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Ratatouille aan de Sonsbeeksingel
Begin 2009 ging na jarenlang dienst de SWOA in
Klarendal dicht. Het pand op nummer 147 werd
vrijwel direct bewoond door antikrakers van de
HOD (Huis Oppas Dienst) maar die zijn al weer vertrokken naar een volgende tijdelijke bestemming.
In de toekomst gaat Volkshuisvesting dit pand
overnemen en probeert het een bestemming te
geven wat past bij dit gebiedje van Klarendal wat
volop in ontwikkeling is.
Maar nu is de gemeente nog eigenaar, en voor in
ieder geval een jaar zal het in gebruik zijn voor de
zogenaamde participatieprojecten.
Wat zijn participatieprojecten?
Participatieprojecten zijn door de gemeente geïnitieerd om bewoners in de wijken meer mee te laten
doen in de maatschappij. Participeren betekent
niet meer dan deelnemen, ofwel meedoen. Dus
“Meedoen? Dat doe je zelf” is dan ook een mooie
slogan van de participatiecoaches die bewoners, al
dan niet met een uitkering, proberen te stimuleren
op de één of ander manier naar eigen inzicht actief
te worden.
“Arnhem in beweging” is een tweede initiatief van
de gemeente waarbij bewoners – en nu mét een
uitkering – aan worden gesproken op hun kwaliteiten om die in te zetten voor hun wijk; een groepsgericht voor en door project voor wijkbewoners.
Op basis van zogenaamde wijkbedrijfsplannen die
zo’n team aan de hand van interviews en gesprekken met bewoners zelf heeft samengesteld, komen
activeringsteams samen die met andere wijkbewoners, diensten en activiteiten gaan uitvoeren voor
de wijk.
Ballroom Theater
Een derde participatieproject is niet door de
gemeente geïnitieerd, maar door bewoners. Veel
Klarendalse bewoners zullen blij zijn dat HET
BALLROOMTHEATER voorlopig terug komt!

Hier vallen een aantal ontwikkelingen prachtig
samen; daar waar óók het Ballroom Theater na het
daverende succes van 2007 in een ander tijdelijk
pand aan de Klarendalseweg dakloos werd, kan
het nu weer opgepakt worden.
Meer over het Ballroom Theater op pagina 3
Vervolg
De projecten van de gemeente zijn ingezet op de
zogenaamde “Krachtwijken” waaronder Klarendal
en zijn medio 2008 van start gegaan. De experimenten zijn geslaagd waardoor beide projecten
door zullen gaan.
Dick en Hanneke – de participatiecoaches van
Klarendal - blijven en houden kantoor op dit adres.
Zij zullen ook nog steeds iedere vrijdagochtend in
de Wijkwinkel zijn.

“Laagdrempelig, voor en door
bewoners. Dat willen we!”
Het activeringsteam gaan aan de slag met hun
wijkbedrijfsplan waar maanden aan is gewerkt.
We ontmoeten drie dames uit het team van zeven;
Nicolette, Qunera en Debbie die laaiend enthousiast zijn. “Het klikte gelijk! We zijn heel verschillende
mensen en daarom vullen we elkaar goed aan.”
Zij zijn voor korter en langere tijd bijstandsmoeders die weer aan de gang willen. Ten tijde van het
interview werken ze er hard aan om het pand in
orde te krijgen, waar ze een soort van verlengde
van hun huiskamer willen creëren. Nicolette:
“Laagdrempelig, voor en door bewoners. Dat willen we!” Qunera: “We zijn sociaal gericht.” Debbie:
“We draaien momenteel heel positieve overuren.”
Alledrie hebben zij al bijna een ‘opstapbaan’ contract voor een jaar op zak.
Op pagina 3 leest u de uitnodiging en andere
oproepen van het activeringsteam.
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en nog veel meer

Nicolette, Qunera en Debbie

Van de redactie
De zomer voorbij…. Herfst heeft zijn intrede
gedaan. Na komkommertijd en iedereen op
vakantie, twee prachtige weken speeldorp,
Wijken voor Kunst ook al weer achter de rug
en iedereen weer op zijn plek aan het werk. Het
seizoen is weer begonnen. De eerste aankondigingen voor activiteiten in de herfstvakantie
staan al in deze krant, mediatrefpunt heeft
weer een nieuw programma, disco en andere
activiteiten voor kids op het wijkcentrum zijn
weer begonnen, Volkshuisvesting zet een aantal
projecten in gang, ambtenaars hebben al een
inloopavond georganiseerd over een moskee,
het culturele seizoen is van start en kortom;
alles draait weer. Er is ook wat nieuws, maar
dat hadden we op de voorpagina al aangekondigd.
Veel leesplezier!

~ Inleveren van kopy ~
Uiterlijk donderdag 21 oktober
Kopij ontvangen we het liefst per e-mail,
anders op Cd-rom afleveren in de Wijkwinkel.
Ingeleverde teksten moeten in Word worden
aangeleverd, digitale foto’s in een zo hoog
mogelijke resolutie.
Verspreiding van de wijkkrant vanaf 9 nov.
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Stichting Voedselbanken Nederland regio Arnhem
houdt op zaterdag 3 oktober van 10.30 uur tot
15.30 uur een OPEN DAG op haar distributiecentrum aan de Koningsweg 23a te Schaarsbergen.
De Voedselbank nodigt u van harte uit een kijkje
te nemen op het distributiecentrum! U kunt te
weten komen wie er voor een voedselpakket in
aanmerking komt en wat er bij de samenstelling
komt kijken. Wie werken er aan mee, wat kost het
en wie betaalt het? Hoe vaak wordt er een pakket
met welke producten samengesteld en hoe is de
kwaliteit en houdbaarheid?
Verder zijn er informatiestands over hoe u een
voedselpakket voor drie euro kunt adopteren, hoe
u vrijwilliger kunt worden en hoe de aanvraagprocedure is geregeld. Jongeren kunnen zich ook
vermaken. Er wordt geschminkt, een krattenloopwedstrijd gehouden en nog veel meer…
www.voedselbankarnhem.nl

Interesse in vrijwilligerswerk?
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Op donderdag 8 oktober organiseert Vrijwillige
Inzet Arnhem (VIA) een informatiemarkt over vrijwilligerswerk. Deze markt vindt plaats in de hal
van het gemeentehuis (ingang trouwzaal) en duurt
van 16.00-20.00 uur. De toegang is gratis.
Tijdens de markt laten meer dan 40 organisaties
zien wat vrijwilligerswerk bij hun organisatie
inhoudt. VIA organiseert elk uur een presentatie
over vrijwilligerswerk en vrijwilligers vertellen
over hun ervaringen. Bezoekers krijgen op deze
manier een goed beeld van de vele mogelijkheden
van vrijwillige inzet in Arnhem.
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Mededelingen
Bent u benieuwd wat vrijwilligerswerk voor u kan
betekenen? kom langs op de informatiemarkt. U
bent van harte welkom.
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SWOA zoekt vrijwilligers!
Bij de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA)
kunt u terecht voor verschillende producten en
diensten op gebied van wonen, welzijn en inkomen. Ongeveer 70 beroepskrachten en ruim 500
vrijwilligers zetten zich daar elke dag voor in.
Er zijn veel mensen die behoefte hebben aan
aandacht, ondersteuning en een luisterend oor.
Een aantal projecten van SWOA komt hieraan
tegemoet. Steeds meer mensen doen hiervoor bijvoorbeeld een beroep op onze diensten
Rouwverwerking, Activerend Huisbezoek en BOS.
Hiervoor is SWOA op zoek is naar uitbreiding van
de enthousiaste vrijwilligers, die minimaal een
dagdeel per week beschikbaar zijn.
De vrijwilligers worden begeleid door een
beroepskracht en krijgen eerst een gepaste cursus
aangeboden.
Is dit iets voor u of wilt u meer weten over de
functie? Dan kunt u zich melden bij: Lonneke van
Tuil - 026 327 22 66 - lvtuil@swoa.nl

Beeldhouwen voor jong en oud
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In een kleine groep met persoonlijke aandacht
wordt er gewerkt in zachte of harde steensoorten.
10 lessen voor 160.- euro. Inclusief gebruik van
gereedschap. Aanschaf steen voor eigen rekening.
Locatie: Klarendalseweg 256 Arnhem
Dagdeel: Donderdagochtend 9.30 - 12.00 of donderdagmiddag 13.30 - 16.00.
Aanmelden bij Threes Hersbach 0629079690 /
threesenwilma@hetnet

Een cc gje op Klarendal
doe mee en win een prijs

KLARENDAL

Gerard Mulder maakt voor elke wijkkrant
een tekening van een (on)opvallende plek
in de wijk. Als u die plek herkent, maakt u
kans op een waardebon van €10,- te besteden bij Jochem’s Vishandel, donderdag
en zaterdag te vinden bij het winkelcentrum van Klarendal. Daarvoor moet u de
bon invullen en afgeven bij de Wijkwinkel,
Klarendalseweg 442.

wijkkrant klarendal

is een uitgave van het Wijkplatform

redactieleden

De oplossing van de vorige keer was de
Onder de Linden, de gevel van het huisje
voor het Militaire Hospitaal. Helaas zat er
geen goede oplossing onder de inzendingen.

Jos Peters, Gerard Mulder, Frans
Zonneveld, Shay Karniel, Zefanja Hoogers,
Jan Brugman

fotografie

www.Zefanja.eu

drukker

Drukkerij Advadi

bezorgers

Carla Dieperink, Gerdie Hermsen-Buunk,

Welke plek zie je op de tekening?

Bert Pas, Anja Pas, Ria Lijten, Annemarie
Hermsen, Liesbeth Sonneveld, Marianne
van Scherrenburg, Hans te Boekhorst, Elly

Naam:

Reijnier, Linda van Scherrenburg, Ed de
Mulder, Tanja Trompetter, Toon Lubbers,
José Pelsers, Jacqueline Daams,

Adres:

Gerard Veenstra, Tammo Westra,
Joos van Lunteren, Corry Evenhuis.
redactie-adres

Telefoon:

Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel
Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

telefoon

026 445 22 57

e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

Op www.klarendal.nl is de wijkkrant te

Lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 21 okt.

doe mee en win een prijs

downloaden.
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BALLROOM THEATER
Op 17 oktober om zeven uur s’avonds maakt het
Ballroom Theater een herstart. De initiatiefneemsters zijn de Klarendalse dames Dinie Poppinghaus
en Jolanda Bongers. Theaterdesigner Olga
Lozeman is verantwoordelijk voor de culturele en
artistieke inhoud. Dinie en Jolanda zorgen voor het
Nederlandstalige vertier.
Het Ballroom Theater van theaterdesigner Olga
Lozeman was twee jaar geleden een groot succes.
Inwoners van Klarendal zongen, dansten, dichten en maakten plezier met elkaar in hun eigen
Klarendal. Elke voorstelling was volledig uitverkocht en de Klarendallers vonden het vreselijk dat
het intieme volkstheater verdween.
Na inzameling van vele honderden steunbetuigingen van de inwoners van Klarendal
ging de gemeente Arnhem met behulp van de
Vogelaargelden van het ministerie van sociale
zaken overstag.
Gezocht:
Voor het Ballroom Theater, Klarendal 2009 zijn ze
nog opzoek naar:
Een enthousiaste en bevlogen presentator of presentatrice.
Iemand die:
* kennis heeft van de wijk Klarendal, zijn
geschiedenis en inwoners.
* een stevige sfeer weet neer te zetten en een
breed publiek weet te enthousiasmeren.

* vlot van stof is en rap met de tong...
Kortom een allround entertainer.
Enthousiaste artiesten, muzikanten, theatermakers, dansers...
Kortom, alles waarvan U denkt dat het de REVU
kan passeren. (Liefst afkomstig uit Klarendal.)
Kent u iemand of bent uzelf geïnteresseerd? Laat
het weten en bel Olga Lozeman: 06-38286762. Zij
neemt dan z.s.m. contact met u op.
Kaartverkoop entree/busvervoer:
De voorverkoop van kaartjes a euro 4,00 begint op
1 oktober.
U kan kaarten kopen bij: Tabakswinkel Simone,
Wijkwinkel Klarendal en Cafe, rest. Goed Proeven:
De kosten aan het loket van het theater bedragen
euro 4,50.

Het activeringsteam van Klarendal heeft namelijk
een eigen pand gevonden aan de Sonsbeeksingel
147. Het activeringsteam is dat pand aan het
opknappen en inrichten. Het pand gaat ‘Ratatouille’
heten. Wij richten ons echt op de bewoners van
Klarendal en de behoeften die er zijn in de wijk.
Alle activiteiten willen wij samen met de bewoners
gaan doen dus kort gezegd: voor, door en met
elkaar!
De opening van het pand staat gepland op vrijdag
2 oktober van 16.00-18.00 u. Bij de opening worden alle Klarendallers van harte uitgenodigd voor
een hapje en een drankje.
In het pand is een ruimte beschikbaar waar een
klussenatelier wordt gemaakt. Onze bedoeling is
dit samen met de wijkbewoners te gaan doen.
Heeft u een leuke hobby zoals breien, sieraden
maken, kleding maken, fietsen opknappen? Je

Klarendal krijgt nu ook een park
maar er worden wel huizen gebouwd
Tegenover de Zwaluwstraat en (een deel van) de
Vijverlaan komt een park, het Zwaluwpark.
Maar in het park zullen straks toch de huizen
meer opvallen dan al het groen.
In het nu nog niet bebouwde deel van het dal
aan de kant van de Zwaluwstraat worden 68
appartementen en 36 geschakelde woningen
gebouwd in opdracht van ontwikkelaars Proper
Stok groep BV. De verkoop van woningen en
appartementen start op 26 september aanstaande. Er is dan een feestelijke bijeenkomst in een
tent, die op het bouwterrein wordt neergezet.
In het plan voor “het park” worden de twee
bouwblokken fraai aangeduid als “woonensembles”.

Bewoners uit Klarendal, die slecht ter been zijn,
worden tegen een vergoeding van euro 1,50 en
een entree kaartje, gehaald en gebracht in een
Opel Blitz uit de jaren vijftig. De bus stopt op drie
punten: Kruising Vijverlaan (18:30 uur), Cafetaria ‘t
Trefpunt (18:40 uur) en Molen de Kroon (18:50 uur)
Bus kaartjes zijn te koop bij de voorverkoop adressen, of aan het loket in de bus.
Het theater bevindt zich aan de Sonsbeeksingel
147, vlak bij station Velperpoort.
www.ballroomtheater.hyves.nl.

Klarendal is weer een activiteitencentrum rijker!
Opening eigen onderkomen voor Arnhem in
Beweging; “Ratatouille” op 2 oktober

Zwaluwpark

kunt het niet zo gek bedenken en wij kunnen uw
hulp van harte gebruiken. Misschien kunt en wilt
u uw hobby leren aan andere wijkbewoners en
andersom.
De keuken zal straks centraal staan in ons centrum.
Samen koken en van elkaar leren en tevens kunnen
eten voor een klein bedrag. Gezelligheid en het leggen van sociale contacten zijn onze doelstellingen.
Wilt u meer weten of meehelpen als vrijwilliger? Of
heeft u na het lezen van ons artikel er net zo zin in
als wij? Neem contact op met het activeringsteam
06-21922524. Of u kunt langskomen bij Ratatouille
op de Sonsbeeksingel 147.
De openingstijden van ons pand zijn nu: iedere
ochtend van 9.30-12.00 u. U kunt dan zo binnenlopen voor een kopje koffie.
Het activeringsteam:
Akbaal, Clemmy, Debbie, Irene, Lione, Nicolette,
Roland en Qunera met begeleiding en ondersteuning van Han en Ingrid.

3

De woningen komen aan de zijde van de
Vijverlaan in vier rijen van 9 woningen in een
speels vierkant tegenover elkaar te liggen. In de
vier hoeken is ruimte gelaten, zodat vanaf die
plekken het binnenterrein, ook wel aangeduid
als “hofje” bereikbaar zal zijn. Dat hofje wordt
straks in het dagelijks leven van de bewoners
de gemeenschappelijke binnentuin. De buitenruimte van de woningen bestaat uit een terras/
balkon aan de achterzijde van de woningen en
een eigen terras aan de voorzijde. Onder de
woningen komt een parkeergarage. De woningen variëren in grootte van 90 tot ongeveer 160
vierkante meter. Wie kopen wil moet uitgaan
van bedrag tussen de 215.000 en 280.000 euro.
Appartementen
De 68 appartementen zijn straks te vinden aan
de kant van de Thomas a Kempislaan.
Ze worden in een L-vorm tegenover elkaar
gebouwd. Ook bij de bouw van dat deel van
het plan ontstaat dus een “hofje”, dat op twee
plaatsen open is. Alle appartementen krijgen
een balkon.
De bouwhoogte in het plan verschilt, maar is
nooit meer dan vijf bouwlagen. Ook hier is er
weer een gemeenschappelijke binnentuin. De
woonoppervlakte van de appartementen ligt
tussen de 70 en 95 vierkante meter. De prijs
verschilt dus ook: de koopprijs ligt tussen de
160.000 en 250.000 euro.

Kijk ook op www.zwaluwpark.nl

Een nieuwe toekomst voor een
karakteristieke oude school

Tekst en foto: Jos Peters
Misschien heeft u het bericht in ‘de Gelderlander’
van 13 augustus jl. gelezen of het op een andere
wijze vernomen; namelijk dat woningbouwvereniging ‘Volkshuisvesting’ de nieuwe eigenaar
van school 3 op Onder de Linden gaat worden.
De karakteristieke oude school is jaren in eigendom geweest van projectontwikkelaar WBC uit
Winterswijk, die van plan was om de school om
te vormen tot een luxueus appartementencomplex en op het terrein verdere woningbouw te
ontwikkelen.
Meerdere plannen werden hiervoor gemaakt,
maar stuitten telkens op de vele bezwaren van
omwonenden, die zich hebben verenigd in
‘Buurtcomité Onder de Linden, J. P. Heyestraat en
Hommelseweg’. Hierdoor gebeurde er jarenlang
niets aan het gebouw, wat steeds meer in verval begon te raken, zeker nadat WBC vorig jaar
besloot om een antikraakwacht terug te trekken.
Er werden regelmatig ruiten in gegooid en steeds
meer ramen dicht getimmerd. Al met al maakte
het gebouw een desolate indruk.
WBC heeft besloten om het project af te stoten
gezien de huidige kredietcrisis en de verslechterende huizenmarkt voor koopwoningen. “We
verwachten niet voldoende huizen binnen afzienbare tijd te verkopen in dit project", aldus de heer
Harbers, een van de projectleiders van WBC.
Ergens eind mei, begin juni kregen buurtbewoners een kort briefje in de bus met de mededeling
dat zij ‘nieuwe buren’ hadden gekregen; er was
een groep krakers met een aantal honden in het
gebouw getrokken. In het briefje werd vermeld
dat de ‘nieuwe buren’ de monumentale waarde
van het gebouw en de oude kastanje boom beseffen en er zorgvuldig mee om zullen gaan. Tevens
werden er plannen aangekondigd voor initiatieven als een ‘weggeef’ winkel, eetcafé etc.
Damian, een van de groep krakers vertelt: “We
wonen met een groep van negen mensen, de
meesten van ons op de bovenverdieping. We zijn
eerst begonnen met het inzetten van de ruiten
en repareren van de toiletten. Het opknappen
wordt bemoeilijkt omdat we op dit moment geen
stroom hebben, behalve van een klein aggregaat,
maar dat geeft ’s avonds veel overlast voor de
buurt. Veel van ons zijn overdag bezig met werk
of een studie.”
Gevraagd naar de plannen als de weggeefwinkel
e.d. zegt Damian dat er nog steeds plannen zijn

voor een eetcafé, en dat anderen geïnformeerd
hebben naar ruimtes om Thai-Chi of yoga lessen
te gaan geven. “We willen wel iets ‘publiekelijks’
gaan doen en we zullen de buurt hierover informeren", zegt Damian.
Berry Kessels van ‘Volkshuisvesting’ komt langs
tijdens het interview met Damian. Hij informeert
of ze al vergaderd hebben over de ‘gebruikersovereenkomst’, die ‘Volkshuisvesting’ hen aanbiedt. Berry Kessels: “De deal met WBC is rond,
alleen de overdracht moet nog plaatsvinden. De
krakers krijgen van ons een gebruikersovereenkomst, waardoor zij het gebouw mogen gebruiken. Dit doen we wel vaker wanneer we nog geen
bestemming hebben voor een gebouw, of er
nog niet aan de slag mee gaan. Wanneer we dit
wel gaan doen, geldt een opzegtermijn van één
maand. Het is dus geen huurovereenkomst.

“Wat we willen met het gebouw is nog niet duidelijk; het
zal wel een maatschappelijke
bestemmingkrijgen.”

Inloopavond
Moskee
Eind augustus kregen omwonende bewoners
van de Sintjanskerkstraat een uitnodiging van
de gemeente om op de inloopavond te komen
die zij in het Arentheem College organiseerden, over de komst van een moskee. Daar
was gelegenheid om het concept Nota van
Randvoorwaarden in te zien en daarop te reageren.

Vlak na die uitnodiging viel er ook post
in de bus van de Bewonersvereniging
Rosendaalsestraat en Klarendal in Actie, die
omwonenden er op wees dat nog niet al hun
wensen zijn opgenomen in de nota. Dus een
oproep om ook daadwerkelijk te komen om
invloed uit te oefenen.
Vanaf die avond was het mogelijk om tot 16
september te reageren met een formulier, daar
mee te nemen of te downloaden vanaf de website van de gemeente. Tijdens de avond waren
diverse politici uit de raad vertegenwoordigd
en naast omwonenden de verschillende bewonersgroepen. Wat er uit de reactieformulieren
is meegenomen om tot een definitief concept
te komen, kunnen we u niet vertellen bij het ter
perse gaan van deze krant.

Wat we willen met het gebouw is op dit moment
nog niet duidelijk; het zal wel een maatschappelijke bestemming krijgen. Een woonfunctie komt
op het tweede plan. Qua inspraak van buurtbewoners over wat uiteindelijk de bestemming gaat
worden, zullen we in overleg gaan met het wijkplatform van Klarendal en de buurtbewoners.”

Gerben Tolman, contactpersoon van het
‘Buurtcomité OJH’ en net terug van vakantie: “Dit
is goed nieuws. Het comité was het laatste jaar
vrijwel niet actief, omdat er geen nieuwe ontwikkelingen waren. Dit is een goede reden om het
weer nieuw leven in te blazen.” Op dit moment,
tijdens een mooie zomerse dag, staan de ramen
open en wappert de ‘Jolly Roger’, die de krakers
aan de voorkant hebben opgehangen, vrolijk in
de wind. Wordt ver- en gevolgd in de toekomst…..
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Zoek op www.arnhem.nl >> Over de stad >>
Projecten >> Islamitisch gemeenschapscentrum;
daar zijn diverse documenten zoals de Nota van
Randvoorwaarden te downloaden.

b u i t e n g e w o o n b e t e r in Klarendal
Meer informatie over Buiten Gewoon Beter: www.arnhem.nl (Actueel=> projecten => BGB). Of: Klaas Spits: 026 - 377 4365; klaas.spits@arnhem.nl
Tekst en foto's: Jos van Beek Communicatie

Buiten Gewoon Beter neemt bewoners zeer
serieus, zo bleek de afgelopen maanden weer.
Nadat omwonenden van de Vinkenstraat en
Geert Grootestraat bezwaar maakten tegen de
BGB-plannen in hun woonomgeving, toonde de
gemeente begrip en stelde de plannen drastisch
bij. Dit leidde tot grote tevredenheid van de
betrokken omwonenden.

Terrasje

Binnenkort gaan de volgden grote BGBwerkzaamheden van start

De bewoners hadden ook gevraagd om de aanleg van een terras met bankjes. Dit is direct na
de bewonersavond, dus nog voor de zomervakantie, gerealiseerd. Hier hebben de bewoners
dus ook deze zomer al gebruik van kunnen
maken.

Bomen Vinkenstraat blijven voorlopig
staan

Toch haaks parkeren in Geert Grootestraat

De bewoners van de Vinkenstraat zijn tevreden
nu de grote (kastanje)bomen in hun straat nog
minimaal vijf jaar blijven staan. Intussen zullen
er al vast nieuwe bomen worden geplant, zodat
het karakter van de woonomgeving ook op de
lange duur niet wordt aangetast.

Op de Geert Grootestraat komen toch haakse
parkeervakken. De gemeente komt hiermee
tegemoet aan het massale verzoek van bewoners niet te kiezen voor parkeervakken langs de
straat maar voor haaksparkeren.

De gemeente heeft hiertoe besloten naar aanleiding van bezwaren van omwonenden tegen
het weghalen van de bomen. De gemeente
besloot in 2008 tot verwijdering van in elk geval
negen bomen omdat ze veel te groot zijn voor
de straat. Bovendien drukken sommige bomen
tegels, stoepranden en straatstenen omhoog.
Vooral om die laatste reden zouden de kastanjebomen moeten plaatsmaken voor nieuwe,
kleinere bomen.
Bewoners zagen dat niet zitten. De bomen zijn
gezond, zeiden ze, en zoveel bomen in éen keer
weghalen is een enorme kaalslag. Ze hielden
een handtekeningenactie en schreven bezwaarbrieven - zelfs naar de wethouder. “We hebben
dat heel serieus genomen”, zegt BGB-procesmanager Karel Stolk. “We zijn nog eens gaan
kijken om te zien hoe we dit probleem konden
oplossen.” Daaruit ontstond het plan de bomen
voorlopig te laten staan, en daartussen nieuwe
bomen te planten. “Pas over vijf tot tien jaar
halen we de grote kastanjes weg, en dan zijn
die kleine bomen alweer aardig gegroeid”, aldus
Stolk. “Bovendien halen we de wortels weg die
stoepen en straten omhoog drukken, en gaan
we de bestrating herstellen.”

De gemeente presenteerde dit drastisch aangepaste plan afgelopen 30 juni aan bewoners van
de Vinkenstraat in de Wijkwinkel. De avond trok
veel belangstelling van omwonenden, waaronder veel Turkse vrouwen. Iedereen reageerde
enthousiast en was blij dat gemeente hun
bezwaren serieus had genomen.

Klarendalsweg. Vanaf het Modekwartier krijgt de
rest van de Klarendalseweg stijlvolle klinkertjes
op straten en stoepen; klassieke straatverlichting
aan de kant waar nu ook de verlichting staat; en
een paar extra bomen aan de andere kant.
Akkerstraat
Straat en stoep van de Akkerstraat krijgen vrijwel dezelfde stijl als de nieuwe Klarendalseweg.
Er komt een groenstrook in het midden met
daarlangs parkeerplaatsen - parkeren tussen de
bomen wordt onmogelijk. Ook langs de stoepen
komen parkeerplaatsen. Dode bomen worden
vervangen.

Begin dit jaar had de gemeente besloten voor
parkeren langs de straat (langsparkeren). “De
wens van de gemeente was met name gebaseerd op de kwaliteit van de inrichting”, onderbouwt BGB-projectleider Klaas Spits dit besluit.
“We hebben bewoners hierbij uitgelegd dat we
van de Klarendalseweg en de Geert Grootestraat
één geheel wilden maken met een uniforme
uitstraling. Daarbij was het doortrekken van het
langsparkeren van groot belang.”
Bewoners lieten weten hier op tegen te zijn, en
maakten massaal bezwaar. Zij wilden de huidige
situatie van haaskparkeren behouden - dan
maar wat minder uitstraling. Projectleider Spits:
“ Functioneel gezien is het inderdaad mogelijk
de straat in te richten met haaksparkeervakken. Omdat veel bewoners hier een duidelijke
voorkeur voor hebben, hebben we besloten het
ontwerp hierop aan te passen..”

Pleintje
Het kruispunt Klarendalseweg/ Akkerstraat/Koolstraat wordt een markant pleintje, zoals het ook
in het verleden was. De straat wordt verbreed
en midden op straat komt een boom, omgeven
door een hoge trottoirband.
Het nieuwe plan
Het nieuwe plan ziet er als volgt uit. Vier keer
vier haakse parkeervakken in de huidige berm,
met de bomen in groenvakken van circa vier
meter breed. Omdat de rijbaan minimaal vijf
meter breed moet zijn, worden de trottoirbanden aan beide zijden iets naar buiten geplaatst.
Spits: “Dit proberen we zo te doen dat de lijn
van de trottoirbanden van de Klarendalseweg
en de Geert Grootestraat zoveel mogelijk een
doorlopende lijn blijven vormen.”
De geplande parkeervakken langs de straat aan
de overzijde komen te vervallen en het trottoir
dat nu tegen het muurtje ligt, wordt direct langs
de rijbaan gelegd. Spits: “Zo wordt vanaf de
Klarendalseweg toch een doorlopend straatbeeld gerealiseerd doordat zowel rijbaan als
trottoir doorlopen.”
Om de parkeerdruk in de Geert Grootestraat
te verkleinen, is de nieuwe parkeerstrook in de
Hendrik van Kalkarstraat verlengd, waardoor er
circa vijf extra parkeerplaatsen ontstaan.
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K l a r e t a a l K l a r e t a a l
Speeldorp is leuk
Ik lag vaak in een deuk
Met Richard, Yolanda en Bert
Was het erg leuk
Vandaag is er een optreden
En mijn vriendin Swaan en ik
Gaan dansen op het nummer 1,2,3
van kinderen voor kinderen
Groetjes Grada

Speeldorp
De afdeling kinderwerk van het wijkcentrum is
een belangrijke partij voor opgroeiende kinderen in Klarendal. Wijkkrant Klarendal is eigenlijk
al jarenlang nieuwsgierig naar hoe kinderen
zelf het leven in hun wijk ervaren en alles wat
er te doen is en voor hen wordt georganiseerd.
Eindelijk is er een samenwerkingsverband tot
stand aan het komen tussen het kinderwerk
van het wijkcentrum en de krant, om de jonge
bewoners in de gelegenheid te brengen te
publiceren over wat ze meemaken. Dus, binnenkort wordt de KINDERPAGINA van de wijkkrant in ere hersteld. Jonge verslaggevers aan
het werk!
En een betere tijd om daarmee te beginnen dan
het SPEELDORP, was er natuurlijk niet.
Dus dit jaar niet alleen een fotoverslag, maar
een Speeldorpverslag met tekst, tekeningen
en foto’s van enthousiaste bezoekers in de
laatste twee weken van de zomervakantie op
Bouwspeelplaats de Leuke Linde. Niet alleen
persoonlijke verslagen, zij interviewden ook
een hele club van de vrijwilligers waar ieder
jaar het Speeldorp op draait. Want, geen
Speeldorp zonder al die begeleiders natuurlijk….
Met dank aan Annika en Joyce.

Speeldorp was echt leuk,
Er waren veel dingen te doen.
Heel leuke activiteiten enz.
Speeldorp is nu al voorbij
Maar nu staan we niet meer in de rij
Om eerlijk te zijn
Heb ik heel veel gesnoept
Speeldorp is superleuk en je hebt heel leuke
activiteiten.
Zoals woensdag dagje uit en de vorige
woensdag waterdag en maandag sportdag!

Hoi ik ben Mike en ik ben 8 jaar
En ik vindt Speeldorp superrr leuk
Waterdag vond ik de leukste dag van
Speeldorp
En het is ook erg leuk op Speeldorp met
mijn vrienden

Speeldorp is meestal leuk en gezellig
Iedereen doet de leuke activiteiten
Je leert ook andere kinderen kennen
Als we ergens heen gaan, gaan we naar
leuke dingen
En dat vind ik leuk!
Je moest elke ochtend vroeg opstaan
maar dat is fijn
Een soort ochtend gymnastiek
Het is jammer dat het overmorgen afgelopen is
xxx-jes Thornischa

Speeldorp is super leuk
Er is altijd wel iets te doen
Voor ieder kind
Altijd leuke activiteiten
Je kunt er veel doen
Met school of gewoon alleen
Bijvoorbeeld picknicken, sporten en nog veeeel
meer!
Groeten Eda

De kermisopening
Was heel leuk
Er was een base-jump
En een rodeo kameel
En ik ging als eerste van de base-jump
Het was heel leuk!
Ian

Hoi ik ben Kim en ik ben 12 jaar.
Dit jaar was Speeldorp Superrrrr!! leuk!
Dagje uit was naar DippieDoe, dat was ook
erg heel erg leuk
Ik vind het super jammer dat het weer afgelopen is
En dat we weer een jaar moeten wachten
Helaas mag ik volgend jaar niet meer overal
mee naar toe.
Vrijdag is de laatste dag en dan is het ook
circus
Heb er super veel zin in!!!
We love Speeldorp!

Adith

Speeldorp is heel leuk
Met al die leuke thema’s
Sportdag, jungledag, waterdag,
sp(r)ookjesdag
En natuurlijk het dagje uit naar
DippieDoe!
Swaan

Speeldorp is erg leuk
We gaan elke dag iets doen
Waterdag was heel leuk en dagje uit
ook
De leuke Linde is de leukste speeltuin!
Albert

Speeldorp is suuupergezellig!
Er is altijd wel iets te beleven
Je leert er kinderen kennen
Het is jammer dat het zo kort is
Groetjes xxx-jes
Aswanie Matau & Kimberly Konings
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K l a r e t a a l K l a r e t a a l
Interviews van de begeleiding door de kinderen

Jemma en Melissa interviewen
Heidi

Melanie O. interviewt Patricia
V: Vind je het leuk om met kinderen te
werken?
A: Zolang ze niet vervelend zijn! 
V: Hoe vind jij Speeldorp?
A: Leuk en gezellig alleen jammer dat
die twee weken zo snel voorbij zijn!
V: Welke dag vind je het leukst?
A:
1 Sp(r)ookjesdag
2 Openingskermis
3 Dagje uit

Dorus interviewt Vincent
V: Wat is je lievelingskleur?
A: Zwart
V: Hoe oud ben je?
A: 32
V: Wat vind je het leukst aan Speeldorp?
A: Hutten bouwen

Nick interviewt Bert
V: Hoe oud ben je?
A: 44
V: Wat is je lievelingskleur?
A: Bruin
V: Wat is je beroep?
A: Meester

V: Wat vind je het lekkerste eten?
A: Surinaams
V: Waarom doe je mee aan
Speeldorp?
A: Om er voor te zorgen dat de
kinderen het fantastisch hebben
V: Wat vind je de leukste dag van
Speeldorp?
A: P laybackshow en de waterdag

Mike en Youri interviewen Steven
V: Ben je verliefd?
A: Ja
V: Wat vond je de leukste dag van
Speeldorp?
A: Waterdag
V: Heb je wel eens de Jackpot gewonnen?
A: Nee want dat komt nog!
V: Wat is je lievelingscomputerspel ?
A: Pro 2009

Dorus interviewt Vincent
V: Wat is je lievelingskleur?
A: Zwart
V: Hoe oud ben je?
A: 32
V: Wat vind je het leukst aan Speeldorp?
A: Hutten bouwen

V: Waarom ben je hier vrijwilliger?
A: Omdat ik het leuk vind!
V: Vind je dat er nog iets veranderd moet
worden aan de Speeltuin?
A: Nee ik vind dat er niets hoeft te veranderen!
V: Welk thema van Speeldorp vind je het
leukst?
A: Waterdag

Angelica en Yente interviewen Joyce
V: Hoe oud ben je?
A: 31
V: Hoe kwam je op het idee om Speeldorp te
doen al die jaren?
A: Het hoort er bij en het is superleuk!
V: Heb je kinderen?
A: Nee, maar wel alle kinderen van Klarendal!

Britt interviewt Annika
V: Hoe oud ben je?
A: 27
V: Ben je verliefd?
A: Nee
V: Wat is je beroep?
A: Ik ben kinderwerk assistent op het
wijkcentrum in Klarendal. Joyce is mijn
collega.

Grada en Swaan interviewen Wendy

Kim O. interviewt Kaylee
V: Hoe vind je Speeldorp?
A: Heel erg leuk en gezellig!
V: Welke dag vond je het leukst?
A: De waterdag
V: Wat vind je mooie muziek?
A: Hiphop en R’nB
7

Top vijf veiligheid
Door Rob Klingen, opbouwwerk Klarendal
In Wijkkrant nummer 4 heeft u de oproep kunnen
lezen voor het melden van onderwerpen in het
kader van de Veiligheid top vijf.
Deze oproep heeft helaas niet geleid tot het aanleveren van onderwerpen.
Als Wijkplatform vinden we het toch belangrijk om
met de top vijf van start te gaan.
Daarom is er door de bewonersgroep, wijkagenten, wijkmanager, programmaleider, medewerker
Volkshuisvesting en het opbouwwerk een top vijf
samengesteld.
Deze eerste top vijf ziet er nu voorlopig als volgt uit.

1.
2.
3.
4.
5.

Kaartclubje SWOA

Handhaving bestrijding drugsoverlast.
Terugdringen van overvallen.
Het opheffen van enge plekken.
Aanpak huftergedrag.
Handhaving Politie Huiskamer.

Deze top vijf is een voorlopige top vijf die door uw
reacties aangepast kan worden.
We wachten de reacties weer met belangstelling af.
De reacties voor wijzigingen kunt u sturen naar de
Wijkwinkel via de mail wwklaren@rijnstad.nl of de
telefoon 4452257.
Als u persoonlijk een reactie wilt geven, kunt u
maandag t/m donderdag tussen 09.00-17.00 uur
even naar de Wijkwinkel gaan.

Open spreekuur voor existentiële vragen
Sinds 7 september heeft de school voor Levenskunst Meer mensen Méns aan de Oost Peterstaat
25/31 een consulente voor existentiële vragen:
Selma van Koersveld. Iedere week, afwisselend op
de maandag en de donderdag, kunnen mensen tussen 20.00 en 22.00 in haar open spreekuur terecht
voor vragen op het gebied van welzijn, relaties,
werk, zingeving, leven en dood
Selma, die vanuit haar biologiestudie een levendige belangstelling ontwikkelde voor de mens en zijn
mogelijkheden, heeft in de loop van haar leven verschillende wegen voor zelfonderzoek bewandeld en
zich verdiept in de werking van groepsprocessen.
Zij bundelt nu als katalysator haar kennis, ervaring

Wij zoeken mensen die het leuk vinden om iedere vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00u. (gratis)
een kaartje te leggen in Wijkcentrum Klarendal
aan de Rappardstraat 30. Het kaartclubje zat
eerst in het steunpunt van Stichting Welzijn Ouderen, De Sonsbeeksingel. Het kaartclubje is
verhuisd naar het wijkcentrum Klarendal. Het is
een activteit van de Swoa en bij deze zijn 55+
van harte welkom!!

Kennis maken met Kunst

en vermogen tot onbevooroordeeld luisteren in de
praktijk van het ‘spiegelen’, een werkwijze waarbij
mensen als vanzelf hun eigen antwoorden vinden
op de vragen waar zij mee rondlopen.

Ook het culturele seizoen is weer begonnen!
Speciaal voor bewoners van Klarendal kunnen
we weer voor € 4,00 naar het theater. Cabaret,
musical, dans, opera, het kan niet op.

De spreekuren zijn toegankelijk voor mensen van
alle leeftijden en achtergronde. Via een telefonische
afspraak kunnen mensen plaats reserveren. Waar
nodig kunnen vervolgafspraken worden gemaakt of
kan worden doorverwezen naar andere instanties.

Kijk op de website:
www.kennismakenmetkunst.nl voor het volledige aanbod en koop uw toegangskaarten in de
wijkwinkel, Klarendalseweg 442, maandag t/m
donderdag tussen 9:00u en 16:00u.

Selma’s consulten zijn pro deo. Donaties voor de
Stichting meer mensen Mens zijn echter welkom.
Bel voor afspraken: 026-4425352
Informatie: www.meermensenmens.nl

Arnhemse politici over Klarendal - deze keer de VVD
Wijkkrant Klarendal is eigenlijk wel nieuwsgierig
wat ze op het stadhuis van onze wijk vinden.
Zeven keer per jaar zoeken we een lokale politicus op en stellen hem of haar een aantal vaste
vragen en één actuele. De vijfde politicus voor
deze rubriek is Leendert Combée, commissielid
VVD:
1. Wat kan de VVD betekenen voor Klarendal?
Arnhem is een wijkenstad en je moet dus weten
wat er leeft in de wijken. Er zijn VVD-ers (zoals
Margreet van Gastel) die Klarendal goed kennen.
Zelf ben ik actief door de vergaderingen van het
wijkplatform regelmatig te bezoeken. Je moet
er namelijk zijn om te weten wat je voor de wijk
kunt doen. Bijvoorbeeld de wens om de sporthal
aan de Neerlandstuinstraat op te heffen door hem
onder te brengen in het MFC, de bezetting van
de wijkagenten, huisjesmelkers die niets aan het
onderhoud van hun panden doen, of bijvoorbeeld
de te verwachten overlast van het parkeren bij de
geplande moskee (locatie St. Jansschool). Een
moskee die trouwens niet groter moet zijn dan
de behoefte in de wijk. Daar zijn wij heel duidelijk
over. Met concrete zaken kunnen wij aan de slag.

"Het moet namelijk geen yuppenwijk worden maar een wijk
waar iedereen zich thuisvoelt
en graag komt!"
Daarnaast is en blijft voor de VVD de aanpak van
overlast een topprioriteit. Overlast door geluid,
hondenpoep, vuil op straat, bekladding en dergelijke. Samen met wijkbewoners en andere partijen

is er veel bereikt voor de wijk; een speciale verdienste van de VVD was het toegankelijk maken
van het veld achter Sandow (Agnietenstraat) inclusief het behoud van de monumentale plataan.
2. Wat kan Klarendal voor Arnhem betekenen?
Klarendal kan laten zien aan andere wijken hoe
trots je kan zijn. Trots om in Klarendal te wonen en
nog mooier trots om een Klarendaller te zijn!
3. Is Klarendal een Achterstandswijk of een
Krachtwijk?
De VVD is een liberale partij en niet zo van het
stempels drukken. Wij hebben ons altijd verzet
tegen de aanpak om alle energie op een paar wijken te richten. Je moet geld en energie steken in
wijken of delen van wijken waar het nodig is. Het
is dan helemaal mooi als ook de bewoners er iets
van willen maken. Klarendal is ook in dat opzicht
een prachtwijk.
4. De actuele vraag: Modekwartier toegevoegde
waarde voor de Klarendaller of niet?
Ik ben geen Klarendaller en het is altijd een beetje
link als je doet of je je zomaar in een ander kan
verplaatsen, maar ik denk dat het Modekwartier
weer de levendigheid terugbrengt in dat deel van
Klarendal.
Het is natuurlijk ook altijd mooi als veel verschillende mensen om veel verschillende redenen je
wijk kennen. Het is dus ook goed voor het verbreden van het imago van de wijk. Het is -denk ik- wel
van belang, dat het om een relatief beperkt deel
van de wijk Klarendal gaat. Het moet namelijk geen
yuppenwijk worden maar een wijk waar iedereen
zich thuisvoelt en graag komt!
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Leendert Combée,
commissielid VVD
L.Combee@arnhem.nl
www.vvdarnhem.nl

Mediatrefpunt Klarendal weer aan de slag
Ken je dat ook? Je kleinzoon zit achter de computer en vertelt van alles over de computer. Je weet
echt niet waar hij het over heeft. Je dochter vraagt
je hoe ze plaatjes moet plakken in haar werkstuk.
Je weet echt niet waar ze het over heeft en komt
met de schaar en lijm aanzetten. Je vriend in Rotterdam vraagt je wanneer je nu eens online gaat
met MSN. Jij houdt het toch liever bij de telefoon.

        
Je wilt dus meer van de computer weten en
ervaring opdoen met de computer. Dat kan! Het
mediatrefpunt staat elke week klaar om je bij te
spijkeren in het wel en wee van de computer. Geen
technisch geleuter waar je geen hout van snapt.
Gewoon aan de slag achter toetsenbord, muis en
beeldscherm om langzaam maar zeker de computer
eigen te worden.


Beginnerscursus
Begrijp je er niets van? Dan kun je terecht bij de
beginnerscursus op maandagavond.
Gevorderden
Begrijp je al wat meer van de computer en wil je
verder? Dan kun je beginnen met de gevorderdencursus. In vijftien lessen leer je alles over de
belangrijke softwarepakketten.



Modules ECDL
En voor degene die nog verder wil gaan, kan ook
bij ons terecht voor telkens tien lessen “in de
diepte” aan de hand van de modules van het Europees Computer Rijbewijs (ECDL). Daarin leer je per
pakket de belangrijkste dingen over het MS Office
pakket.
Aan het einde van een modulecursus lessen kun je
je bij het ROC Rijn IJssel opgeven voor het examen
van de module. Het diploma van alle modules
wordt vaak gevraagd bij sollicitaties.
Fotobewerking
Dit jaar beginnen we voor het eerst met een cursus
fotobewerking. Daarvoor kun je terecht op vrijdagmiddag.

Open inloop
Weet je van alles genoeg, of wil je alleen af en toe
je werk op de computer doen, omdat je die thuis
niet hebt? Dan kun je terecht bij onze open inloop
op maandag tussen.. Daarvoor koop je een strippenkaart voor 10 uur achter de computer.


Kosten
Alle cursussen kosten €50,- voor 10 dagdelen. Mensen met een Arnhem Card betalen €25,- op vertoon
van Arnhem Card en coupon 30 of 31. De gevorderdencursus is 15 lessen en kost €75,- en voor
Arnhem Card houders €50,-. Voor de boeken betaal
je de kostprijs. Dit ligt tussen 15 en 20 euro. De
strippenkaart voor de open inloop kost €11,- (voor
Arnhem Card houders €5,50).




Tijden
Maandag
13.30-15.30 uur Open inloop
19.30-21.30 uur beginners
Dinsdag
13.30-15.30 uur beginners / gevorderden / modules
/ open inloop
19.30-21.30 uur gevorderden / modules / open
inloop
Donderdag
19.30-21.30 uur open inloop
Vrijdag
13.30-15.30 uur Fotobewerking / modules / open
inloop



Met kruidencursussen
de winter door
Kruidenatelier Filiamosa begint weer aan een
cursusseizoen vol kruiden in Molen De Kroon.
Teken dat het najaar en de winter voor de deur
staat. Wie bij kruiden alleen maar aan de gedroogde vorm in potjes uit de supermarkt denkt
zal verbaasd staan van de mogelijkheden. Vers
verwerkt in gerechten maken ze een wereld van
verschil. En dan hebben we het hier alleen nog
maar over het gebruik in de keuken.
In de kookcursussen komt deze veelzijdigheid
van kruiden volop aan bod. Tijdens de avonden
worden ook kruidenproducten gemaakt om thuis
van te genieten.
De cosmetische waarde van kruiden is al eeuwen
bekend. Verwerkt in een crème of lotion geven ze
natuurlijke verzorging en irriteren de huid bijna
nooit. Hoewel het misschien doet vermoeden is
het maken van natuurlijke huidproducten niet
moeilijk. Cosmetica op maat gemaakt kan een
oplossing zijn voor huidproblemen.
Naast de praktische verwerkingen kun je bij kruidenatelier Filiamosa ook terecht voor verdieping
in de kruiden. Een cursus kennis van kruiden, in
theorie en praktijk, geeft een brede kijk op alle
mogelijkheden die kruiden te bieden hebben.
Weten en toepassen staat hierbij voorop.
En als u de kruiden het liefst uit eigen tuin plukt
is er een cursus die van zaaien tot oogsten, het
ontwerpen en aanleggen van een kruidentuin,
wegwijs brengt.
Voor uitgebreide informatie over alle cursussen
www.filiamosa.nl of bel 026/4439372

Meer weten
voor meer info en inschrijving kun je terecht bij:
Aneta Leander, tel. 084-0038703
Rick Jansen, op het wijkcentrum vrijdagmiddag
15.00-17.30 uur


We willen jullie graag helpen!!!
Aneta, Rick, Marly, Ernest, Eppo en Marc

Vermiste praatjes bij de plaatjes
Door Zefanja Hoogers
Wijkkrant Klarendal trof foto’s in een oude doos;
plaatjes uit roerige tijden, afbraak van de jaren ‘70
en actie tegen drugs uit de jaren ‘80…. De meeste
foto’s spreken voor zich, zijn netjes gerubriceerd en
zijn voorzien van een copyright. Maar veel foto’s
zijn ook een compleet raadsel. Wanneer ze genomen zijn is niet helder, maar vooral waarom; soms
staat er helemaal niets achter op.
Wijkkrant Klarendal fantaseert over een aantal van
die foto’s en tast anno 2009 in het duister.
Deze foto is natuurlijk genomen omdat er feest
was. Achterop staat “winkelweken”. Dat is een
begrip waarschijnlijk voor nieuwe Klarendallers
vreemd. Voor anderen juist niet; “De winkelweken, dat waren nog eens tijden!” hoor je vaak van
oudere bewoners. Details weet ik er niet van, maar
de Klarendalseweg moet ooit een druk bezochte
winkelstraat zijn geweest wat je aan de gevels ook
wel kunt zien. Na een ontmoedigingsbeleid en een
doodse periode van misschien wel 20 jaar, komt er
anno 2009 hier en daar een onderneming in terug,
gestimuleerd door de beleidsmakers van onze wijk.

Maar een drukbezochte winkelstraat is het niet. Dus
die winkelweken zullen nog wel even uitblijven.
Want wat was dat nou precies en wie organiseerden dat? Eens per jaar alle ondernemers een kraam
op straat voor hun winkel en verder draaimolens en
andere drukte op straat? Zoiets moet het geweest
zijn en ik ben benieuwd of er dan uit heel Arnhem
mensen naar de Klarendalseweg kwamen.
Waar deze foto is genomen is duidelijk. Café de
Molenhoek met
een lichte gevel
die nu donker is,
waarschijnlijk met
een uitbater erin die
het toen nog goed
had. Dat kun je van
de laatste jaren niet
zeggen. Vrolijk vlaggetje aan een wiek
van de molen op de
achtergrond, molenaar Ben Hieminga
moet er al zijn. Want
deze foto stamt denk

9

ik uit midden jaren ’70 aan de kleding van mensen
te zien, en zolang zit de molenaar er al wel. Verder
denk ik vroeg voorjaar; de zon laag en jasjes nog
aan, sjaaltjes nog om. En auto’s. Ook toen al een te
smalle weg voor tweerichtingsverkeer.
Maar hoe dat nou precies zat met die winkelweken? Wijkkrant Klarendal hoort er graag meer over.
Voor nu? Gewoon, een nostalgisch beeld voor
oudere bewoners onder ons.

Lekker Indonesisch eten in Klarendal
Iedere laatste dinsdag van de maand is er een gezellige middag met
lekker Indonesisch eten.

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

De middag duurt van 13.30 – 17.00 u. Om 16.00 u. wordt er samen
gegeten, de rest van de middag is een gezellig samenzijn met
muziek, dans en hapjes.
Dinsdag 27 oktober en dinsdag 24 november zijn de gezellige middagen. U kunt ook alleen komen eten om 16.00 u. De middag en het
eten kost 4 euro.

Rommelmarkt Wijkcentrum Klarendal
Op zondag 18 oktober is er weer een rommelmarkt in wijkcentrum
Klarendal. U kunt een tafel huren voor 3,00 euro per tafel, reserveren
bij de beheerder van het wijkcentrum tel. 3513428 en bij Ger en Joop
tel. 4436965. De rommelmarkt is van 10.00 tot 16.00 uur.

Graag opgeven van te voren bij Nienke 3816087 of via Wijkcentrum.

Busuitje voor alleenstaande moeders in
Klarendal en St. Marten

Speelmorgen in Wijkcentrum Klarendal
Voor jonge moeders en kinderen van 0-2,5 jaar; de speelmorgen in
Wijkcentrum Klarendal

Op donderdag 29 oktober, in de herfstvakantie, is er een uitje
voor alleenstaande moeders uit Klarendal en St. Marten met hun
kind(eren) tot 8 jaar. Het wordt een uitje naar een pretpark(je). Om
10.00 u vertrekt de bus en rond 17.00 u ben je weer thuis.

Heb je een kindje tussen 0 en 2,5 jaar en vind je het leuk om andere
moeders te ontmoeten? Iedere dinsdagochtend kunnen moeders
elkaar ontmoeten en praten over opvoeding, de kinderen kunnen lekker spelen. Er wordt geknutseld en voorgelezen.
De speelmorgen kost 1 euro en is van 9.30-11.15 u.
Voor info of opgave 06-52710766, of gewoon binnenlopen en meedoen

De kosten van het uitje zijn 5 euro per volwassene en 2 euro per kind.
Dit bedrag is inclusief de reis en de entree, wel zelf eten en drinken
meenemen. Kinderen tot 2 jaar zijn gratis.
Je kunt je alvast opgeven bij wijkcentrum of 06-52710766
Wees er snel bij want er is maar een bus beschikbaar en vol is vol!!
Het uitje gaat alleen door bij voldoende deelname.

Taalmaatjes gezocht!
Wil je je als vrijwilliger inzetten om inburgeraars een handje te helpen? Wil je inburgeraars helpen bij het oefenen in de Nederlandse
taal en ze wegwijs maken in de Nederlandse samenleving? Ja? Meld
je dan aan als taalmaatje bij Ingrid of bel voor meer info 06-52710766

☞
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j

Wijkwinkel Klarendal

k

wi

j

Wijkplatform Klarendal

zer

☞

Nuttige nummers in de wijk

Wijkplatform Klarendal

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

Bewonersgroep van Wijkplatform heeft nog
plaats voor twee leden.

Openingstijden: ma t/m do 9.00 uur - 17.00 uur.
De Wijkwinkel is dicht tussen 24/7 en 10/8.

De bewonersgroep telt op dit moment 13 leden
maar aan de ronde tafel in de wijkwinkel staan
stoelen voor 15 wijkbewoners. Wijkopbouwwerker Rob Klingen zit op de 16e stoel.
Uitbreiding met twee leden is dus geen enkel
probleem.

In de Wijkwinkel kunt u terecht met vragen en
klachten over de wijk. De volgende personen
kunt u bereiken in de wijkwinkel:
Buurtopbouwwerker: Rob Klingen
wijkmanager: Saskia Moester
Klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke
website:
www.arnhem.nl > Wonen & Leven > uw wijk
Ook de Rechtswinkel is gevestigd in
de Wijkwinkel.
Inloopspreekuur: dinsdag 19.00 - 20.00 uur.

Het aardige van de bewonersgroep is dat er
mensen in zitten met een heel verschillende
mening. Omdat er degelijk én ‘onder elkaar’
gepraat wordt lukt het vrijwel altijd om een helder standpunt van de bewonersgroep te melden
in de vergadering van het wijkplatform waarin
zeven leden zitting hebben. De bewonersgroep
vergadert éénmaal per maand ’s avonds.
Wie belangstelling heeft kan Wijkwinkel
Klarendal bellen: 4452257
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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
SWOA inloopspreekuur in Wijkcentrum Klarendal
op ma. woe. en vrij. van 9 tot 12 uur.
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

Volkshuisvesting
Bedankt Yvonne
Jarenlang was Yvonne Bierings voor de bewoners
van Klarendal het gezicht van Volkshuisvesting in
de wijk. Haar verbondenheid met Klarendal was
groot en mede dankzij haar inzet zijn vele zaken
van de grond gekomen. Dit voorjaar droeg Yvonne
haar werk in Klarendal over aan collega Christel
Krebber. Dat deed ze met pijn in haar hart. De bewonersgroep waardeerde haar inzet voor Klarendal
met een informeel afscheid. Via deze weg bedankt
Yvonne iedereen in Klarendal waarmee ze in de
afgelopen jaren werkte én voor het mooie afscheid.
Ze zet zich nu vanuit Volkshuisvesting in voor het
werk op De Geitenkamp en in Presikhaaf.

Uitvoering door de firma Talen Vastgoedonderhoud
Sloop van de leegstaande woningen op de hoek
Hemonylaan en Agnietenstraat
Kap van diverse bomen op dat terrein (niet de kastanjebomen aan de rand van het park)
Om in 2010 te beginnen met de bouw van het
woonzorgcentrum Hemonylaan
Van 31 augustus 2009 tot 2 oktober 2009
Uitvoering door de firma Dusseldorp

Christel Krebber stelt zich voor
Klarendal is levendig en veelzijdig en daarom een
enorm leuke wijk om voor te werken. Sinds april
van dit jaar ben ik als projectleider Sociale Vernieuwing vanuit Volkshuisvesting verbonden aan
Klarendal. Inmiddels leerde ik de wijk en ook al een
aantal bewoners kennen. De kennismaking was
veelbelovend en ik hoop bij te kunnen dragen aan
de nieuwe toekomst van de wijk. Naast Klarendal
ben ik ook werkzaam in de wijk Het Arnhemse
Broek.

Gevelrenovatie en schilderwerk van de Willemstraat, Johannastraat en Rappardstraat
Het werk wordt begin oktober 2009 afgerond
Uitvoering door Hagemans Vastgoedonderhoud

Werk in uitvoering
Steigers, schilders, hoogwerkers en sloophamers
staan in en gaan er door de wijk. Waar zijn de aannemers in opdracht van Volkshuisvesting op dit
moment actief?
Reparatie houtwerk en schilderwerk buitenzijde van
ruim 200 huurwoningen in de Vogelwijk
Van april 2009 tot eind november 2009

Ook Klarendal krijgt de
zak voor het verzamelen
van plastic afval.

Verbouwing van het bijgebouw bij de Menno van
Coehoornkazerne tot een nieuw jongerencentrum
Van augustus 2009 tot eind december 2009
Uitvoering door de firma Kreunen Bouw

Schilderwerk woningen tussen Neerlandstuinstraat
en Solostraat
Van februari 2009 tot november 2009
Uitvoering door de firma Talen Vastgoedonderhoud
Nieuwe ontwikkelingen
Wist u dat Volkshuisvesting …
•
•
•

binnenkort eigenaar wordt van het prachtige
gebouw ‘School III’ aan Onder de Linden?
plannen heeft voor een hotel op het Putplein?
de firma Hagemans met de gevelrenovatie
en het schilderwerk van de woningen aan de
Willemstraat, Johannastraat en Rappardstraat
meedingt naar de nationale Schildersvakprijs
2009?

De afvalzak is vanaf 20 september terug in
Arnhem.
In een groot deel van Klarendal zullen ze vanaf
die dag elke tweede maandag van de maand al
‘s morgens vroeg aan de weg staan.
Deze keer niet voor het grofvuil maar voor
plasticafval. Dat wordt als u meewerkt voortaan
apart ingezameld om te voorkomen dat het plastic nog langer in de verbrandingsoven terecht
komt. Verbranden van plastic levert een flinke
dosis CO2 op. En de toename van die stof is een
belangrijke oorzaak van de snelle opwarming
van de aarde.
Ander voordeel: het plasticafval wordt verwerkt
tot nieuwe grondstof voor plastic.
De zakken zijn gratis. In Klarendal liggen ze
onder meer te wachten in de wijkwinkel. Maar u
kunt ze ook via internet bestellen. Ze komen dan
gratis naar uw huis.

Volkshuisvesting is de nieuwe eigenaar van het
prachtige gebouw ‘School III’ aan Onder de Linden

Ergens in Klarendal...

11

De plastic afvalberg is in de loop van de jaren
steeds groter geworden. Het gaat om heel wat
producten, die in het huishouden heel vaak
gebruikt worden: flacons van wasmiddelen,
knijpflessen van mayonaise en andere sauzen,
flacons van de shampoo, de tubes van de tandpasta, flessen van frisdrank, maar ook snoepzakken, broodzakken, het plastic van de reclamefolders en de verpakking van vleeswaren.
Het is nog maar een kleine greep uit de lange
lijst, die te vinden is achterop de folder die iedereen thuis heeft gekregen. Wie meer wil weten
kan kijken op www.plastic-heroes.nl of op de
site van de Gemeente Arnhem www.arnhem.nl.
Daar moet je dan nog wel zoeken naar “plastic
afval.” Wie zonder internet door het leven gaat
kan de wijkwinkel binnenwandelen. Daar weten
ze (bijna) alles.

De Wijzer is weer begonnen!!!

Bouwspeelplaats de
Leuke Linde
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Woensdag 21 oktober groot Sport- en Spelevenement ‘Winterspelen’
Tijdens de herfstvakantie, 24 okt. t/m 1 nov. vakantieactiviteiten i.s.m. wijkcentrum Klarendal,
de Hommel & Sportpunt Klarendal
WIST U DAT:
Bouwspeelplaats de Leuke Linde als één van de
2400 goede doelen genomineerd staat bij een
goede-doelen-actie? De Telefoongids & Gouden
Gids gaan verder als één gecombineerde gids.
Dat vieren zij door maar liefst € 500.000 beschikbaar te stellen voor lokale goede doelen in
Nederland verdeeld over 28 regio's. Nomineren
kan helaas niet meer als deze wijkkrant van de
drukker komt.
Kijk op www.detelefoongids.nl/mijngoededoel
voor alle details en als de Leuke Linde iets binnenhaalt, laten we u dat natuurlijk weten.

WCK disco begint weer
Vanaf 16 september,
weer iedere woensdagavond !!!

Muziektheater DE PLAATS presenteert
reprisevoorstelling in Molen de Kroon
Krabat en het meisje dat kon zingen

Voor wie:
Hoe laat:
Waar:
Kosten:

Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar
Van 18.00 uur tot 18.45 uur
Wijkcentrum Klarendal
Geen, je mag wel geld meenemen
om snoep of limonade te kopen.

Voor wie:
Hoe laat:
Waar:
Kosten:

Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
Van 19.00 uur tot 20.00 uur
Wijkcentrum Klarendal
Geen, je mag wel geld meenemen
om snoep of limonade te kopen.

Kom jij ook ???
Vragen? Bel met Wijkcentrum Klarendal en
vraag naar iemand van de disco. Tel.: 351 34 28

WCK instuif begint weer
Vanaf 30 september
weer iedere woensdag !!!
Voor wie:
Hoe laat:
Waar:
Kosten:

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
Van 13.45 uur tot 15.00 uur
Wijkcentrum Klarendal
€ 0,50

Tot dan !!!

Krabat en het meisje dat kon zingen is een bewerking van het beroemde en spannende jeugdboek Meester van de zwarte molen van Otfried
Preussler. De voorstelling is met groot succes
en uitverkochte molen gespeeld in het sprookjesfestival 2008. “Zelden met zoveel plezier naar
een voorstelling gekeken” (de Gelderlander). Alle
reden om deze voorstelling nogmaals te spelen
en (opnieuw) te komen zien, 20 keer tijdens de
herfstvakantie!

tot 88 jaar. “Het publiek zit op het randje van de
stoelen om maar niets te hoeven missen van het
griezelige avontuur…” (de Gelderlander)
Locatie: Molen De Kroon, Klarendalseweg 82.
Reserveren: www.theaterdeplaats.nl
026 44 332 77 Kassa tevens open op locatie 1 uur
voor aanvang van de voorstelling

De Plaats maakt een bewerking voor twee acteurs,
bijgestaan door een muzikant. Samen vertellen,
spelen en zingen zij het verhaal van Krabat, de
jongen die in zijn dromen wordt geroepen naar
de zwarte molen in het moeras waar de Meester
met twaalf leerjongens de wieken laat draaien.
En draaien. Elk jaar één leerling erbij, elk jaar één
leerling eraf …en wie valt er dit jaar van de trap
en breekt zijn nek? Hoe langer Krabat op de molen
is, des te geheimzinniger het wordt. Tot Krabat op
zekere nacht een meisje hoort zingen…
Een muziektheatervoorstelling uitgevoerd op de
drie verdiepingen van een echte molen: molen
De Kroon in Klarendal, Arnhem. Een verhaal over
de zoektocht van een kind naar eigen kracht en
identiteit. En over hoe dromen en vriendschap je
daarbij kunnen helpen.
Foto: Ganesh Wagemans
Een spannende voorstelling voor iedereen van 8
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