er informele overeen-
stemming zijn bereikt over de verkoop tussen 
moskeebestuur en gemeente. Na de zomer 
zal de grondverkoop dan door middel van een 
collegebesluit bevestigd worden. De gemeente 
stelt haar paradepaardje 100% mode Klarendal 
duidelijk boven de belangen van bewoners. Op 
de Sonsbeeksingel is geen plaats meer voor de 
moskee.

De Bewonersgroep Rosendaalsestraat had 
recent contact met de gemeente voor actuele 
informatie. Eerder had een woordvoerder van 
de gemeente aan Bewonersgroep Rosendaal-
sestraat te kennen gegeven dat er eerst een 
nota met randvoorwaarden voor de bouw van 
de moskee zou worden opgesteld. Die nota zou 
eind april klaar zijn.  

Nu zijn de plannen gewijzigd. Momenteel wordt 
over de verkoop van de grond overeenstem-
ming gezocht. Pas daarna zullen de randvoor-
waarden in een nota worden vastgelegd.  
De Bewonersgroep Rosendaalsestraat is dan 
ook verbijsterd dat de gemeente, wederom 
zonder de partijen te informeren, een nieuwe 
koers inzet. 

Te meer omdat er nog altijd geen duidelijkheid 
is over de grootte van de moskee. Raad noch 
bewoners hebben een duidelijk antwoord  
gekregen op vragen die daarover zijn gesteld. 
Er liggen nu plannen voor de bouw van een 
moskee voor 750 mensen. Dan gaat het niet 
meer om een wijkmoskee. Dan gaat het over 
een moskee met een regionale functie in een 
rustige woonwijk, zonder dat ook maar in enige 
parkeermogelijkheid is voorzien. 

Het authentieke schoolgebouw van de St 
Jansschool is dit college kennelijk geen stuiver 
waard. Want het bestuur van de Aya Sofia 
moskee laat er geen twijfel over bestaan, dit 
gebouw tegen de vlakte te willen gooien.

Kijk voor meer informatie ook op  
www.rosendaalsestraat.nl

INGEZONDENBERICHT
van de bewonersgroep  

van de Rosendaalsestraat
DOOR JAN BRUGMAN

De politiehuiskamer mag absoluut niet uit Klaren-
dal verdwijnen. De politiemensen en hun huiska-
mer hebben een belangrijke rol in de wijk als het 
gaat om openbare orde en veiligheid in Klarendal 
en St. Marten. 

Marion Blom (PvdA) en Sjoerd Meulensteen 
(CDA) hebben dat desgevraagd gemeld aan de 
Wijkkrant. In Klarendal ging het gerucht dat de 
politiehuiskamer zou verdwijnen. De woning- 
problemen in hetzelfde huizenblok aan de 
Hommelseweg zouden volgens die geruchten  
als argument voor de sluiting worden gebruikt.
Inmiddels heeft burgemeester Paulien Krikke op 
vragen van Sjoerd Meulensteen geantwoord dat 
die woningproblemen niet spelen voor de politie-
huiskamer. De huiskamer komt tot ergernis van 
heel wat Klarendallers herhaaldelijk in discussie.

Wijkbewoners vermoeden dat de politie andere 
prioriteiten wil stellen voor Klarendal dan de wijk-
bewoners zelf doen. Dat levert irritatie op. Door 
de in verhouding lage huren trekt de wijk meer 
mensen met problemen aan dan andere wijken. 
Volgens de bewoners mag de politieleiding de 
wijk dan niet eenzijdig opzadelen met de gevolgen 
daarvan, zoals overlast. Dan wordt de klok weer 
meer dan een halve eeuw teruggedraaid toen het 
belang van de Klarendallers zelf ook niet werkelijk 
telde. Klarendal wordt alleen de 'prachtwijk' als 
ook de overheid haar eigen verantwoordelijkheid 
naar de mensen in de wijk serieus neemt.

Dat is ook de kritiek die in de wijk te horen is op 
minister Vogelaar, die in Klarendal zelf meermalen 
heeft gezegd hoe belangrijk de huiskamer met zijn 
agenten is om vervolgens in antwoord op vragen 
van D'66-er Pechtold  in april uitsluitend te melden 
dat de verantwoordelijkheid voor het openblijven 
van de politiehuiskamer niet bij haar, maar bij de 
korpsbeheerder ligt. Die korspsbeheerder is overi-
gens burgemeester Krikke.

Het standpunt van de Arnhemse raad als geheel is 
volgens de beide raadsleden duidelijk: de raads-
leden Blom en Meulensteen benadrukken dat het 
standpunt van PvdA en CDA ongetwijfeld volledig 
wordt gedeeld door de andere raadsfracties. ´Het 
is een raadsbrede opvatting´ zeggen ze. 

Marion Blom herinnert in dit verband nog eens 
aan de discussie die vorig jaar is gevoerd over de 
sluitingstijden van de politiehuiskamer. Sjoerd 
Meulensteen zegt erbij dat het `moeilijk is om 
grip te krijgen op de politie, gelet op de beperkte 
bevoegdheden van de gemeenteraad.` En  Marion 
Blom voegt daar aan toe:  `We maken ons wel 
zorgen. Het gaat ons om de openbare orde en vei-
ligheid in de wijk. De mensen moeten een veilig 
gevoel hebben. De huiskamer is daarvoor belang-
rijk. De mensen  kunnen nu  in de wijk gemakkelijk 
bij politiemensen terecht, die ze kennnen. En die 
politiemensen weten over wie ze het hebben. En 
ze kennen de situatie. Iedereen kent de wijk-
agenten. En ze worden aangesproken. Dat werkt 
ook preventief. Dat moet zo blijven." En ze voegen 
er ieder op hun beurt aan toe: "We blijven alert."
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'Modieuze' opening van Klarendals eigen Modekwartier en Station 

Zaterdag 24 mei

TEKST: JOS PETERS FoTo'S: JOS PETERS EN ZEFANJA HOOGERS

op 24 en 25 mei jl. zijn het Modekwartier van 
Klarendal en Station Klarendal (het voormalig 
postdistributiecentrum) feestelijk geopend, dit in 
combinatie met het jaarlijkse wijkfeest. Natuurlijk 
kon de redactie van de wijkkrant dit heugelijke feit 
niet over het hoofd zien. Maar hoe deze voor de 
wijk belangrijke gebeurtenissen, in één verslag te 
brengen? Voor al diegenen die op vakantie waren 
of om wat voor een reden niet aanwezig konden 
zijn? Als Klarendaller en verslaggever van de wijk-
krant geef ik u mijn persoonlijke impressie van wat 
ik van deze gebeurtenissen heb mee gekregen….

De zon schijnt volop en omdat ik tegenover 
bouwspeelplaats De Leuke Linde woon, is het 
duidelijk dat er een feestje gaat plaats vinden. Met 
grote inzet worden allerlei speeltoestellen opge-
bouwd voor het wijkfeest. 
Ik rij mijn scootmobiel naar buiten - lopen is  
helaas voor mij geen optie meer - en pak camera 
en notitieblok.  

Om 13.00 uur rijd ik naar Station Klarendal 
waar het straks allemaal moet gebeuren. Ik ben 
benieuwd naar het nieuwe café-restaurant. Een 
grand café in mijn eigen wijk vind ik een aantrekke-
lijk idee, zeker met een mooie dag als vandaag. 
Op het spoortalud van de Sonsbeeksingel hangen 
al waslijnen met de door Klarendallers afgedankte 
kleding, de kunstzinnige omlijsting van stichting 
Wijken voor Kunst. Bij sommige kledingstukken 
hangen bordjes waarom het is afgedankt, als “Ik 
lijk wel tante Sidonia” (dit bij een jurk.) 

Aan sommige van de modepandjes wordt nog snel 
de laatste ‘finishing touch’ aangebracht. Het is al 
behoorlijk druk bij ‘Station K’ en daar tegenover 
staat coffeeshophouder Hemmie van ‘de Walm’ 

een tweetal verslaggevers van dagblad De Pers  
te woord en geeft zijn mening over het hele  
gebeuren. 

Eerst maar eens binnenkijken bij ‘Goed’, het terras 
ziet er aanlokkelijk uit. Dan zie ik dat ik er niet kan 
komen; de stoeprand is te hoog en het ommuurde 
terras is alleen maar via een trapje te bereiken! Het 
is duidelijk dat de een of andere eikel heeft zitten te 
slapen bij de bouwtekeningen en er weer eens niet 
aan de rollende medemens is gedacht. Behoorlijk 
pissig ga ik verder kijken. 

Op de Akkerstraat, waar morgen de ‘Klarenmarkt’ 
plaats vindt, hangen ook waslijnen met kledings-
stukken, de molen is vrolijk versierd en draait 
lustig rond. Ik rij door naar het winkelcentrum 
om sigaretten te halen bij het Totaal Gemak van 
Simone. Simone vindt het Modekwartier niet bij 
de wijk passen, volgens haar hebben Klarendallers 
meer behoefte aan  gewone winkels dan aan dure 
mode. Egon, een andere klant, vindt het wel super. 
Omdat hij in Klarendal geen zelfstandige woon-
ruimte kan krijgen, gaat hij de wijk verlaten, maar 
verzucht: “Klarendal is hemels…”  

Op de ‘Leuke Linde’ is het ondertussen kermis voor 
de kinderen; er is een reuze trampoline, waar je het 
gevoel krijgt een beetje te vliegen, mini scooters, 
een kleine zweefmolen en vooral veel lachende kin-
deren. Thuis tref ik mijn vrouw Liesbeth en buren 
Christy en Jaap aan. Liesbeth heeft zich vandaag 
voor de gelegenheid gekleed en heeft in het kader 
van de integratie een Turks jurkje aan; buurman 
Jaap vindt dat voor deze temperaturen een mooie 
sportbroek en schoenen genoeg zijn, en Christy 
heeft eigenlijk geen idee bij een Klarendals mode-
kwartier. Wel vinden ze alle drie dat er een goed 
aangegeven pad moet komen van de binnenstad 
naar het modekwartier, bij voorkeur met modepop-
pen als wegwijzers. 

Om 16.00 uur maak ik de opening mee van de  
hoedenwinkel van Elisabeth de Meulmeester, die 
speciaal voor deze gelegenheid een baret heeft 
ontworpen voor vrouwen, mannen en kinderen, 
het ‘Kabretje Klarendal’. De accordeonist die het 
geheel opluistert met zijn muziek krijgt deze  
speciale baret aangemeten…. 

Jim Starreveld heeft zijn bloemenzaak ‘De Lente’ 
verplaatst  naar de hoek van de Sonsbeeksingel en 
ik complimenteer hem met zijn mooie zaak. 
Nico van Putten, al 37 jaar inwoner van Klarendal, 
vindt de plaatsing van het voormalig postdistribu-
tiecentrum een van de positiefste dingen die hij in 
al die jaren heeft meegemaakt, en heeft in de zesti-
ger jaren er zelfs nog in gewerkt. Bijna 1700 uur. 
Liesbeth komt bij me op ‘de kar’ zitten. We zien 
veel modieus geklede mensen en een enkel 
‘fashion victim’. Kinderen gebruiken de onderkant 
van de catwalk als klimrek. 

De opening begint met diverse sprekers; 
Volhuisvesting, Rijn-IJselcollege, de aannemer, 
Marco de Wilde die het allemaal met zijn visie in 
gang heeft gezet en ook veel applaus krijgt, de 
burgemeester, wijkwethouder Rita Weeda (met 
een wat flets makende outfit- ja, je steekt van zo’n 
dag behoorlijk wat op van mode!) en diverse suc-
cesvolle modeondernemers; ieder met een eigen 
verhaal en praktische tips voor de beginnende 
ondernemers. Tot slot komt iedereen die start in 
het modekwartier op het podium, en onder de 
tonen van ‘A Brand New Day’ wordt het publiek 
getrakteerd op een douche van rozenblaadjes! Een 
prachtige finale na een mooie, positieve opening 
van - wat ik denk - een goed initiatief voor onze 
mooie prachtwijk (of was het nu ‘kracht’ wijk?)

Op de zondagochtend maken vrijwilligers van Bouw-
speelplaats de Leuke Linde dankbaar gebruik van de  
keuken van Café restaurant GOED om de jaarlijkse multi-
culturele brunch te bereiden.
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'Modieuze' opening van Klarendals eigen Modekwartier en Station 

Zondag 24 mei
Na de zonnige dag van gisteren is het nu wel fris, 
en ik hijs me in m’n leren jas en ga de Klarenmarkt 
op (daarover meer op de middenpagina, red.). Het 
is behoorlijk druk en er zijn veel kraampjes, waar 
toch veel van het zelfde wordt verkocht. Menig 
bewoner heeft haar of zijn kelder of zolder leeg 
gehaald, en voor de liefhebber is er misschien met 
speurwerk iets moois te vinden. Met allerlei ‘kleu-
ren’ wijkbewoners, jong en oud is het makkelijk 
om je op de Albert Kuijp in Amsterdam te wanen, 
maar het is toch echt Klarendal. Na de markt ga 
ik nog even  naar het muziekoptreden bij Station 
Klarendal, waar een drietal rappers zorgt voor een 
goede flow. Maar het is fris en ik ben best wel moe 
en ga naar huis. Daar kom ik mijn knappe buur-
vrouw A. tegen, die er vandaag met een mooie 
roze sjaal om, erg mooi uitziet. Wordt de invloed 
van het modekwartier nu al zichtbaar, of verbeeld 
ik me dit maar?!

Op de KLARE TAAL pagina in het midden 
van de krant treft u uitgebreid verslag van de 
KLARENMARKT die voor het eerst plaats vond tij-
dens dit feestelijke weekend. 

Op de zondag middag organiseerde stichting Wijken voor Kunst in samenwerking met wijkbewoonster Sandra Booltink een 
fantastisch spetterende kindermodeshow op de catwalk!

Stichting Wijken voor Kunst nam de organisatie van het muziekpodium voor haar rekening op de zondagmiddag. Vol met 
lokaal talent; Strez, Ed & the Fretmen, Danny van Zoest, gepresenteerd door Arno Arts en last but not least Pauline met haar 
band STATE.

Het feestweekend werd zondagavond afgerond met een voorlopig eenmalig teruggekeerd BALLROOM theater; een podium 
vol gekkigheid én serieuze artiesten. Voorafgaand aan het programma maakten allerlei markant geklede figuren het afwach-
tende publiek op en rond het terras nieuwsgierig. Onze verslaggever; Jos Peters
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✮D’arte cultuurscouts✭D’arte cultuurscouts✬

Een nieuwe editie van de succesvolle mu-
ziektheater- en locatievoorstelling 'ommetje 
Arnhem'. De Pers sprak unaniem lovend over 
de ‘ommetjes’ in voorgaande jaren: “…. een 
onweerstaanbaar avontuur dat je meegemaakt 
moet hebben….” (Gelderlander ‘07)

Dit jaar trekt Theater De Plaats samen op met 
Volkshuisvesting om een reisvoorstelling te ma-
ken die dwars door Arnhem voert. De verschil-
lende scènes van deze reisvoorstelling vinden 
plaats in wijken waar Volkshuisvesting Arnhem 
o.a. haar woningen heeft staan. 
In zes wijken zes bijzondere scènes… Een wan-
deling vol verrassingen achter elke etalage en 
op straat (Klarendal). Een gedanste voetbalwed-
strijd (Malburgen-West). Een plein vol grappen, 
grollen en buitelingen (’t Broek). Op de hoogste 
flat van Arnhem dansers als duveltjes uit doos-
jes (Malburgen-Oost). Volksmuziek en warme 
ontmoetingen (Geitenkamp). Liedjes vanuit alle 
hoeken en gaten van balkons (Appelgaard). En 
in de bus krijgt het publiek reizend van scène 
naar scène zes keer een verrassende sketch vol 
liedjes te zien en horen. 

2 t/m 5 juli en 9 t/m 12 juli, € 12,50. (volwasse-
nen) € 7,50 (tot 16 jaar / CJP / studenten ArtEZ)
Speciale actie huurders Volkshuisvesting  
Reserveren: www.theaterdeplaats.nl 443 32 77.
Kassa en beginpunt: Café-restaurant ‘goed.’

Speciaal: Voorafgaand aan de voorstelling kunt 
u genieten van een heerlijk ‘ommetje Maaltijd’ 
in Café-restaurant ‘goed.’. Reserveren:  
www.goedproeven.nl 321 21 21. 

Foto: Karlijne Pietersma 

Per 1 april zijn er door Stichting Beleven in 
opdracht van de gemeente drie cultuurscouts 
aangesteld in de wijken Klarendal, Spoorhoek, 
St. Marten, Sonsbeekkwartier, Spijkerkwartier en 
centrum. 

In navolging van steden als Rotterdam en Am-
sterdam zijn de cultuurscouts aangesteld om 
met een sociale insteek kunst- en cultuur in de 
wijken te stimuleren. Zij doen dit door middel 
van advisering, netwerkvorming, bemiddeling 
en projectondersteuning aan zowel beginnende 
culturele initiatieven en organisaties als aan meer 
gevestigde kunstinstellingen.

Onder de naam D´Arte ondersteunen en initiëren 
de nieuwe cultuurscouts culturele activiteiten 
in de wijken. Van workshops tot exposities, van 
voorstellingen tot netwerkmeetings. Zij creëren 
nieuwe mogelijkheden op het gebied van cultuur 
en zijn een aanspreekpunt voor iedereen die iets 
wil op gebied van kunst en cultuur in de wijk. Van 
publiciteit, ondersteuning, werkvoorziening, en 
netwerken tot bemiddeling en advies. 
D’arte brengt cultuur in kaart en staat voor sa-
menwerking op alle niveaus, om op die manier 
cultuur naar een hoger plan te tillen. 

De cultuurscouts zetten zich onder andere in voor: 
Workshops en educatie voor kinderen en •	
jongeren op gebied van muziek, theater en 
dans én voor volwassenen; beeldende kunst 
en theater.
Kunst bekijken voor bewoners in de wijken: •	
tegen gereduceerd tarief naar schouwburg of 
museum.  
Het ondersteunen van culturele en kunstzin-•	
nige initiatieven vanuit wijkbewoners en 
kunstenaars in de wijk.
Het leggen van verbindingen tussen cultu-•	
rele instellingen en initiatieven, bewoners, 
amateur-kunstenaars en professionals.

De cultuurscouts zijn professionals uit verschil-
lende kunstdisciplines en wonen in de wijk. 
Hierdoor staan ze dichtbij de praktijk en blijven 

gemakkelijker op de hoogte van de wensen op 
het gebied van kunst en cultuur in de wijk.

Wie zijn de cultuurscouts?
olga Lozeman (1974) 
studeerde als theatervormgever af aan de kunst-
academie Utrecht in 2001. Ze werkt onder de 
naam ArtiShock op freelance basis, verscheidene 
kunstzinnige en theatrale (sociale) projecten uit. 

Mieke Hendrikse (1974)
studeerde in 1998 af aan de docent drama op-
leiding te Arnhem en werkt als regisseur voor 
diverse theatergroepen in Arnhem en omstreken. 

Een nieuw gezicht in Klarendal: Tse Kao (1970)
is een muzikale duizendpoot, die op freelance 
basis diensten levert binnen de kunst en cultuur- 
en popsector onder de naam Kao Productions. 
Daarnaast houdt hij zich bezig met webdesign en 
grafisch ontwerpen. 

Contact
De D’Arte cultuurscouts komen graag in contact 
met iedereen die iets wil op het gebied van kunst 
en cultuur in de wijken. Wil je meer weten?  
Neem dan contact op met D’Arte cultuurscouts. 
Telefoon: 026 -3703912 of 06-41059318
E-mail: cultuurscouts@gmail.com
Website: www.d-arte.nl 

21 september 2008: De kunst ligt  
op straat tijdens de autovrije zondag

Het openingsfeest van Station Klarendal is achter 
de rug. Bewoners hebben enthousiast gerea-
geerd op de in Klarendal verspreide huis-aan-huis 
oproep en kwam met zakken vol grappige en rare 
kleding aan waar Wijken voor Kunst in dit week-
end de wijk mee opfleurde. Op de zondagmiddag 
waren de kindermodeshow en het muziekpodium 
een groot succes.
Momenteel begint stichting Wijken voor Kunst 
met de voorbereidingen van de ‘oude vertrouwde 
weekendmanifestatie’. Dit jaar organiseren wij 
het evenement alleen op de autovrije zondag. Wij 
proberen het evenement te beperken tot een klei-
ner aantal straten, zodat de bereikbaarheid van 
de verschillende activiteiten zal worden vergroot. 
Maar niet – zoals we eerder noemden – alleen 
Sint Marten en Sonsbeekkwartier; ook Klarendal 
staat op de kaart.

Autovrije straten? De straat is ons podium en de 
kunst ligt op straat !!!
Met dit thema wil Wijken voor Kunst aan de slag 
gaan.

Voor onze septembermanifestatie en andere pro-
jecten zoeken we:

Deelnemende kunstenaars, musici, theater-•	
makers, dansers, dichters, vj's, vormgevers, 
etc.
Organisatoren, meedenkers en doeners•	
Plannenmakers èn uitvoerders•	
Handige handen•	
Mensen die ons kunnen helpen met PR web-•	
site, sponsorwerving

Meld je via onze website!
www.wijkenvoorkunst.nl
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Na de Zomervakantie
Na de zomervakantie begint het echte BGB-werk 
in het gebied tussen Agnietenstraat, Hoflaan, 
Rozendaalsestraat, Sonsbeeksingel en Hom-
melseweg. Stoepen worden recht gelegd, kuilen 
uit straten gehaald, groen aangepast en ook de 
Plusplekken staan dan op het programma. 
De belangrijkste grotere ingrepen op een rijtje:

Noord Peterplein opnieuw ingericht•	
De Tedingstraat wordt groener. •	
Willemstraat wordt gewone straat•	
Vijverlaan smaller•	
Ontmoetingsplek op Vinkenstraat•	
Hondenuitlaatstroken langs de Sonsbeek-•	
singel. 
Twee busdrempels op Onder de Linden•	
Herbestraten Klarenbeekstraat •	
Rioolvervanging bovenste deel Noordpad•	

De Klarendalseweg moet nog tot begin 2009 op 
z’n beurt wachten, omdat die volledig opnieuw 
wordt ingericht. 

Er dwarrelde flink wat stof op, toen de ge-
meente aankondigde her en der in de wijk 
bomen te gaan rooien; in de Vinkenstraat hield 
men zelfs een handtekeningenactie. Als gevolg 
van deze onrust nam de Groengroep Klarendal 
met Bas Roodbergen het initiatief om met des-
kundigen van de gemeente een aantal situaties 
opnieuw te bekijken. Er volgde aanpassing 
van de plannen, waarin het belang van de wijk 
meer gewicht kreeg.

1

2
3

4 7

5

6Technisch tegenover emotioneel

Een boomdeskundige kijkt vooral technisch naar 
bomen, zegt Karel Stolk van de gemeente. “Zijn 
ze gezond? Hebben ze voldoende ruimte om te 
groeien? Drukken de wortels stoeptegels om-
hoog? Komen kruinen tegen huisgevels? Dat soort 
dingen. Vanwaar die technische insteek? Als een 
boom extra aandacht nodig heeft is dat simpel-
weg duurder, dus moet die worden vervangen. 
Vergeet niet dat we bijna 47.000 straatbomen 
onderhouden in Arnhem. ”

Bewoners kijken met een ander oog, vervolgt Bas 
Roodbergen. Meer met emotie. “Ze vinden dat 
Klarendal al zo weinig groen heeft. Of ze vragen 
zich af waarom gezonde oude bomen moeten 
plaatsmaken voor jonge boompjes. Omdat de 
gemeente meer eenheid in een straat wil? Of om-
dat ze te dicht op elkaar staan? Of onvoldoende 
groeien?”

Rommelig

Sommige Klarendalse straten bieden wel een 
rommelige aanblik, met al die verschillende 
boomsoorten, vindt ook Roodbergen. “Als ze 
bloeien zijn ze een verrijking maar in de winter 
is het een rommeltje.” Ook ziet hij dat er in het 
verleden op bepaalde plekken te grote bomen zijn 
neergezet, bijvoorbeeld de kastanjebomen op de 
Vinkenstraat. “Maar dat wil niet zeggen dat ze nu 
zomaar moeten verdwijnen.”

“Gebeurt ook niet”, zegt Stolk. “We gaan geen ge-
zonde bomen weghalen - hooguit ergens ééntje. 
En áls er bomen verdwijnen, gebruiken we dat om 
eenheid in een straat aan te brengen.” 
Dit soort discussies tussen Roodbergen en de 
gemeente leidden uiteindelijk tot aanpassing van 
de plannen. Stolk: “Daarin hebben we het belang 
van de wijk heel duidelijk meegenomen, ondanks 
dat de boomspecialist in feite gelijk heeft.”

AANPASSINGEN: 

Vinkenstraat
In de Vinkenstraat staan negentien bomen 
waaronder een aantal kastanjebomen. Deze 
kastanjebomen zijn eigenlijk veel te groot voor 
deze straat. Bovendien drukken sommige tegels, 
stoepranden en straatstenen omhoog. Vooral om 
die laatste reden zouden de kastanjebomen in de 
BGB-planning moeten plaatsmaken voor nieuwe, 
kleinere bomen. Omwonenden waren tegen en 
hielden zelfs een handtekeningenactie om dit te 
voorkomen. 
“Negen van de negentien bomen ineens weg is 
kaalslag”, vindt ook Stolk. “Besloten is de vervan-
ging in fases te doen. Bijvoorbeeld nu vijf en over 
vijf jaar nog eens vier.”

Oost Peterstraat
Hier drukken de wortels van een acacia de bestra-
ting omhoog. Besloten is het plantvlak te vergro-
ten, zodat de boom toch kan blijven staan. 

Herenstraat
De bomen die hier in een halve cirkel staan, blijven 
behouden. De aanwezige beschadigde boom wordt 
verwijderd.

HKA-terrein
Hier zouden twee bomen moeten verdwijnen maar 
die blijven voorlopig staan. “We wachten eerst tot 
duidelijk is hoe het HKA-terrein zich zal ontwikke-
len”, zegt Stolk.

Agnietenstraat

Op de Agnietenstraat zijn zoveel discussiepun-
ten, dat de hele straat opnieuw onder de loep 
zal worden gelegd. Roodbergen: “Bovenaan 
de Agnietenstraat is het behoorlijk rommelig 
met siermeidoorns, sierperen en sierappels. 
De sierperen zien er nog goed uit maar de rest 
leeft niet lang meer. Op andere plaatsen heb-
ben bewoners last van grote bomen omdat die 
het donker maken in huis. Het uitgangspunt 
van de Groengroep is wel dat er altijd vervan-
gend groen komt voor verdwijnende bomen!”

Stolk: “Probleem is dat er weinig ruimte is om 
bomen op de Agnietenstraat te vervangen. Dat 
komt door kabels, leidingen en riolering. Daarmee 
is in het verleden minder rekening gehouden. Een 
idee is om laag groen te plaatsen op plekken waar 
bomen moeten verdwijnen. Maar nogmaals: we 
gaan eerst de hele straat nog eens bekijken.”

Veldstraat

Omdat de bomen op de Veldstraat niet meer 
groeien, besloot de gemeente ze allemaal te 
rooien. Daar komt men op terug: externe des-
kundigen zullen de bomen nogmaals bekijken. 
Stolk: “Misschien blijkt het beter ze te laten 
staan omdat ze toch niemand tot last zijn en de 
veiligheid in niet in het geding komt. Wel gaan 
we die afgezaagde boom vervangen.”

Noordpad
De wortels van één boom drukken de stoep om-
hoog. “Dit gaan we opnieuw beoordelen.”

Rol bewoners
De situatie op de Agnietenstraat en de Vinkenstraat 
gaan nieuwe plannen opleveren. Deze zullen eerst 
nog met bewoners worden besproken.

Vinkenstraat

Veldstraat

Agnietenstraat
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Als je een euro hiervoor 
hebt, vind ik het harstikke fijn
tekst en foto's: frans zonneveld

Eerste Klarenmarkt op de Akkerstraat wordt 
druk bezocht.

In de vorige wijkkrant stond de Klarenmarkt al 
aangekondigd die zondag 25 mei plaats vond 
op de Akkerstraat, waar vroeger de warenmarkt 
stond. Veel Klarendallers hebben van de gele-
genheid gebruik gemaakt om een standje te 
huren voor 10 euro en hun tweedehands kle-
ding, gordijnen, boeken, platen, eten, drinken, 
massage, schmincken, zelfgemaakte appeltaart, 
kaarten etc etc te verkopen. De markt werd 
druk bezocht door jong en oud en er waren 
veel enthousiaste geluiden te horen door zowel 
bezoekers als verkopers. Elkaar ontmoeten, 
bekenden tegenkomen, gezellige praatjes 
maken, rondsnuffelen. Wat de wijkkrant betreft:  
Voor herhaling vatbaar. 

Annemarie van den Aken
Ik ken veel mensen uit de wijk, woon zelf in de 
Landbouwstraat en vroeger woonde ik in de 
Akkerstraat. De warenmarkt stond hier altijd 
op zaterdag, ik keek erop uit. Dat was ook een 
heel gezellige markt. Ik vind het een heel leuk 
initiatief, erg leuk, echt waar. Zelf heb ik wel 
eens in de Rijnhal een kraampje gehad, maar 
nog nooit in Klarendal, dit is voor de eerste 
keer. De Akkerstraat is echt een straat voor de 
markt. Ik vind het heel goed om in Klarendal 
meer leven in de brouwerij te brengen. 

Babette Hebink Scholeman 
Geweldig initiatief deze markt, Echt iets voor de 
samenhang van de buurt, heel laagdrempelig, 
ook voor kinderen, dat is toch fantastisch. 
Ik kom wel eens op kleinere marktjes, maar 
deze markt is veel groter: het is voor Klarendal, 
sint Marten, Sonsbeek is erbij betrokken en het 
ligt hier mooi centraal op de oude marktplek. 
Ik heb al veel vlierbessenbloesemlimonade 
verkocht, het loopt als een trein. Een van mijn 
dochters is aan het schminken, samen met een 
vriendinnetje en een buurmeisje. Ze vinden het 
hartstikke leuk, de kinderen worden verrast en 
ze leren er ook van. 

Of Klarendal een probleemwijk is? Ik ben gek 
op Klarendal, ik ben niet objectief. Ik vind het 
heerlijk als mensen op straat zitten en elkaar 
groeten, dat gebeurt niet in een wijk als het 
Spijkerkwartier. Mensen zouden wel wat minder 
afval op straat mogen gooien, zo heb je zorg 
voor de wijk. En niet bang zijn om elkaar aan 
te spreken. Door de markt kan je elkaar gemak-
kelijk ontmoeten en zo kom je te weten wat je 
letterlijk in huis hebt, dat is toch leuk. Gilene 
mijn buurvrouw hier heeft al haar zelfgebakken 
appeltaart en cake al verkocht. Ze is helemaal 
los, volgende keer moet ze meer bakken. 
Als de markt terug komt, dan staan we hier de 
volgende keer weer. 

“ik hoorde dat elke maand markt komt, daar wil ik me graag voor opgeven"

“ik verkoop vlierbessenbloesemlimonade, gemaakt van 
de vlierbessenbloesem in de wijk, een echt wijkproduct” 
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Rita 

Ik woon in de binnenstad en Inge met wie ik 
hier sta in St Marten. We kwamen vanmorgen 
om 11 uur aan, en toen stond iedereen er al. 
Ik vind het initiatief heel leuk
Er is te weinig hier in Arnhem. We hebben nooit 
eerder op markten gestaan, dit is de eerste 
keer. We vonden het ook heel leuk dat het niet 
zo duur was om een kraam te huren: 10 euro. 
Dat is heel goed te doen. Leuk dat hier veel 
kunstenaars komen. Het is heel gemeleerd.  
Er komen hier ook alternatieve mensen. 

Ik heb geprobeerd vroeger kinderkleren te 
verhuren, dat is niet gelukt. Ik zat in de kinder-
opvang, en wilde er iets bij doen. Daarom 
maakte ik die thema kisten. Maar het liep helaas 
niet. Ik had er spellen bij gemaakt, voor kinder-
partijtjes. Fijn dat ik nu de kleren kan verkopen.
In het najaar willen we hier wel weer op de 
markt staan, zeker weten. Het is voor ons niet 
commercieel. 

Lisette: “we zijn nogal druk met knutselen, ik heb een hobby winkeltje op 
de Klarendalse weg, het is leuk om te laten zien wat je allemaal kunt maken”

"ik maakte thema kisten met zelfge-
maakte verkleedkleren voor kinderen 
om te verhuren, dat liep niet, nu 
verkoop ik de kleding”

“Ik verkoop stoelmassages, ik dacht ik ga hier 
staan en zien hoe de mensen reageren." 

Lisette van Londen en 
Chantal Engels
Heel leuk dat de markt er weer is, we staan 
nooit op een andere markt, we deden mee 
omdat we een foldertje kregen. We knutselen 
veel, we maken 3 D kaarten. Iedereen is best 
wel enthousiast. Ik geef ook een keer in de 
maand workshops, die ik mag geven in de 
wijkwinkel. Daar geven de mensen zich op. 

Ik vind het leuk dat de wijk weer een beetje 
opgefleurd wordt. Veel mensen hebben 
gehoor gegeven om anderhalve tegel voor 
de huizen weg te halen en bloemetjes te zet-
ten voor de deur, wat in de wijkkrant stond. 
Het ziet er in een keer heel anders uit dan 
een paar jaar geleden. Deze markt is een heel 
goed idee, als je ziet wat er allemaal op af 
komt. Er wordt gewoon steeds meer gedaan 
voor iedereen. Je ziet dat iedereen gewoon 
heel enthousiast reageert. 

De markt moet zeker blijven. We willen hier 
ook 1 keer per maand op de markt staan. Het 
loopt lekker en we verkopen aardig.

Robertico Jansen
Ik woon op de Klarendalseweg. Ik sta voor het 
eerst op een markt. Ik vind het heel prachtig. 
Je ziet aan de mensen die hier rondlopen dat 
het geslaagd is, ze komen een paar keer langs. 
Het is een goed idee. Ik verkoop stoelmassa-
ges. En spullen voor de computer. Ik heb nog 
geen klanten gehad, maar dat geeft niet. Ik 
geef mijn visite kaartjes als ik zie dat mensen 
belangstelling hebben. Het is nog nieuw, en 
het is wennen voor de mensen om te worden 
gemasseerd. Ze zijn wel positief, maar een 
beetje bang. Ik kan het me wel voorstellen, het 
is hier druk. Niet echt de sfeer om te masseren. 

Ik vind het een gezellige wijk. Geen probleem-
wijk, ik woon hier pas. Ik vind zeker dat deze 
markt moet blijven. Wel vind ik dat de mensen 
hier wat moeten doen aan de hondenpoep. 
Dat is niet normaal hier. Daar moet iets voor 
gevonden worden. Ik zag in Utrecht dat er spe-
ciale vuilnisbakken zijn. Daar kun je plastic uit-
halen. En dan kun je het opruimen.Ik heb een 
eigen zaakje aan de Klarendalseweg nummer 
452. Voor informatie kun je kijken op: 
www.GGL-massage.com Ik geef gezondheid, 
geluk en liefde (GGL) massage.  In de zomer 
kom ik nog wel een keer op de markt staan. 

HommelsewegKlaretaalHommelseweg
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K l a r e n d a l e n f e e s t
Het is weer zover: eens per twee jaar vindt de 
redactie van Wijkkrant Klarendal dat ze een knal 
oranje editie moet drukken om aan de voet-
bal feestvreugde mee te doen. Heel Klarendal 
versierd met oranje slingers? Dan de krant ook 
oranje. Vier jaar geleden deden wij dat voor het 
eerst, sindsdien is besloten om hem iedere keer 
een seizoen gerelateerd kleurtje te geven.

Maar het is om de twee jaar ook altijd weer een 
risico. Rondom deadlines is helemaal nog niet 
bekend hoe het met oranje staat. Twee jaar terug 
was het dan ook mosterd na de maaltijd toen de 
oranje krant van de drukker kwam; Nederland 
was al uit de competitie gebald… 
Ten tijde van dit schrijven is die hele EK nog 
niet eens begonnen. Oranje slingers en andere 
attributen beginnen net van de zolder te komen, 
helemaal doorgeslagen dolheid vindt je nog 
niet op straat en als hij op de mat valt van de 
Klarendalse huishoudens, zitten we als het goed 
is net over de helft van het kampioenschap. Zit 
Nederland er nog in of niet? 

Hopelijk draagt deze oranje krant bij aan een 
spanning en zit Klarendal nog midden in een EK 
gekte. Feest! Klarendal rolt van het ene in het an-
dere feest. Veel plezier met de krant, hoe dan ook!
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URBAN CULTURE in de MIX
Jongerencentrum de Mix heeft in samenwerking 
met Stichting Beleven en de middelbare school  
’t Venster het project URBAN CULTURE georgani-
seerd. Eerst waren er 6 weken lang elke woens-
dagochtend op ‘t Venster – daar zitten behoorlijk 
wat Klarendalse jongeren op school - lessen te 
volgens in workshops beatcreating, zang, street-
dance, rap, t-shirt drukken, en oefenen in een 
band. Dit verliep erg succesvol in totaal deden er 
110 leerlingen mee!

Vrijdagavond 4 april was de kickoff van het 
project URBAN CULTURE in Jongerencentrum 
de Mix met de workshops streetdance, rap, zang, 
lifestyle, (mode, buikdans, make-up), beatcreating 
(maak je eigen beat) en t-shirt drukken. Op deze 
avond konden jongeren zich inschrijven.
Vanaf woensdag 9 april waren er 6 weken geen 

 
inlopen, maar workshops in twee rondes; het 
eerste uur werd zang, streetdance en beatcreating 
gegeven en het tweede uur rap, lifestyle en beat-
creating (nog een keer omdat er zoveel animo 
was!!). Op de laatste woensdagavond 21 mei was 
er een kleine presentatie van de workshops, rap 
en een modeshow van de meiden die de lifestyle-
workshops hebben gevolgd. Het gehele project 
was erg geslaagd, er kwamen gemiddeld 20 
jongeren per week!

Na de zomervakantie krijgt dit project een 
vervolg waarin we deze workshops nog eens 
aanbieden. Daar binden we een presentatie in de 
vorm van een videoclip aan vast. Dus lijkt het je 
leuk om mee te doen, hou de posters in de gaten 
en geef je dan snel op bij Benno Jongert of Ellis 
Agelink van Jongerencentrum de Mix.

Poppenjurkje
De organisatie van Wijken voor Kunst deed half 
april een oproep, huis-aan-huis aan wijkbewoners 
om kleding in te brengen voor een waslijnenpro-
ject ter opluistering van de straten rondom Station 
Klarendal in het feestweekend 24 en 25 mei.
We hebben enorm veel zakken met kleding mogen 
ontvangen. Miskopen met een mooi verhaal. oude 
korsetten, eenzame achtergebleven sokken, regen-
pakken en antiek ondergoed. Van een selectie van 
deze kleding hebben we 12 waslijnen en 3 thema-
bomen samengesteld.

Achter enkele etalages hebben we meer kwetsbare 
kleding gehangen, zoals een stel poppenkleertjes. 
Daags na het openingsweekend van Station Kla-
rendal belde een oudere dame aan mijn deur met 
de vraag of we nog geïnteresseerd waren in het 
verhaal van het poppenjurkje. Zo ja, dan zou ze het 
opschrijven en in mijn brievenbus gooien. Dit is 
wat ik een half uur later al mocht ontvangen:

Het poppenjurkje
Het is vandaag mooi weer, echt weer om ergens 
heen te gaan. Vooral omdat het vakantietijd is en 
dan kan men het wat rustiger aandoen.
Het is vandaag donderdag, dan is er braderie in 
Velp. Dan hebben we vier Velper donderdagen. 
Twee eind juli en twee begin augustus. Deze wor-
den druk bezocht want er is telkens wat anders.
Deze week is er een boekenmarkt. 

Na een eind gewandeld te hebben kom ik dan in 
Velp. En na langs verschillende kraampjes te zijn 
gelopen kom ik dan bij een poppenkraam waar 
verschillende poppen liggen en een paar pop-
penkleren. Daar koop ik dan een poppenjurk waar 
de kleerhanger nog aanzit. Thuis aangekomen leg 
ik de poppenjurk in de kast omdat geen van mijn 
poppen deze jurk past.

Maanden later loop ik langs een zaak, ‘Steekje los’ 
op de Hommelstraat. En daar stond aangeplakt op 
de deur dat ze mensen vroegen die kleren, pop-
penkleren en hoeden hadden voor de waslijn die ze 
24 en 25 mei voor de opening van de Klarendalse 
Kunst nodig hadden.
Toen dacht ik aan het poppenjurkje met kleerhan-
ger. Dassen die ik zelf had gebreid en nog wat kle-
ren die ik in de kast heb liggen en toch niet draag.
En nu loop ik langs de Sonsbeeksingel en zie het 
poppenjurkje met kleerhanger aan de haak in de 
etalage hangen. Vandaar dat ik er nu een verhaal 
bijmaak voor het poppenjurkje met kleerhanger 
aan de haak in de etalage.
Afz. G. Derksen 

Namens de organisatie van Wijken voor Kunst,
Saskya Kamps

Wijktheater
Door Manon Roozen

Na een oproep in de wijkkrant en wat briefjes 
her en der, zijn we onlangs gestart met een 
wijktheatergroep

“Leuk is Anders”. Pimm, clown en theatermaak-
ster en Jessica Harmsen, studente dramado-
cent namen hiertoe het initiatief. Ze kregen 
via Gülnar Yoldas van het project “Kan Wèl” 
subsidie, die het mogelijk heeft gemaakt om 
hun idee waar te maken. Nu komen we iedere 
maandagavond met een groep van acht enthou-
siaste mensen bij elkaar om een voorstelling te 
maken rondom het thema “contact”. We werken 
vanuit improvisatie. Het uitgangspunt van deze 
manier van werken is, dat het materiaal voor de 
voorstelling van de deelnemers zelf komt, en 
dat is een hele uitdaging. Want wat is eigenlijk 
contact? Je hebt er zo veel vormen van: contact 
met elkaar, contact met jezelf, lichamelijk con-
tact, schijncontact, het ontbreken van contact… 
Er is veel om al spelend uit te zoeken en we 
merken iedere keer weer dat de oefenavonden 
veel te snel alweer voorbij zijn.

We ervaren het als leuk en inspirerend om met 
mensen uit onze eigen buurt iets te onderne-
men. Je leert meer mensen kennen, je komt 
elkaar tegen op straat en je bent lekker dicht bij 
huis bezig.

Vanwege het wijkkarakter van de groep zijn 
we blij dat we kunnen oefenen in De Zaal in de 
Nijhoffstraat, waar we onze voorstelling op 21 
september ook zullen presenteren tijdens de 
manifestatie Wijken voor Kunst.
We hopen dat er veel mensen uit de buurt naar 
onze voorstelling zullen komen kijken en dat het 
publiek zich kan herkennen in de situaties die 
wij zullen spelen…

“Leuk is Anders”  bestaat uit Joep de Ligt, 
Rénoud Kroeze, Henry Gerritsen, Suzette Evers, 
Jeroen van Bommel, Manon Roozen,  
Jessica Harmsen, Pimm
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Speeldorp Klarendal is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Je kunt het Speeldorp vinden op Bouwspeelplaats De Leuke Linde aan de 
Agnietenstraat. Alle activiteiten (behalve het circus) zijn gratis.
Speeldorp Klarendal is geopend van 10.00 uur – 12.00 uur en  
van 13.30 uur – 16.00 uur. Van 12.00 uur – 13.30 uur is de speeltuin gesloten 
voor bezoekers. Tel: 026 – 442 48 11
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In de laatste 2 weken van de zomervakantie is het weer tijd voor  
Speeldorp Klarendal.
2008 is een bijzonder jaar, want Speeldorp is jarig en wordt 35 jaar !!!
Reden voor een feestje !!! Er zijn weer superleuke activiteiten en spellen, 
met hier en daar een extraatje. Dit jaar wordt het Speeldorp nog geweldi-
ger! Jij bent er toch ook weer bij ??? 
Hang dit overzicht alvast op je prikbord of koelkast, dan kun je niet verge-
ten wat er allemaal te doen is. Tot Speeldorp !!!

H I E R  I S  H E T  H E L E  P R o G R A M M A .

Maandag 31 juli: Superopening !
Maandag 4 augustus: Openingskermis, 35 jaar !!!
Natuurlijk begint dit jaar ook weer met een spectaculaire spelenkermis. 
Speeldorp is jarig, dus het wordt een dag om niet te missen. Er zijn spring-
kussens, een scooterbaan, levend voetbal, de wervelwind, een speelkasteel, 
bungeejump en nog heel veel meer!!! Hiep, hiep, Hoera!!!

Dinsdag 5 augustus: Griezeldag
Nog griezeliger dan vorig jaar! Er zijn allerlei griezelige griezelspellen te doen 
en er schijnen die dag griezelige griezels op bezoek te komen…maar pas op 
voor de meest griezelige griezel aller griezels! Nu maar hopen dat ze taart 
mee nemen!?

Woensdag 6 augustus: Waterdag !!!
Pak een tas. Stop daar je handdoek, je zonnebrandcrème en droge kleding in. 
Trek je zwemkleding aan. Neem je goede zin mee. En bestel zoveel mogelijk 
zonneschijn! Kortom: HET IS WATERDAG !!! (zou de brandweer ook weer van 
de partij zijn?)

Donderdag 7 augustus: Theaterdag
Vorig jaar was er ook een verrassingsdag…dit jaar ook…een beetje.  
Deze donderdag draait alles om toneel en theater…maar hoe, wie, wat, waar, 
wanneer ??? Kom naar de speeltuin en maak het mee!!!

Vrijdag 8 augustus: Spel-Uitleendag
In de lente en de zomer kun je op De Leuke Linde spelmaterialen lenen bij 
Speluitleen Pretland. Vandaag is de Speluitleen de hele dag open en zijn er 
allerlei leuke activiteiten te doen. Doe wel je best, want je kunt Speluitleen-
munten verdienen en deze inwisselen om andere spellen mee te spelen.

Maandag 11 augustus: Sportdag
Ook voor het 35ste jaar heeft het Sportbuurtwerk weer een sportief  
programma bedacht.
Ben je er klaar voor om er een sportieve dag van te maken? Zet je beste been 
voor en laat je van je beste kant zien. 1ste, 2de of 3de worden…het maakt niet 
uit…het wordt een geweldige dag!

Dinsdag 12 augustus: 
Oud-Holandsche-Spelendag
Vroeger bestond de Gameboy nog niet. Ook op straat werden er andere  
spelletjes gespeeld.
Vandaag gaan we deze spellen terug zien op de speeltuin, van spijkerpoepen 
tot tollen. Er is van alles te doen. En ’s middags…is er een Oud-Hollandsche-
Spelenparcours op de speeltuin. Wie durft de strijd aan te gaan???

Woensdag 13 augustus: Dagje Uit!!
Omdat het Speeldorp jarig is wordt het een bijzonder dagje uit. Waar gaan we 
heen? Dat hoor je in de eerste week van het Speeldorp. Zorg dat je er bij bent, 
want dan starten we namelijk met de inschrijvingen. De kaartjes zijn gratis, 
maar we gaan met maar 3 bussen. Als de bussen vol zijn, kan er niemand 
meer mee. Alleen kinderen van 6 t/m 12 jaar mogen mee. (Neem je legitimatie 
mee bij het inschrijven.)
Voor kinderen van 3, 4 en 5 jaar is er een leuk programma op De Leuke Linde, 
van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Donderdag 14 augustus: Muziekdag
In de ochtend is er een leuk muziekprogramma. En in de middag is het weer 
tijd voor de jaarlijkse Speeldorp-Talentenshow!!! Kun je zingen, dansen, play-
backen, goochelen, rappen of iets anders? Geef je dan op de Talentenshow! 
Dit kan in de eerst week van het Speeldorp. Natuurlijk treedt de leiding ook 
weer op… zeker nu het Speeldorp 35 jaar bestaat!
Ook dit jaar weer in de circustent.

Vrijdag 15 augustus: Circus !!!
Dit mag je niet missen! Circus Harlekino is er weer bij om deze laatste dag  
van Speeldorp Klarendal spectaculair af te sluiten. Kaartjes kosten 1 euro.  
Het circus is alleen toegankelijk voor kinderen. Ouders wees gerust, de leiding 
zal goed op de kinderen passen.
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De MIX in de zomer

IJsheiligen is een van de oudste en wellicht 
bekendste begrippen uit de volksweerkunde. De 
eerste berichten over deze "strenge heren" date-
ren van rond het jaar 1000. De naam IJsheiligen 
komt van de naamdagen van vier katholieke 
heiligen; Mamerus 11 mei, Pancratius 12 mei, 
Servatius 13 mei en Bonifatius 14 mei. Volgens 
de volksweerkunde zijn dit de laatste dagen in 
het jaar waarop nog nachtvorst op kan treden; 
tijd voor zomerse bloempjes!
 
Hoe het ook zij, de Klarendalse plantjesmarkt 
werd dit jaar net vóór deze data gehouden. Toch 
moet er iets zijn met deze zaterdag vlak voor 
Moederdag; overal in Arnhem Noord waren 
plantjesmarkten. Carla uit Sint Marten ging ze 
met haar kistje allemaal af. 

Vrijdag Zaalvoetbal

Elke vrijdag tot de zomervakantie is er zaalvoet-
bal van 17.00-18.00 uur voor jongens en meiden 
van 12 tot 16 jaar bij Sporthal Klarendal. 
Voor meer informatie vraag Ellis Agelink of  
Benno Jongert van Jongerencentrum de Mix.

Tienerkamp

De Mix gaat dit jaar in samenwerking met Wijk-
centrum Klarendal en de Hommel op tiener-
kamp, 4-5-6 juli is het weekend dat we naar de 
Belgische Ardennen gaan!
Daar gaan we allerlei activiteiten doen zoals  
kanoën, wandelen, klimmen, een nachthike en 
een bonte avond natuurlijk!!! 
Er is plaats voor 24 jongeren, schrijf je snel in 
bij Benno of Ellis van de Mix of bij Joyce van 
Wijkcentrum Klarendal, want er zijn niet veel 
plaatsen meer vrij!!!

Onder deze titel organiseerde de Islamitische 
Unie op 31 mei en 1 juni jl. een weekend in ‘de 
Leuke Linde’, waar een ieder de gelegenheid had 
om nader met de cultuur van onze Turkse buren 
kennis te maken. Naast proeverijen van Turkse lek-
kernijen , lezingen en workshops, werd men ook 
vermaakt met ‘Olieworstelen’, Derwisdansen en 
‘Goudhappen’.

De unie had tevens een gedichtenwedstrijd uitge-
schreven, waarvan Hester Makander de hoofdprijs 
won met haar mooie gedicht over haar druiven-
ranken in haar tuin, waarvan de bladeren kunnen 
dienen als basis voor een lekkere Dolma van haar 
Turkse buurvrouw. Het mooie weer zorgde voor 
extra sfeer voor deze gezellige happening.
Tekst en foto's: Jos Peters

Klarendal culturendal Klarendal culturendal

Derwish dansen

Goud happen met yogurt

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

Team Wijkcentrum Klarendal wenst iedereen een fijne zomervakantie!

22 Juni is er een Kinder kleedjes rommelmarkt in het Wijkcentrum 
voor kinderen in de leeftijd van 6 -12 jaar  (onder begeleiding van een 
volwassene)
Aanvang 10.00 uur tot 16.00 uur. Gratis toegang en gratis plaatsen
Reserveren: bel 026-3513428 en vraag naar de beheerder, 
of kom gewoon even langs.

onze peuterspeelzaal!

U kunt uw kind inschrijven voor de peuterspeelzaal in Wijkcentrum 
Klarendal, de speelzaal is er voor kinderen van 2.5 tot 4 jaar.
Peuters worden voor 3 vaste dagdelen geplaatst, dit gaat in overleg 
met de speelzaalleidsters. Op het moment dat er plaats is voor uw 
kind neemt een van de peuterleidsters contact met u op voor een 
intake-gesprek over de aanname op de speelzaal.

De speelzaal heeft een gezellige sfeer en een eigen karakter. Ook 
bieden wij in onze speelzaal een succesvolle speel- en leermethode: 
Kaleidoscoop, die zorgt voor een goede ontwikkeling van uw peuter.
Wij geven u graag antwoord op al uw vragen en laten met plezier 
onze speelzaal van binnen zien.
Bel gerust voor een afspraak, u bent van harte welkom.

Groeten,  de peuterleidsters:
Gonnie , Lot, Monique, Joyce, Wilma
Tel: 026 - 3513428

Afscheid van klarendal

Voor mij is het nu zover, ik ga iets anders doen, wel binnen Stichting 
Rijnstad maar dan bij een ander wijkcentrum.

Ik vond de tijd die ik in Klarendal heb gewerkt erg leuk. Ik heb veel 
met vrijwilligers samengewerkt tijdens activiteiten wat buitengewoon 
plezierig was, het zijn mensen met het hart op de goede plek.

Mijn opvolger wens ik dan ook veel plezier in deze wijk en in dit 
Wijkcentrum.

Tot ziens, Jacob Lamberts. Beheerder Wijkcentrum Klarendal

Nieuws voor de zomer van Sportpunt Klarendal

Tijdens de zomervakantie zijn er geen activiteiten van Sportpunt 
Klarendal. In de zomer kun je wel terecht bij Wijkcentrum Klarendal, 
Wijkcentrum de Hommel, Jongerencentrum de Mix en de Leuke 
Linde voor vakantieactiviteiten, kijk op hun website of hou de folders 
en posters in de gaten met het zomerrooster!

Na de zomervakantie starten alle sportactiviteiten weer bij Sportpunt 
Klarendal, we wensen jullie allemaal een hele fijne, sportieve vakan-
tie toe en tot na de zomer!

Groeten van alle vrijwilligers, medewerkers en bestuur van 
Sportpunt 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: 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 vergadering van het Wijkplatform op 12 juni 
stond helemaal in het teken van Klarendal als 
Krachtwijk (een prachtwijk is het al). Het over-
leg tussen gemeente en rijk is afgerond en het 
is ook duidelijk welke activiteiten de Stichting 
Volkshuisvesting in Klarendal gaat ontplooien.
Hoewel deze Wijkkrant na 12 juni bij de lezers in 
de brievenbus valt is het toch niet mogelijk in 
dit nummer al concrete informatie te geven. De 
simpele oorzaak daarvan is dat de kopij al vóór 
12 juni bij de drukker moest zijn. In het volgend 
nummer zal volop aandacht besteed worden aan 
de plannen. Ze zijn er belangrijk genoeg voor.
Het kan zelfs zijn dat verrassingen uitblijven: 
de plannen kunnen worden beschouwd als een 
vervolg op het wijkactieplan dat eerder al voor 
Klarendal is vastgesteld. De gemeente Arnhem 
en Volkshuisvesting hebben in de vergadering 
ongetwijfeld ook gemeld hoeveel geld ze in de 
komende jaren aan Klarendal willen besteden 
om er werkelijk een ‘krachtwijk’ van te maken.

W I J K W I J Z E R ☞☞

WIJKPLATFoRM KLARENDAL



✫WELKOM✫in✫CIRCUS✫KLARENDAL!✫Hooggeëerd✫publiek:

15

✧✩✫✬✭✮✯✰✹✸✷✶✵✴✳✲✪ ✧✩✫✬✭✮✯✰✹✸✷✶✵✴✳✲✪ ✧✩✫✬✭✮✯✰✹✸✷✶✵✴✳✲✪ ✧✩✫✬✭✮✯✰✹✸✷✶✵✴✳✲

✧✩✫✬✭✮✯✰✹✸✷✶✵✴✳✲✪ ✧✩✫✬✭✮✯✰✹✸✷✶✵✴✳✲✪ ✧✩✫✬✭✮✯✰✹✸✷✶✵✴✳✲✪ ✧✩✫✬✭✮✯✰✹✸✷✶✵✴✳✲

✧
✩

✫
✬

✭
✮

✯
✰

✹
✸

✷
✶

✵
✴

✳
✲

✪
 ✧

✩
✫

✬
✭

✮
✯

✰
✹

✸
✷

✶
✵

✴
✳

✲
✪

 ✧
✩

✫
✬

✭
✮

✯
✰

✹
✸

✷
✶

✵
✴

✳
✲

✪
✧

✪
 ✧

✩
✫

✬
✭

✮
✯

✰
✹

✸
✷

✶
✵

✴
✳

✲
✪

 ✧
✩

✫
✬

✭
✮

✯
✰

✹
✸

✷
✶

✵
✴

✳
✲

✪

✧
✩

✫
✬

✭
✮

✯
✰

✹
✸

✷
✶

✵
✴

✳
✲

✪
 ✧

✩
✫

✬
✭

✮
✯

✰
✹

✸
✷

✶
✵

✴
✳

✲
✪

 ✧
✩

✫
✬

✭
✮

✯
✰

✹
✸

✷
✶

✵
✴

✳
✲

✪
✧

✪
 ✧

✩
✫

✬
✭

✮
✯

✰
✹

✸
✷

✶
✵

✴
✳

✲
✪

 ✧
✩

✫
✬

✭
✮

✯
✰

✹
✸

✷
✶

✵
✴

✳
✲

✪
✰✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✪✲✰

✰✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✪✲✰

✰✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✪✲✰

✰✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✪✲✰

✰✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✪✲✰

✰✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✪✲✰

✰✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✪✲✰

✰✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✪✲✰

De KinderBuurtWeken CIRCUS zijn een initiatief 
van de St. Jansschool, Annaschool, Peuterspeel-
zaal Klarendal en Wijkcentrum Klarendal.
Zij zijn enkele organisaties die in de toekomst 
partners in de Brede School worden. In dit 
kader wordt er nu al samengewerkt, zodat er 
straks een sterker samenwerkingsverband en 
netwerk ligt.
 

✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✪✲

De Kinderbuurtweken Klarendal zijn geopend 
op de Nationale Straatspeeldag op 28 mei. Deze 
Straatspeeldag was dit jaar in de Rappardstraat 
en in de 3de Nijverheidstraat. Het thema was 
natuurlijk CIRCUS!

Kinderwerkster Joyce Verhoef opende de Straat-
speeldag met een grootse ballonnenwedstrijd 
voor alle kinderen. Verder was er een luchtkus-
sen en waren er allerlei circusspelletjes zoals 
bordje draaien, schminken, voetbal, skippiebal-
len. Ook kent iedereen natuurlijk nog het grote 
Circuslied (op de melodie van 10 kleine visjes):
Wíj maken samen:
CIRCUS KLARENDAL!
 
Clowns, acrobaten,
we zijn er allemaal       
           
We léren jongleren
en nog heel veel meer,
 
komt allen kijken,
maar pas op voor de …GRoM GRoM GRoM…
……..BEER!
 

✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✪✲
 
Op donderdag 29 mei gingen de kinderen van 
de St. Jansschool samen met  kinderwerkster 
Joyce bij Circus Poehaa op bezoek. Ze kregen 
een rondleiding en konden circus-acts oefenen, 
zoals koorddansen, balanceren op een grote bal, 
jongleren en acrobatiek.
 

✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✪✲ 

Op Peuterspeelzaal Klarendal is het thema ook 
circus. Er zijn diverse circus-activiteiten zoals 
puzzelen, knutselen, schminken, boekjes, filmpje 
van Clowntje Boemba, circusgymen en op 10 
juni een eindvoorstelling van een echte mime-
clown.
 

✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✪✲ 

Op 2 juni waren er op de St. Jansschool en de 
Annaschool circuscircuits voor alle kinderen, 
door Circus Poehaa. Het was een hele warme 
dag, dus konden veel acts op het schoolplein 
geoefend worden

✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✪✲
 
De afsluiting vindt plaats op dinsdag 10 juni met 
in de middag een voorstelling voor en door de 
kinderen van de Annaschool en de St. Jans-
school in het Posttheater. Ouders zijn natuurlijk 
welkom!

✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✪✲
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Stoomtrein op Annaschool

Op 22 april was er een demonstratie van 

stoommachines op de Annaschool en was 

er een heuse stoomtrein! De kinderen  

waren enthousiast en stelden veel vragen. 

Klei en Pottenbakken op Annaschool 
In de maand mei hebben de kinderen een cursus kleien en pottenbakken gehad in het kader van de verlengde schooldag. 
Ter afsluiting hebben de kinderen in het Domein op echte pot-
tenbakkers draaischijven werkstukken gemaakt. De kinderen 
vonden het een leuke activiteit.

Opening van de kinderbuurtweken

28 mei hebben de leerkrachten van de  

Annaschool een circus voorstelling gegeven 

als opening van de kinderbuurtweken 2008.


