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Wijkkrant Klarendal
Mano en Dolinda brachten hun eerste Cd-single uit

Dolinda van Eldik – geboren en getogen op de Sint 
Janskerkstraat en 23 jaar oud –  zit op de voorop-
leiding Kunst Cultuur en Mediadesign van het Rijn 
IJssel en houdt van zingen. Zij ontmoette Mano 
Hoebink – 27 jaar - die zijn roots in Sint Marten 
heeft liggen. Ze waren allebei al bezig met muziek, 
de ouders van Dolinda hadden connecties bij pla-
tenmaatschappij A1Muziek4Jou, en zo werkten ze 
aan een eerste Cd-single. 

Dolinda: “We hebben zelf best wat moeten inves-
teren om 500 cd-tjes te laten persen, maar paps 
en mams ook….” ‘Liefde vraagt nooit’ werd gepro-
moot bij TV Oranje en in Infotainer, de televisiezen-
der respectievelijk het magazine ter promotie van 
het nationale product. 
Wat zij je ambities? Dolinda: “Zingen, zingen, zin-
gen en zingen…”

DMED staat voor Duo Mano En Dolinda.  
Via www.dmed.hyves.nl kun je op hun gezamen-
lijke website komen en op hun eigen websites. Als 

je een Cd wilt kopen, bel dan met 06 14 49 58 58.

Wijkkrant Klarendal wenst Mano en Dolinda veel 
succes!

Hond Max is definitief van Lies en Nico
Iedereen heeft waarschijnlijk nog vers in het 
geheugen dat de NCRV in Klarendal over de vloer 
kwam en Caroline Tensen op zoek was naar men-
sen met een wens voor het programma ‘De Beste 
Wensen’. Lies had al langer een wens en haar 
buurtjes Jacqueline Cornelissen en Riet Kasteel 
– Johannastraat – trokken de stoute schoenen 
aan en stapten naar de wensentent van de NCRV 
vorig jaar oktober. Lies is immobiel en blind, en 
omdat zij niet mobiel is werd door de zorgver-
zekeraar en een hulphondenschool haar wens 
om een begeleidershond afgewezen. Maar het 
team van Caroline’s tv-programma vond Stichting 
Service Dogs bereid om de uitdaging aan te 
gaan. Haar partner Nico is er tenslotte ook nog 
die de hond uit kan laten. Door tussenkomst van 
de televisie is trouwens de zorgverzekeraar ook 
om gegaan, een reden voor diverse betrokkenen 
om je eens goed op te winden.
 

We zijn ondertussen een jaar verder. Na de opna-
mes van De Beste Wensen hebben Lies en Nico 
een tijd een hond over de vloer gehad, maar dat 
klikte niet zo goed. Sinds afgelopen mei wordt 
Lies begeleid door Max en nadat het een aantal 
maanden heel goed is gegaan, is het moment 
aangebroken dat Max definitief van Lies en Nico 

wordt. Alle betrokkenen bij Lies, Nico en Max 
komen op een zonnige nazomerdag in oktober bij 
elkaar op het terras van Café Restaurant Goed. 

Oprichter van de Stichting Service Dogs Markus 
Goetz vertelt: “Ik moest officieel eerst voor een 
medische en praktisch indicatie zorgen. Maar dat 
heb ik pas ná de uitzending gedaan.” Lies: “De 
zorgverzekeraar vond de omgevingsafstandsbe-
diening op mijn rolstoel genoeg. Maar die geeft 
mij geen dingen aan!” Marian - die twee jaar lang 
het gastgezin voor Max is geweest – en Laura de 
trainster, zijn druk met Max waar ze nu afscheid 
van moeten nemen: “Hij was onze clown en we 
hebben erg veel plezier met hem gehad!” Nico: 
“Ook ik ben mobieler geworden, ik ga vaak ook 
alleen met Max lopen.” Dan komt het officiële 
moment dat Marian Max aan Lies overdraagt. 
Lies: “Hij trekt mijn sokken uit, geeft me de 
afstandsbediening aan of dingen die op de grond 
zijn gevallen en nog veel meer. Ik ben het geluk-
kigste mens van de wereld!” waarop Marian en 
Laura reageren met: “Daar doen we het voor….” 

Op www.servicedogs.nl kun je weblogs van meer 
barmhartige verhalen over service dogs lezen.  
Wijkkrant Klarendal wenst Lies en Nico veel 
geluk met hun lieve golden retriever Max.
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VEEL KOpIJ!

Het was weer een grote puzzel…. Wijkkrant 
Klarendal is deze keer iets meer gevuld met 
tekst dan met beeld. Veel mensen en partijen 
willen iets kwijt in deze krant, en het is altijd 
maar weer de vraag of dat wel op 12 pagina’s 
past of dat we weer eens een dikkere krant 
moeten maken. Dat is het laatste jaar toch wel 
regelmatig voor gekomen. Maar het is gelukt. 
We hebben dan weliswaar een aantal mensen 
moeten teleurstellen en bijvoorbeeld de keuze 
moeten maken om kopij van de scholen niet te 
plaatsen, maar grote teksten hebben een plek. 
Bewonersbijeenkomst van 7 oktober – 1160 
woorden; Klarendal in actie – 790 woorden; 
Theaterwerkplaats de Zaal – 825 woorden; 
Klarenmarkt – 775 woorden. De rest hebben we 
moeten inkorten…. Sorry.

Hopelijk blijven de boodschappen van de kopij-
leveranciers verder wel duidelijk, veel plezier 
er mee!

Van de redactieVan de redactie & Nieuws & MededelingenMededelingen

Jos Peters, Gerard Mulder, Frans 

Zonneveld, Shay Karniel, Zefanja Hoogers, 

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, Linda van Scherrenburg, Ed de 

Mulder, Tanja Trompetter, Toon Lubbers, 

José Pelsers, 

Jacqueline Daams, Gerard Veenstra

Tammo Westra, Joos van Lunteren

Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel

Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

026 445 22 57

wijkkrant@klarendal.nl

Op www.klarendal.nl is de wijkkrant te 

downloaden.

redactieledenredactieleden

fotografiefotografie

drukkerdrukker

bezorgersbezorgers

redactie-adresredactie-adres

telefoontelefoon

e-maile-mail

internetinternet

wijkkrant klarendal 
is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk donderdag 27 november.
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 9 december.
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Een cc gje op Klarendal
~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~
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Speelveldje
Omwonenden van het stukje groen op de hoek 
van de Kazernestraat en de Vijverlaan, zijn al jaren 
bezig dit veldje aantrekkelijker te laten maken. 
Ze hebben eindelijk toezegging gekregen om dit 
veldje te laten omheinen. Nu zullen kinderen er 
veiliger kunnen spelen. Eind van dit jaar zal het 
vorm gaan krijgen.  
Kijk op www.mennovancoehoorn.nl/speelveld 
voor meer informatie. 

Binnenstadskoor Arnhem zoekt 
mannen
Het Binnenstadskoor (BSK) is een gemengd koor 
dat bestaat sinds 1982. Het koor heeft momenteel 
23 leden. Het heeft een veelzijdig repertoire. Het 
accent ligt op muziek en zang met een maatschap-
pelijke betekenis, dat wil zeggen ten behoeve van 
datgene wat, of de mens die, in de verdrukking 
komt.

Meestal wordt er gezongen “voor de goede 
zaak” en af en toe wordt er een concert gegeven.  
Gemiddeld treedt het BSK acht keer per jaar op. 
Steeds vaker probeert het koor door middel van 
eigen teksten de (Arnhemse) actualiteit voor het 
voetlicht te brengen. 

Momenteel zijn we op zoek naar enkele bassen, 
maar ook tenoren, alten en sopranen zijn van 
harte welkom. Bel even met Sylvia Swagten op 
026-4428408 van tevoren, als je wilt komen luiste-
ren en/of meezingen
We repeteren elke vrijdagavond in basisschool “De 
Sterrenkring”, Blekerstraat 2 te Arnhem van 20:00 
uur – 22:30 uur. Website: www.binnenstadskoor.nl

Jacobiberg
Cursus Zangexpressie
Als zanger(es) heb je te maken met songteksten. 
Door deze goed te bestuderen en te interpreteren, 
maak je van elk nummer je eigen verhaal. Hier 
komt ook zangtechniek bij kijken, zodat je het 
nummer kan zingen zoals jij wilt dat het klinkt, en 
zo dat het zeggingskracht heeft. Zo wordt zingen 
intenser en leuker. 

Als je in een band speelt is hoe je op het podium 
staat ook van belang. Je bent als zanger(es) het 
meest directe contact tussen de band en het 
publiek. Hoe je je presenteert komt ook aan bod in 
deze cursus.

4 lessen van 1,5 uur € 55,-
Start maandag 17 november
Meer info: www.jacobiberg.nl
026 4422106,  
postmaster@jacobiberg.nl

Schrijf je nu in!

Gezocht met spoed:

Vrijwilligers voor het geven van fietsles aan 
(allochtone) vrouwen.

Wanneer: in overleg
Tijdsinzet: 1a 2 u. per week
Waar: wijkcentrum de Hommel
Informatie: 06-52710766/Ingrid

Ervaring is niet belangrijk; er is een video-instruc-
tie aanwezig over hoe je les kunt geven, enthousi-
asme en inzet wel.

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

Lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 27 Nov.

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

De oplossing van de vorige keer was de 
Menno van Coehoorn kazerne. De winnaar is 
F. Baaren, Vijverlaan 91. GEFELICITEERD  

Doe ook mee en breng uw bon vandaag nog 
naar de Wijkwinkel. 
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Bewonersbijeenkomst Krachtwijk Klarendal
Met een gratis drankje en hapje en een loting om 
met uw straat naar het Openluchtmuseum te gaan, 
werden alle bewoners van Klarendal uitgenodigd 
om op 7 oktober te komen luisteren en te komen 
meepraten over de plannen die er liggen voor de 
aankomende jaren in Klarendal. Klarendal is een 
van de 40 ‘Vogelaarwijken’; er ligt een dot geld van 
woningcoöperaties en gemeente klaar. 

Om 19.45 uur zijn er ruim 100 bewoners present. Er 
zijn  jongeren en er zijn ouderen, allochtonen zijn er 
niet zo veel. Suzanne Baks, de gespreksleider van 
de avond, heet iedereen van harte welkom. In een 
interview met wethouder wijkgericht werken Barth 
van Eeten, woonmanager van Volkshuisvesting 
Berry Kessels, en wijkmanager Chris Zeevenhooven 
wordt de bedoeling van de avond geschetst:

Barth van Eeten: “De krachtwijken-aanpak van 
Minister Vogelaar biedt een prachtige kans voor de 
wijk. Er is op basis van signalen uit de wijk een uit-
voeringsplan gemaakt. Er is voor die tien jaar een 
budget van bijna 30 miljoen voor Klarendal. Daar-
van leveren de woningcorporaties 75% en de ge-
meente 25%. De plannen sluiten aan op de aanpak 
die de afgelopen jaren in Klarendal is uitgevoerd. 
Dat actieplan staat goed op de rails en heeft al vele 
vruchten afgeleverd. Denk bijvoorbeeld aan de 
Leuke Linde en Sportpunt Klarendal. Het maken en 
het uitvoeren van de plannen doen we in overleg 
met de bewoners. Vanavond zijn we benieuwd naar 
de reacties van de aanwezigen. Met het wijkplat-
form kijken we dan hoe we dat zo goed mogelijk 
kunnen vertalen in de uitvoeringsplannen.”

Berry Kessels: “80% van de huurwoningen in 
Klarendal is van Volkshuisvesting. We vinden het 
belangrijk dat onze huurders lekker kunnen wonen. 
Daarvoor is meer nodig dan een goed huis. Ook 
de omgeving en de leefbaarheid zijn van belang. 
Daar willen we in investeren, samen met de andere 
partijen. Belangrijk is de samenhang van de aan-
pak: de investeringen in het gebied van werk, van 
wonen, van leren en opgroeien, versterken elkaar. 
Zo kan er een stevige wijk worden ontwikkeld.”

Chris Zeevenhooven benadrukt dat het van belang 
is dat ook bewonersinitiatieven de kans krijgen. 
“De minister heeft ook daarvoor budget geregeld, 
zodat ideeën van bewoners kunnen worden uit-
gewerkt en zo mogelijk uitgevoerd. Kom dus met 
ideeën, we bekijken samen met de bewonersgroep 
en het wijkplatform of het een gewenste bijdrage 
levert, en gaan er dan samen mee aan de slag!” 

Er worden enkele bewonersinitiatieven gepresen-
teerd. Vervolgens worden de bezoekers uitgenodigd 
om kennis te nemen van de diverse maatregelen 
per thema. Bij elk themabord staan gesprekslei-
ders. Bewoners maken van de gelegenheid gebruik 
om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Er 
ontstaan geanimeerde gesprekken, bewoners gaan 
ook de discussie aan met de wethouders en de 
corporatiedirecteuren. De toon is kritisch, de sfeer 
is uitstekend.

Om half negen vraagt Suzanne Baks weer de 
aandacht. Ze vraagt bij elke themabord een korte 
samenvatting van de gespreksleider. Dat levert een 
aantal duidelijke aanbevelingen van bezoekers op:

THEMA WoNEN
- Heb aandacht voor de communicatie: vertel wat er  
 gaat gebeuren
- Pak verkeer- en parkeerproblematiek aan
- Blijf aandacht geven aan de schone straat (hon- 
 den/afval)
- Meer groen en kleur in de stenige wijk
- Genoeg geschikte huurwoningen om woon- 
 carrière in eigen wijk te kunnen maken

THEMA WERK
- Stimuleer ondernemers in de wijk (ook startende)
- Stimuleer mensen met een uitkering naar werk
- Zorg voor goede coaching/begeleiding

THEMA VEILIGHEID
- Behoud de wijkagenten
- Behoud de politiehuiskamer
- Breidt de bezetting van de politiehuiskamer uit
- Zorg voor handhaving van verkeersregels
- Knap de Hommelseweg op
- Aandacht voor veilig ondernemen
- Hou de resultaten van je aanpak bij

THEMA LEREN & opGRoEIEN
- De brede school wordt al zo lang over gepraat:  
 wanneer komt ie nu een keer??
- Samenwerken van scholen en instellingen is van  
 groot belang, zowel binnen de brede school als  
 daarbuiten
- De speelvoorzieningen in Klarendal zijn onder de  
 maat. 

THEMA INTEGREREN
- Veel mensen die ideeën hebben voor de ontmoe- 
 ting van culturen in de wijk
- Benut de kansen die er liggen voor ‘multi-culti’-  
 eet-activiteiten (IFTAR, koken met kinderen)
- Wat kan ik als vrijwilliger doen bij de inburgering  
 van mijn buren?

- Zorg voor kinderopvang, zodat allochtone  
 vrouwen mee kunnen doen aan activiteiten

THEMA ‘ACHTER DE VooRDEuR’
- Ga op huisbezoek (maatschappelijk werker) bij de  
 betrokken gezinnen
- Investeer in de zelfstandigheid van de bewoners  
 met problemen
- Zorg dat mensen ook naar buiten komen (en niet  
 achter de deur blijven kniezen)
- Zorg voor betere samenwerking van de hulp-
 verleners, zodat ze niet langs elkaar heen werken

THEMA SpoRT & CuLTuuR
- Sport inzetten als moment van ontmoeting
- Aandacht voor sport voor ouderen
- Sport is ook spel en plezier
- Ondersteun de vele cultuur-initiatieven in de wijk. 

BEWoNERSINITIATIEVEN
- Initiatieven die het straatbeeld verbeteren
- Initiatieven die aansluiten bij de jeugd-cultuur
- Geen lange procedures
- Gemakkelijk toegankelijk budget

Suzanne Baks vraagt de wethouder en de drie 
corporatiedirecteuren naar voren. Een bijzonder 
moment; de afspraken die de gemeente met de cor-
poraties heeft gemaakt voor de aanpak van de vier 
krachtwijken in Arnhem, staan op papier. Vanavond 
in Klarendal wordt daar door de partijen een hand-
tekening onder gezet. 

Maar er moet nog een adres worden getrokken uit 
de ingeleverde adresstrookjes. Immers, de winnaar 
mag op kosten van de gemeente met 60 bewoners 
naar het openluchtmuseum. Het getrokken adres is 
van de Turkse Groenteboer in het van het winkel-
centrum Klarendal. Hij kan met 60 wijkbewoners 
naar het openluchtmuseum.

De meeste aanwezigen blijven nog gezellig nakaar-
ten. Men kijkt tevreden terug op een geslaagde 
bijeenkomst.

Kijk ook op de middenpagina van deze krant. 
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Bewoners strijden voor het behoud van de Sint Jansschool aan de Rosendaalsestraat
DOOR ZEFANJA HOOGERS

Sinds een tijd zijn een aantal partijen actief in het 
politieke veld voor behoud van het gebouw van 
de Sint Jansschool, een beeldbepalend gebouw 
aan de Rosendaalsestraat wat ooit in de jaren 
’20 van de vorige eeuw is neergezet als meis-
jesschool en waar generaties lang Klarendalse 
kindertjes hun lagere school periode hebben 
doorgebracht. 

Deze school gaat in de toekomst opgenomen wor-
den in de Brede School aan de Klarendalseweg 
193 – een landelijke ontwikkeling in het leven 
geroepen door het ministerie; Brede Scholen 
hebben gemeen dat de school samenwerkt met 
andere instellingen zoals kinderopvang, welzijns-
werk etc. - wat betekent dat deze plek in Klarendal 
vrij komt voor een nieuwe bestemming. Jaren 
geleden heeft de Islamitische Unie – nu gehuis-
vest aan de Sonsbeeksingel in een verouderde 
bovenetage – de wens neergelegd op een toegan-
kelijkere plek gehuisvest te zijn. “Ruimtevragers-
ruimtebieders” weet u nog? En na een puzzel 
van de gemeente gebaseerd op adviezen van 
bewoners en wijkplatform, werd deze locatie aan 
de Rosendaalsestraat de bestemming voor een 
verhuizing van de Islamitische Unie.

Dat stuitte op nogal wat weerstand. Veel omwo-
nenden hebben zich erg gepasseerd gevoeld, 
werden bang voor een bovenwijkse functie wat 
voor parkeeroverlast zal zorgen, willen graag 
dat het beeldbepalende gebouw blijft staan, zijn 
bang voor de wellicht toekomstige eigenaar van 
het gebouw - te weten de omstreden Milli Görüs 
organisatie. De bewonersgroep Rosendaalsestraat 
– 12 omwonenden die zich actief opstellen –  
hebben diverse bijeenkomsten georganiseerd en 
hebben zowel in juni als in september ingespro-
ken op het Stadhuis tijdens de politieke maandag.

 Wijkkrant Klarendal was daar in september bij 
aanwezig en citeert reacties van Barth van Eeten, 
wethouder wijkgericht werken: “Niets is onom-
keerbaar. Wij krijgen op 10 oktober antwoord van 
de Islamitische Unie of ze de grond überhaupt 
kunnen kopen. Pas dán kunnen we praten over 
verdere randvoorwaarden. De gemeente heeft 
nog geen aanleiding om zich zorgen te maken 
over een eventuele bovenwijkse functie en omdat 
Milli Görüs geen gesprekspartner van ons is, kun-
nen we ook geen integriteitonderzoek naar hen 
doen. De gemeente vindt niet dat het gebouw een 
monumentale kwalificatie verdient, maar zijn ons 
ervan bewust dat het beeldbepalend is. Als er in de 
toekomst een sloopaanvraag komt, starten we een 
nieuwe discussie.”

In oktober heeft de wijkkrant contact met 
de woordvoerder van de Bewonersgroep 
Rosendaalsestraat, Enrico Kraijo: “Ons standpunt 
kort samengevat: Wij willen graag dat er onderzoek 
wordt gedaan naar de bezoekersaantallen van de 
moskee, omdat er getallen van 500-750 bezoekers 
over tafel gaan en dat trekt de Rosendaalsestraat 
niet, dat snapt ieder weldenkend mens. Daarnaast 
willen we dat er beter onderzocht wordt, wat de 
historische waarde is van de Sint Jansschool. 
Er ligt nu slechts een quick-scan van 1 A4tje ten 
grondslag aan het besluit van het college om 
het gebouw te slopen. Diverse deskundigen die 
we hebben geraadpleegd vinden dit ongehoord.  
Naast zorgvuldiger onderzoek, willen we als 
omwonenden ook meer betrokken worden, wij 
worden stelselmatig buiten de deur gehouden 
door het college.”

Ook op 20 oktober was iedereen aanwezig op de 
Politieke Maandag. Veel informatie over de diverse 
standpunten en correspondenties van deze bewo-
nersgroep treft u op www.rosendaalsestraat.nl 

In reactie op deze ontwikkelingen heeft Brigitte 
Brugman – al 25 jaar bewoonster van de Sint 
Janskerkstraat - een HYVE in het leven geroepen. 
Brigitte is een vrouw die haar eigen website 

www.battlestreet.nl waarop zij haar gedachten en 
ideeën publiceert, opent met de tekst “Verloren 
illusie is een gevonden waarheid”. 
Zij en meerdere strijdbaren hebben nauw con-
tact met de Bewonersgroep Rosendaalsestraat. 
Recent is er huis-aan-huis geflyerd om de HYVE 
kenbaar te maken. Van www.klarendalinactie.
hyves.nl kunt u lid worden:

“Wij voeren actie tegen een nieuwbouw moskee 
en behoud van de Sint Jansschool. Klarendal In 
Actie trekt aan de noodrem. Steeds vaker wordt 
er achter gesloten deuren besloten en beslis-
singen genomen door de gemeente. Dit pikken 
we niet meer!!! Racistische of discriminerende 
teksten in de krabbels of blog worden direct ver-
wijderd!! We voeren actie voor behoud van de 
St. Jansschool en het groen eromheen. De buurt 
vreest dat het gebedshuis verkeersoverlast en 
parkeerproblemen met zich meebrengt, maar we 
zijn niet tegen de Moskee!!”

Nog een nieuwe website:  
Op www.klarendalinactie.nl kunt u de meest 
mogelijke correspondenties, officiële notities, 
publicaties en krantenartikelen downloaden.

De Islamitische Unie heeft het geplande overleg 
met de wethouder over aankoop van de grond 
op 10 oktober niet door laten gaan, omdat het 
bestuur ‘er nog niet uit’ is. Dat overleg is ver-
schoven naar de datum dat deze wijkkrant van de 
drukker komt, 3 november. Wethouder Barth van 
Eeten heeft op de politieke maandag van 20 okto-
ber wél laten weten dat áls de Islamitische Unie 
beslist tot aankoop, hij een nota randvoorwaar-
den wil opstellen in overleg met de wijk. 

Wijkkrant Klarendal distantieert zich van uitlatin-
gen van actievoerenden en houdt u op de hoogte.

WIJ ZoEKEN Jou !!                    

Na de herfstvakantie is gestart met naschoolse 
sportactiviteiten voor groep 5/6/7/8 in de gym-
zaal van de IBN-I-Sina Basisschool. Wil je GRATIS 
leren breakdancen of turnen en wil je dit laten 
zien in een show, kom dan elke donderdag vanaf 
15.30 naar de gymzaal. 

Heb je vragen, mail dan het beweegteam via 
beweegteam@live.nl  

Het Beweegteam

Het jeugdcentrum Vogelwijk organiseert in  
de maand november de volgende activiteiten:

16 november Sinterklaas kinderbingo
Aanvang 14.00 uur, deelname € 1,00.

30 november Sinterklaasfeest
Aanvang 14.00 uur, entree is gratis.
Sinterklaas wordt om ongeveer 15.00 uur ver-
wacht.
 
Disco elke vrijdagavond van 19.00 uur t/m 20.30 
uur. Entree gratis: leeftijd 6 t/m 14 jaar
roken en alcohol verboden.
 
Elke maandagavond klaverjassen/jokeren
Aanvang: 19.30 uur, voor verdere informatie 
3517155
 
Elke woensdagmiddag knutselmiddag, genaamd 
De Boze Wolfclub.
Van 14.00 uur t/m 15.30 uur.
 
Al deze activiteiten vinden plaats in het clubge-
bouw van Jeugdcentrum Vogelwijk 
Agnietenstraat 88, School 88 - ingang zijde 
Noordpad tegenover de pastor Bosstraat. 



NEE NEE stickers  
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Theaterwerkplaats de Zaal met de rug tegen de muur
DOOR ZEFANJA HOOGERS

Wijkkrant Klarendal moet even de grens over; 
Theaterwerkplaats de Zaal aan de Nijhoffstraat in 
Sint Marten zit in nood. Weliswaar in de andere 
wijk, maar toch zeker geen onbelangrijke plek voor 
diverse theater en dansliefhebbers in onze wijk. 
Wijkkrant Klarendal wil dit niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. 

Theaterwerkplaats de Zaal is in het leven geroe-
pen door Peter Löhr, regisseur en docent theater. 
Hij zocht met zijn eigen theatergroep De Geheime 
Goudvis onderdak en kon vier jaar geleden een zaal 
huren aan de Nijhoffstraat nr. 42, een voormalige 
locatie van de dansacademie waar meerdere kun-
stenaars tijdelijk zijn gehuisvest. Let wel, tijdelijk. 
Dit gebouw valt onder het HKA terrein wat vroeger 
of later op de schop gaat. 
Maar er bleken meerdere gezelschappen dakloos 
te zijn. Zo ontstond Theaterwerkplaats de Zaal; een 
goede plek met repetitie mogelijkheden, opge-
bouwd met eigen middelen en op vrijwillige basis, 
met inzet van veel Arnhemse professionele theater 
en dans makers. Een bruisende werkplaats met 
goede faciliteiten waar wekelijks meer dan 100 
amateur en professionele spelers werken en repe-
teren. Er is ook nog een goede samenwerking met 
Artez en Rijn IJssel waarvan studenten repeteren 
en stage lopen. 

Anderhalf jaar geleden kwam Mieke Hendrikse 
Peter helpen – wijkkrant Klarendal interviewde 
haar eerder vanwege het Arnhems Theaterlab en 
D’Arte Cultuurscouts – en werd Theaterwerkplaats 
de Zaal een stichting. Er werd in die tijd vanuit de 
gemeente in een meerjarenplan vanuit afdeling 
cultuur gesproken, over een ontbrekende plek waar 
jonge makers laagdrempelig kunnen experimen-
teren, ontdekken en zich kunnen ontwikkelen. Een 
stimulans; ondertussen zijn er acht vaste ‘huisge-
noten’ van de Zaal en stonden er komend seizoen 
meer dan 70 voorstellingen gepland. Zo repeteert 
Pim Grooten er met haar Arnhemse Fools en kon 
zij daar met haar buurttheater onderdak vinden, zo 
maakt ook Carolijn Leisink dankbaar gebruik van 
de Zaal met haar jongerentheatergroep CACTUS, 
zo faciliteert de Zaal al vanaf 2005 de een of het 
andere Wijken voor Kunst initiatief; allemaal voor 
bewoners van Klarendal. De Zaal barste enigszins 
uit zijn voegen vanwege de grote vraag. Daarom 
huurden zij per 1 september het gymzaaltje in de 

leegstaande kleuterschool van de Sint Jansschool 
aan de Sint Janskerkstraat, als extra repetitieruimte. 

Maar toen kwam het slechte nieuws.  
In de eerste week van september werd in de 
Gelderlander genoemd dat Theaterwerkplaats 
de Zaal buiten de boot valt in het voorstel van 
de wethouder van Cultuur voor de podiumkunst 
nota van de komende drie jaar. Oeps. Zonder de 
gemeente word het moeilijk om serieus verder 
te gaan, en zonder de gemeente is het een stuk 
moeilijker om bij de diverse fondsen aan te klop-
pen. In een nieuwsbrief van die dag schrijft Peter 
Löhr: “De kans is vrij groot dat De Zaal dicht gaat. 
De gemeente is niet geïnteresseerd in kleinschalige 
succesvolle culturele initiatieven. Duidelijk. Dan 
niet. Hoeven we ons ook niet druk te maken over 
een verhuizing. Met ons komen ook acht ‘huisge-
noten’ op straat. Arnhem verdient niet beter. Al die 
dans- en theatermakers, al onze bezoekers en alle 
professionele en amateurspelers wel.”

Een week daarna zou De Zaal zijn theaterseizoen 
officieel openen, een avond waarop alle ‘huisge-
noten’ zich aan de diverse genodigden zouden 
voorstellen. De feestelijke opening van een veelbe-
lovend seizoen had al een naar smaakje gekregen. 
Er kwam alleen daags voor deze avond óók nog 
waarschuwing van de verhuurder; de ruimte is 
verhuurd als repetitieruimte en niet als voorstel-
lingsruimte. Voor een voorstelling – in het gebouw 
mogen sowieso niet meer dan 50 personen tegelijk 
aanwezig zijn – dienen vergunningen aangevraagd 
te worden. Maar hoe bekostig je die als jouw 
initiatief financieel niet wordt gesteund door de ge-

meente? De feestelijke avond ging wel door, maar 
kreeg nóg een naarder smaakje. 

De Zaal is heeft na deze avond alles direct op een 
laag pitje gezet. Diverse voorstellingen zijn afgelast, 
het gymzaaltje wordt waarschijnlijk al weer opge-
heven en vele partijen zijn in afwachting over hoe 
de toekomst er uit gaat zien. De Kadernota Podi-
umkunst was tenslotte een concept. Daarom heeft 
de bestuursvoorzitter van de stichting - Vincent 
Lépinasse - gesproken in de commissie vergade-
ring van 22 september: “Ook de gemeente heeft het 
belang van een culturele broedplaats als De Zaal 
reeds is 2006 onderkend, maar lijkt nu het er om 
gaat niet thuis te geven. Arnhem pretendeert een 
podiumstad te zijn. Dan ben ik benieuwd waar die 
honderden dans- en theaterrepetities en voorstel-
lingen naartoe zullen gaan? Waar de studenten en 
afgestudeerden van de verschillende culturele op-
leidingen in Arnhem hun ei kwijt kunnen als wij niet 
instaat worden gesteld de menskracht te leveren 
voor het beheren en faciliteren van de ruimtes.”  
Vincent eindigde uiteraard met het dringende ver-
zoek De Zaal tegen een bescheiden bedrag alsnog 
mee te nemen in de nota.

Op 3 november wordt dit onderwerp besproken in 
de Raad. peter: “Bij de gemeente waait er om de 
vier jaar een andere wind. Nu een flinke tegenwind, 
kracht 10. Cultuur is klaarblijkelijk nu niet belang-
rijk genoeg.” Op 10 november besluit de gemeente, 
die 6,5 ton meer in cultuur wil stoppen dan de 
wethouder, definitief. 

www.theaterwerkplaatsdezaal.nl 

Eendenbordjes geplaatst
Bij de vijver aan de Bosweg (tegenover het 
Arentheem college) zijn twee eendenbordjes 
geplaatst. Hiermee probeert de gemeente bewo-
ners bewuster te maken van de gevolgen die het 
overvoeden van eenden met zich meebrengt.

Te veel brood is slecht voor dier en milieu
Door te veel brood worden de eenden lui en dik. 
De eenden krijgen ook te weinig vitamines binnen 
en raken daardoor verzwakt. Door het brood dat 
blijft liggen en de uitwerpselen wordt ongedierte 
aangetrokken en het water wordt troebel en vuil. 
Vissen en waterplanten kunnen hier slecht tegen 
en algen gaan groeien. Daarom vragen wij u mee 
te helpen om de vijver leefbaar te houden door 
het voeren van de eenden zoveel mogelijk te 
beperken. Het oude brood kunt u het beste in uw 
gft-container doen. Van het gft afval wordt com-
post gemaakt. Op deze manier wordt het weer 
gebruikt voor bemesting van planten en bomen. 

Meer informatie kunt u vinden via de website 
www.waterservicepuntarnhem.nl. Heeft u vragen 
en/of opmerkingen, dan hoort het Waterservice-
punt Arnhem dit graag per mail: waterservice-
punt@arnhem.nl of per telefoon: 026-4456959.

Wijkkrant Klarendal heeft regelmatig veront-
waardigde berichten gekregen over het niet 
ontvangen van een wijkkrant. Dat had dan te 
maken met een NEE-NEE sticker op de brie-
venbus. De redactie heeft toen besloten óók in 
alle brievenbussen met een NEE-NEE sticker de 
wijkkrant te laten schuiven. Wij vinden tenslotte 
dat onze wijkkrant niet echt te vergelijken is met 
een Arnhemse Koerier of een Zondagskrant, 
die meer pagina’s met reclame dan betrokken 
nieuws publiceren. Wij dachten “en als bewoners 
het er dan niet mee eens zijn, dan horen wij het 
wel….”

Zo kregen we de laatste keer een wijkkrant ge-
retourneerd; deze bewoner stelt het ontvangen 
van een wijkkrant niet op prijs. Dat vinden wij 
heel jammer, maar moeten we respecteren.
Nou is er één probleem: de afzender heeft geen 
naam of adres achtergelaten. Kan hij zich ken-
baar maken?



Krachtwijk
tekst en foto's: zefanja hoogers

Op 7 oktober jl. waren alle Klarendalse bewo-
ners uitgenodigd om in Café Restaurant Goed 
onder aan de Klarendalseweg mee te komen 
praten over de plannen die er op de wijk liggen. 
Minister Vogelaar heeft er hard aan gewerkt om 
40 wijken in het land aan te pakken, en nou is 
het zo ver. Er ligt geld, en de vraag is hoe dat 
precies de komende tien jaar besteed moet 
gaan worden. 

De avond was goed georganiseerd met stand-
jes, korte interviews met wethouder Barth van 
Eeten en andere beleidsmakers, presentaties 
van diverse initiatieven, hapjes en drankjes. 
Voor verder verslag, kijk op pagina 3. Ook 
Wijkkrant Klarendal ging sfeer proeven én 
vroeg diverse bezoekers wat ze er nou eigenlijk 
allemaal van vinden.
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K l a r e t a a l K r a c h t w i j k K l a r e t a a l

De gastvrouw begon met in het publiek enke-
len te vragen of ze blij zijn met hun Krachtwijk. 
Henny Keuben reageert met; “Nee eerlijk 
gezegd niet. Lullen doen ze hier al jaren-
lang genoeg, nu moet er blijvend iets te zien 
komen.”

Verderop zegt Elly van de poll: “Ik hoop dat ze 
eindelijk iets gaan doen. Er moeten meer par-
keerplaatsen komen, of buslijn 10 moet terug. 
Ook voor de oudere mensen.”

Een tijdje later op de avond word geschetst dat er voor dit jaar nog € 80.000,- klaar ligt om bewoners-
initiatieven te stimuleren. Gelijk komen Jolanda Bongers en Dieny poppinghaus naar voren en vertel-
len hun plan door de microfoon: “Wij willen een ontmoetingsplek waar we oud Klarendal terug kun-
nen halen, voor jong en oud.” Jolanda en Dieny gaan er gelijk over in gesprek met wijkmanager Chris 
Zeevenhooven. Later lichten ze de wijkkrant toe: “Er is behoefte aan een plek waar we bijvoorbeeld 
eens per maand een Ballroomavond kunnen houden, verder bingo- of dans avonden en jongeren 
vanaf 15 jaar van de straat houden door ze een luisterend oor te bieden. Het moet wel een plek zijn 
waar we kunnen feesten zuipen en roken.”

Ook Wendo Kroon – initiatiefneemster van de Klarenmarkt – geeft aan wethouder Barth van Eeten een 
plan waarin ze laat weten hoe dit initiatief groeikansen verdient. 
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K l a r e t a a l K r a c h t w i j k K l a r e t a a l

Ron Onsteijn – voorzitter van bouwspeelplaats 
de Leuke Linde – stapt naar voren en doet zijn 
verhaal: “Bouwspeelplaats de Leuke Linde heeft 
jaarlijks zo’n 35.000 bezoekers. Alle respect 
voor beheerders die we toegewezen hebben 
gekregen door de gemeente, maar het wordt ze 
te veel. Ook allerlei instellingen maken gebruik 
van de Leuke Linde en we willen ook daarom 
heel graag een beheerder van kwaliteit.” Ron 
overhandigt hun ideeën over een ‘buurtspeel-
plaatsbeheerder’. 

Na de diverse presentaties mogen alle bewo-
ners ideeën op kaartjes schrijven. Arno Arts 
- Klarendalseweg: “Klarendal is zich schoorvoe-
tend bewust aan het worden wat er allemaal 
gebeurt. Ik heb vanavond nog geen enkel nega-
tief geluid gehoord. Eerder waren meningen 
niet goed gefundeerd, maar nu heb ik duidelijke 
motivaties en standpunten gehoord.”

Daarna is het tijd voor een borrel en hapjes. We ontmoeten een aantal gasten en vragen naar wat ze 
van deze avond vonden. 

Buiten zit Johnny Driessen: “Ik sprak net met Marco de Wilde en vertelde zo wat ideeën. Hij vond het 
allemaal eerste klas en was het met alle plannen eens. Maar toen zei hij dat ie niets meer kan doen 
omdat ie niet meer bij Volkshuisvesting werkt. Daar snap ik niks van.” Wijkkrant Klarendal legt uit dat 
Marco veel voor Klarendal heeft gedaan toen hij daar nog werkte, maar ondertussen directeur van 
Portaal is geworden die bijna geen huizen in Klarendal heeft. “Oh jammer, had ie dan voor zijn vertrek 
niet nog iets kunnen doen om het Ballroom theater door te laten gaan? Jammer hoor…”

Van links naar rechts:
Gülsen – Kazernestraat: “Ik vond het wat rumoerig en veel niet te verstaan. Maar dat zal een technisch 
verhaal zijn. Verder mistte ik de echte Klarendallers. Weet je, Klarendal is een wijk met veel moe-
ders. Als ze hier iets voor de kinderen hadden geregeld, was de opkomst misschien representatiever 
geweest. Verder heb ik veel leuke ideeën gehoord. Maar eerst zien, dan geloven!”

Heidi Jansen – Voorbroodstraat: “Ik vind de opkomst qua Klarendallers erg min. Ze hadden beter moe-
ten flyeren, ik heb daarom veel mensen gemist. Verder hoop ik dat het plan van de Leuke Linde wordt 
ingewilligd. De avond had verder wel een goede opzet.” 

Natascha Gerrits – Willemstraat: “Ik vind het nog moeilijk te zeggen, ik had er iets meer van verwacht. 
Ik had gedacht dat de gepresenteerde ideeën al veel meer uitgewerkt zouden zijn, ze zijn al zo lang 
bezig.” 

piet poppinghaus – Vijverlaan: “Ik vond dit een erg leuke en geslaagde avond, omdat wijkbewoners 
goed bij elkaar komen. Mijn complimenten aan de gemeente en de coöperaties, omdat ze luisteren en 
de bewoners serieus nemen. Weet je, op het stadhuis op de tribune tijdens de politieke maandag mag 
je niets zeggen. Terwijl ik nu met de wethouder heb staan praten. Zo kunnen we beter kwijt wat ons 
dwars zit, daar hebben wij behoefte aan. Dus wat mij betreft mogen ze zo’n avond wel drie keer per 
jaar organiseren!” 
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Stichting de InstapStichting de Instap  
in Molen de Kroon 

Zigeunermuziek in Klarendal
TEKST EN FOTO'S: ZEFANJA HOOGERS

Op de hoek van de Klarendalseweg en de Oost 
peterstraat staat het hele mooie huis van de  
familie van Londen. Cor van Londen had daar  
heel vroeger op de begane grond een onder-
neming in auto-onderdelen. Maar sinds een paar 
maanden wordt deze ruimte eens per week dank-
baar gebruikt door muzikanten die daar les geven 
en krijgen. 

Wijkkrant Klarendal ontmoet Roma Mirando en 
Joost Zoeteman. Roma is bekend als eerste violist 
van het Koninklijk Orkest Roma Mirando en woont 
in Rheden, Joost is professioneel jazzgitarist en 
bewoner van Klarendal. Een van Joost’s specialitei-
ten is de Hot Club du France stijl waar zigeuners in 
Europa zich de afgelopen eeuw in hebben bewezen 

als virtuoos. Joost en Roma hebben de afgelopen 
10 jaar al diverse malen samen gewerkt, nu is de 
draad opgepakt in de vorm van belangeloos les-
geven aan Sinti (zigeuner) jongeren uit de familie 
Mirando-Weiss. 

Roma: “Wij willen graag de tradities van de Mirando 
zigeunermuziek voort zetten, daar is begeleiding 
bij nodig. Nadino bijvoorbeeld, ik gaf hem al wat 
les in viool. Maar na het recente overlijden van 
zijn opa Nello Weiss senior wilde hij toch liever in 
gitaar door. Misschien dat hij ooit een plek krijgt in 
mijn Koninklijk Orkest, misschien wordt het weer 
net zo groot als ooit het Koninklijk Orkest van Tata 
Mirando van mijn opa en vader. Of misschien dat 
ze later in hun opleiding in één van de bands van 
Joost kunnen spelen. Maar daarnaast wil ik dat de 
jongens ook zonder ons gaan optreden. Overal en 

nergens eigenlijk, maar wellicht hier beginnen.” 

Hoezo Klarendal? “Cor van Londen is familie met 
mijn vrouw. Hij laat ons deze ruimte gratis gebrui-
ken. Het is een prachtig pand en een prachtige 
locatie.” Joost en Roma hebben pas geleden een 
stichting in het leven geroepen, Stichting Sintimu-
ziek Nederland. “Dan kunnen we beter fondsen 
werven. Met dat geld kunnen we promotie maken, 
optredens realiseren en misschien deze ruimte 
opknappen.”

Joost woont een paar straten verderop, maar had 
die connectie met dit Klarendalse adres niet.  
Joost: “Het is leuk voor de jonge Sinti jongens 
muziek te leren, het is toch van hún. Binnen hun 
cultuur kijken zij ook op naar bijvoorbeeld het 
Rosenberg Trio of hun opa - andere jongeren halen 
hun helden van MTV vandaan - en ze pakken het 
snel op. In Brabant heeft deze cultuur meer vorm 
gekregen, het zou ook leuk zijn als dat in Gelder-
land meer ontwikkeld wordt.” Ook Joost hoopt dat 
de jongeren goed met elkaar kunnen en dat ze zelf 
ooit een bandje gaan vormen. “Er zijn plannen in 
de steigers om een festivalletje in Klarendal te gaan 
organiseren.” 

Wilt u meer weten over de stichting?  
Kijk op www.stichting-sintimuziek-nederland.nl.
Wilt u meer weten over Joost?  
Kijk op www.topmusici.nl. 
Wilt u meer weten over Roma?  
Kijk op www.mirando.nl.

Veiling voor de Leuke Linde

Judith Dijk was in september de kunstenares die 
aan het Food For Art project meedeed in Café 
Restaurant GOED. Een van haar activiteiten was 
jonge gasten van het restaurant – maar ook bij-
voorbeeld minister Vogelaar --  iets laten schilde-
ren op een doek wat er een week lang stond. Het 
eindresultaat is een interessant veelzijdig kunst-
werk wat zij graag wilde verkopen en waarvan 
zij de opbrengst aan Bouwspeelplaats de Leuke 
Linde wilde geven. 

Tijdens Wijken voor Kunst op 21 september orga-
niseerde zij een veiling en toen de directeur van 
de Volkshuisvesting Gerrit Breeman hoorde waar 
de opbrengst naar toe ging, wilde hij extra graag 
komen bieden. Zo werd hij de officiële eigenaar. 
“Maar ik vind dat dit kunstwerk bij Klarendal 
hoort. Het moet ergens zichtbaar hangen, het 
hoort bij de wijk.” Voorlopig is het schilderij te zien 

in het informatiepunt van het modekwartier aan 
de Sonsbeeksingel en Bouwspeelplaats de Leuke 
Linde is €260,00 rijker!

Molen de Kroon is niet alleen een paar dagen in 
de week open om meel te verkopen, om weke-
lijks het Kruidenatelier Filiamosa te huisvesten, 
om jaarlijks deelnemer te zijn bij Wijken voor 
Kunst, of om een locatie te zijn voor het Sprook-
jesfestival. Molen de Kroon biedt ook al jaren 
wekelijks onderdak aan Stichting de Instap. 

Iedere woensdag is er in de molen op Klaren-
dalseweg 82 een inloopmiddag tussen 14.00 
en 17.00 uur voor ex-gedetineerden die bij hun 
terugkeer in de samenleving wel wat steun kun-
nen gebruiken. Relaties zijn ook welkom. Voor 
hen staat er een gezellige koffietafel klaar. Er 
is gelegenheid tot ontmoeting en dialoog met 
andere ex-gedetineerden. 

Tijdens de inloopmiddag kun je het woord ook 
richten tot de nazorgpastor en een vaste vrijwil-
liger die graag een luisterend oor willen bieden. 
Voor zover we jouw situatie kunnen inschatten, 
geven we desgevraagd advies.

Voor meer informatie kun je terecht op  
www.stichtingdeinstap.nl of bel met 06 12653300

Stichting de Instap 
in Molen de Kroonin Molen de Kroon

V.l.n.r. Miguel, Moreno, Nello, Joost, Roma en Nadino, samen aan het oefenen



9

~ Tot op de Klarenmarkt! ~
TEKST: I.S.M MARKTBURO FOTO'S: WENDO KROON

Afgelopen 25 mei – 31 augustus – 21 september; 
de Akkerstraat kreeg een middag lang weer een 
ouderwets aanzicht. Oude wijken zoals Klarendal, 
Sint Marten en Spoorhoek worden vaak genoemd 
als het om problemen gaat. Maar juist in deze wij-
ken bestaat een traditie van gezelligheid en sociale 
samenhang. Dat is ook waar oudere bewoners 
soms naar terugverlangen. Bijvoorbeeld naar de 
tijd dat er nog een warenmarkt werd gehouden in 
de Akkerstraat. 

Gelukkig is er tegenwoordig “de Klarenmarkt”, een 
gezellige markt in de Akkerstraat, ván en vóór be-
woners van Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek. 
Mensen uit die wijken kunnen voor een tientje een 
kraam huren. Ze verkopen hun eigen spulletjes, 
zelfgemaakte artikelen, of bieden hun kunst te koop 
aan. Wijkkrant Klarendal zoekt de initiatiefneemster 
Wendo Kroon op, bewoonster aan de Hovenier-
straat: 

Wat bewoog jou om een markt te organiseren?
Nadat minister Vogelaar onze wijk als achterstands-
wijk had gebombardeerd nam ik het initiatief om 
te laten zien dat het allemaal wel mee valt met de 
achterstand in wijk. Want net zoals vroeger zit het 
ondernemerschap ook nu nog in het bloed. En 
naast dat een markt de economische draagkracht 
stimuleert is het ook een manier om contacten te 
leggen om zo verbroedering te weeg te brengen. 
Daarnaast ondersteunt de Klarenmarkt Friends for 
People (micro krediet) en wil daarmee een voor-
beeld zijn voor andere Klarendallers. 2 Euro van de 
huuropbrengst per kraam gaat naar deze organi-
satie, die mensen helpt in de sloppenwijk Banda 
Parish in de Oegandese hoofdstad Kampala.

Is het een rommelmarkt?
Naast de tweede hands artikelen worden er ook 
verschillende zelf gemaakt hapjes en drankjes 
verkocht. Van baklava tot groentequiche en van 
Raana’s Sambal tot muffins. Ook zitten er een aan-
tal kunst en broccante kramen tussen. We proberen 
iedere markt een muziekprogramma neer te zetten 
om de sfeer op de markt te verhogen. Maar uiter-
aard willen we de veelzijdigheid van de wijk nog 
duidelijker naar voren laten komen op de markt. 
Hier zijn we met het marktburo dan ook hard mee 
bezig.

Wat is je uiteindelijke doel, wat zijn je idealen?
Samen met Gerrit Breeman van VHV hebben we 
gevisualiseerd hoe het zou zijn om de markt te 
laten lopen van café Atlanta tot aan de Molen. We 
bedachten ons dat het een toeristische trekpleister 
zou moeten worden waar heel Arnhem van kan 
mee profiteren en waar mensen vanuit heel Ne-
derland naar toe willen trekken. Een markt waar de 
Klarendallers trots op kunnen zijn! 
Ideaal zou het zijn als er naast tweedehands artike-
len meer kunst en mode ondernemers hun waren 
zouden verkopen. En dat kunst gerelateerde instel-
lingen, zoals De Zaal, Het Domein, Wijken voor 
Kunst enz. de kans grijpen om zich te presenteren. 

Zo kan men op een laag-drempelige manier kennis 
maken met deze instellingen.
Ook zouden de lagere en middelbare scholen de 
kans moeten nemen om de ondernemers kunsten 
aan hun leerlingen door te geven. 
I.s.m. de cultuurscouts wordt het culturele pro-
gramma verder uitgewerkt. Zo wordt er een 
modepresentatie georganiseerd tijdens de Mode 
Biënnale. En wordt er samen gewerkt aan het 
uitbreiden van een podium voor muzikaal talent. 
Verborgen talenten uit de wijk krijgen zo een kans 
zich te presenteren. 

Wie helpen jou? 
Vooralsnog kan zo’n ideaal alleen maar bewerkstel-
ligd worden als er een ijzersterk marktburo achter 
staat, en die is er. Deze bestaat uit enthousiaste 
buurtbewoners die van aanpakken weten. Want 
achter de schermen moet er vaak meer geregeld 
worden als dat men denkt. Mochten er nog wijkbe-
woners zijn die zich geroepen voelen om zich in te 
zetten voor het marktburo, graag! Stuur dan een 
mailtje naar: wendok@gmail.com

Bestaat deze markt over vijf jaar nog steeds en 
kost een kraam dan nog steeds een tientje?
Als het aan mij ligt wel. Maar ook ik ben afhankelijk 
van hoe de opbouwwerkers en de gemeente tegen 
de plannen aankijken. Voorlopig mogen we nog 
een aantal keer doorgaan met de Klarenmarkt en 
worden de kosten nog steeds laag gehouden.

Wanneer is er weer een Klarenmarkt?
De volgende Klarenmarkt is op zondag 21 decem-
ber. Dit zal dan ook een kerst Klarenmarkt gaan 
worden. Hopelijk (vergunningtechnisch) met koek 
en sopie.

Het is de bedoeling dat de markt 7 keer per jaar 
plaats vindt; zes keer in de lente en zomer periode 
en één keer rond de kerst.

Wat moeten mensen doen om aan een kraampje te 
komen?
De mensen kunnen een inschrijf formulier halen bij 
café Atlanta of de wijkwinkel Klarendal. En als ze 
gegarandeerd willen zijn van een kraam moeten ze 
deze ook meteen inleveren. Wachten ze hier mee 
dan bestaat de kans dat de kramen ondertussen 
vergeven zijn. Lever deze in bij café Atlanta of de 
wijkwinkel.

Foto’s van de Klarenmarkt vindt u op:  
www.picasaweb.google.com/wendok 

Korte nieuwtjes uit  
het MoDEKWARTIER

 

Vanaf eind september zit het modekwartier 
niet meer alleen onderaan de Klarendalseweg 
en de Sonsbeeksingel; de 26e zijn de sleutels 
overhandigd aan de nieuwe huurders van 
Klarendalseweg 181 t/m 183. Dat is bijna bij de 
Hoflaan. Vanaf januari van dit jaar hebben VMBO 
leerlingen van het Arentheem onder begeleiding 
van hun docenten en Kuiper Bouwgroep hard 
gewerkt om deze twee panden helemaal op 
te knappen. Resultaat; twee winkels beneden, 
twee bovenwoningen.  

Robin Atema trakteerde alle betrokkenen in dit 
bouwproject op taart.

Suki – de dochter van Carolien Evers van Bed-
time for Bonzo – vertelt trots dan ze boven komt 
wonen. Wijkkrant Klarendal zal u later de dames 
van Tante Betsy voorstellen die hun winkeltje op 
nummer 182 aan het voorbereiden zijn. 

pieter Jongelie was vanaf het begin projectleider 
van 100%MODE, maar droeg op 1 oktober jl. 
de fakkel over aan Robin Atema. Pieter: “Geen 
nadruk op afscheid! Het is meer een begin van 
een volgende fase. Ik ga in Station Klarendal 
het monsteratelier leiden waarmee het project 
wordt versterkt. Terugkijkend; we hebben de wijk 
geholpen om in een positieve spiraal te komen. 
Dat zegt iets over het project, maar ook daar 
omheen; minister Vogelaar is op tijd gekomen, 
bewoners zijn positief gemotiveerd en het en-
thousiasme is aanstekelijk. Maar het is nog niet 
af.” Pieters opvolger Robin Atema: “Ik krijg na-
tuurlijk goud overgedragen. Het is een prachtig 
project wat zich verder gaat vormen. Maar ik doe 
het niet alleen, het is vooral WE.”
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Wijkcentrum Klarendal Rappardstraat 30, 6822 CX Arnhem 
Telefoon: 026-3513428 Email: info@wijkcentrumklarendal.nl

Beste ouders,

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

In een bewonersbijeenkomst op 7 oktober is 
gepraat over de maatregelen die gemeente en 
de woningcorporaties willen uitvoeren tot eind 
2009. Voor het einde van volgend jaar moeten er 
echt concrete resultaten worden geboekt, zeiden 
heel wat bewoners die avond. “Er is al genoeg 
gepraat”.
In de vergadering van het Wijkplatform 
Klarendal op 30 oktober is als vervolg op die 
avond het uitvoeringsplan Klarendal 2008 – 
2009 vastgesteld. Met de instemming van het 
Wijkplatform  hebben de plannenmakers vanuit 
de wijk groen licht gekregen om echt aan de 
gang te gaan. Bij alle veranderingen in de wijk is 
overigens ook het Wijkplatform zelf partij.
Er is een plan dat de activiteiten en taken 
van de wijkwinkel wil verplaatsen naar het 
Multifunctioneel Centrum dat verderop aan de 
Klarendalseweg gebouwd gaat worden. “Niet 
doen” meent het Wijkplatform. De argumenten 
zijn in een brief aan de gemeente gezet.

W I J K W I J Z E R ☞☞

WIJKpLATFORM KLARENDAL

Heeft u een zoontje / dochtertje van 2,5 jaar oud, kom dan eens kij-
ken bij pEUTERSpEELZAAL WIJKCENTRUM KLARENDAL!

Wij zijn elke ochtend open van 8:15 uur tot 11:45 uur en op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag zijn wij open van 13:00 uur tot 
15:45 uur.

Op dit moment is er geen wachtlijst, dus na overleg met één van de 
peuterleidsters kan uw kind in principe meteen 3 dagdelen per week 
komen spelen.

Groetjes van de peuterleidsters
Zet het in je agenda!!!

Sinterklaas komt langs !!!

Net zoals vorig jaar, hebben we weer een mooie brief van Sinterklaas 
gehad, waarin hij schrijft dat hij samen met zijn pieten naar 
Wijkcentrum Klarendal komt!

Hij zal ons bezoeken op woensdag 3 december. 
Het Sinterklaasfeest is van 14.00 uur tot 16.00 uur, voor kinderen van 
4 t/m 7 jaar.

Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar is het feest van 14.00 uur tot 15.00 
uur in het wijkcentrum en daarna tot 16.00 uur in Sporthal Klarendal.

Maken jullie alvast een mooie tekening voor de Sint???

En de Kerstman???

De vrouw van de Kerstman heeft ons een email gestuurd.  
Dit vonden we erg hip en modern, maar we vragen ons wel af waar-
om de Kerstman ons niet zelf heeft gemaild.  
Zou er iets aan de hand zijn??? 

Wil je meer weten…kom dan naar:
Kinderkerstfeest in Wijkcentrum Klarendal

Op woensdag 17 december, van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn welkom!!!

Wijkcentrum Klarendal Rappardstraat 30, 6822 CX Arnhem 
Telefoon: 026-3513428 Email: info@wijkcentrumklarendal.nl
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Nieuwe school in onze wijk Nieuw aanbod Volare najaar 2008 
Volare is een centrum voor training en coaching 
van Arnhemse vrijwilligers. Zij ontwikkelt en 
organiseert kortlopende cursussen, trainingen en 
workshops ter ondersteuning van hun taken en 
werkzaamheden. 

Tweemaal per jaar is er een nieuw aanbod. Dit 
aanbod bestaat deels uit een aantal terugkerende 
trainingen en een deel uit een nieuw aanbod. 
In het aanbod van najaar 2008 staan onder andere 
de trainingen ‘fondswerving’ en ‘penningmeester’, 
speciaal gericht op vrijwilligers die actief zijn bin-
nen zelfstandig draaiende groepen. Een ander voor-
beeld is een thema-avond over opvallend gedrag 
bij kinderen: een informatieve avond om opvallend 

gedrag (bijvoorbeeld ADHD) van kinderen beter te 
herkennen en wat vraagt dat aan extra inzet van u 
als vrijwilliger? 
Daarnaast kunnen trainingen en cursussen speciaal 
georganiseerd worden vanuit de vraag en behoefte 
die u als vrijwilliger(sgroep) heeft, ook wel ‘maat-
werk’ genoemd. Dit gaat buiten het vaste aanbod 
om en daarvoor komen we graag in contact met u 
of uw groep om te bespreken wat specifiek aansluit 
in uw situatie!

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

VOLARE, Spijkerstraat 185A, Tel.: 026-4424970

Het zal de bewoners van Klarendal niet ontgaan 
zijn: aan de rand van de wijk is een nieuwe 
school verrezen, Vmbo ’t Venster.

Door Hans Witt, directeur van de school

De school is als het ware over het schooltje dat 
er stond heen gebouwd; een bijzonder ontwerp. 
Een nieuw schoolgebouw is een gelegenheid 
om naar twee dingen te kijken: Welke onderwijs-
vormen kiezen wij? Hoe maken wij een prettige, 
veilige leeromgeving voor onze leerlingen?”

Een nieuw onderwijsconcept
Vrijwel alle leerlingen zullen na het behalen van 
het diploma doorstromen naar het Middelbaar 
Beroeps Onderwijs. Kijkend naar de basisschool 
en naar het vervolgonderwijs is het al snel 
duidelijk dat alleen klassikaal onderwijs daar niet 
bij aansluit. Daarom hebben we gekozen voor 
een onderwijsconcept waarin het mogelijk is 
maatwerk te leveren. 

Een prettige, veilige leeromgeving
Vmbo ’t Venster telt op het moment 700 leerlin-
gen. Dat lijkt veel, maar de school is zo ingericht 
dat kleinere groepen een eigen deel van de 
school bewonen’. In dit eigen gedeelte verblijven 
de leerlingen het grootste gedeelte van de week, 
omringd door een groep docenten en mentoren.
Ook het interieur van de school draagt bij aan 
een prettig werkklimaat. Op verschillende plaat-
sen in de school zijn kunstelementen aanwezig 
die interieurontwerper Kokke samen met leerlin-
gen heeft ontworpen.

De school en de buurt 
Wij realiseren ons dat de komst van nog een 
school - vlak bij het Arentheem en de Radar 
- nogal wat betekent voor een wijk en doen 
er alles aan om een ‘goede buur’ te zijn. Zo 
hebben wij met het Arentheem de begintijden 
van de school op elkaar afgestemd i.v.m. de 
leerling-stromen ’s morgens en wachten nog op 
de beloofde verkeersmaatregelen van de ge-
meente. Daarom hebben wij verkeersregelaars 
ingezet. We hebben ook met het Arentheem de 
grote evenementen op elkaar afgestemd, zodat 
bezoekers gebruik kunnen maken van de par-
keerplaatsen van beide scholen. Met de Radar en 
Arentheem is afgesproken dat er één loket komt 
voor klachten over leerlingen in de wijk.

Het buitenterrein is nog niet gereed, maar ook 
dat vordert gestaag. Op 17 september jl. maak-
ten ruim 75 buurtbewoners gebruik van onze 
uitnodiging om de school te komen bekijken. 
Wij waren erg blij met die belangstelling. De 
reacties op ons nieuwe schoolgebouw waren 
erg enthousiast.

Zie ook www.vmbo-venster.nl.

Molen de Kroon & kruidenatelier filiamosa samen in actie

Sinds een tijdje leven en broeien er allerlei plannen 
om meer activiteiten in en om de molen te organi-
seren. De keuken heeft een grondige verbouwing 
ondergaan en dit biedt tal van mogelijkheden. Bij 
de laatste Open Molendag was het ‘pannenkoe-
kenrestaurant’ in zeer goede aarde gevallen zowel 
bij de molenaars/ vrijwilligers als het publiek - al 
dan niet uit de wijk Klarendal - en zoiets kan en 
mag best vaker gebeuren.  

Kruidenatelier Filiamosa maakt alweer twee jaar 
gebruik van de molen voor kruidencursussen en 
workshops. Dit samenwerkingsverband bevalt 

steeds beter en samen kijken we wat er gedaan kan 
worden om de molen nog aantrekkelijker te maken 
voor de wijk. Natuurlijk moet er nog veel uitge-
werkt worden maar een tipje van de sluier:

De winkel van de molen zal naast de vertrouwde 
verkoop van meel en curiosa worden uitgebreid 
met o.a. producten van het kruidenatelier. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan gedroogde kruidenmixen 
voor thee, siropen, kruidenazijn, kruidenolie, jams 
of chutneys. Het ‘pannenkoekenrestaurant’ zal 
regelmatiger open zijn en Kruidenatelier Filiamosa 
zal vaker losse workshops geven.

Om deze ‘nieuwe’ molen extra in het zonnetje 
te zetten wordt er op zondag 21 december een 
midwinter-feestdag gehouden in molen De Kroon. 
Natuurlijk met pannenkoeken en ander winterlek-
kers, muziek, het vernieuwde winkelassortiment en 
nog veel meer.
 
Wil je nu al weten welke cursussen en workshops 
kruidenatelier Filiamosa geeft kijkt dan op de web-
site www.filiamosa.nl. Molen De Kroon is vrijdags 
geopend van 13.00u.–16.00u. en zaterdags van 
9.30u.– 13.00u.

Heb je last van stress, angst, onzekerheid, relatie-
problemen, slaapproblemen of zit je ‘gewoon’ niet 
lekker in je vel? Je wilt van deze klachten af maar 
je weet niet hoe? In dat geval kan Natuurgenees-
kundige praktijk Innerlijke Vrijheid je helpen. 

Het doel is overzicht en inzicht te krijgen in je 
(lichamelijke) klacht of probleem. Praktijk Innerlijke 
Vrijheid helpt je op een eenvoudige manier vast te 
stellen wat je lichaam je probeert te vertellen en te 
bepalen wat nodig is om je klachten op te lossen. 
Deze ontdekkingsreis naar ‘Innerlijke Vrijheid’ ge-
beurt onder deskundige begeleiding van Carla Krol 
- gediplomeerd therapeut - waarbij gebruik wordt 
gemaakt van Polyenergetica technieken.  
De Praktijk is gevestigd in de St. Janskerkstraat. 

Voor meer informatie, kijk op  
www.innerlijke-vrijheid.nl  
of mail met info@innerlijke-vrijheid.nl  
Of bel 026 – 795 07 63

Natuurgeneeskundige praktijk in de wijk
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Wijken voor Kunst 2008 Wijken voor Kunst 2008
DOOR ZEFANJA HOOGERS

Het is al weer meer dan zes weken geleden dat 
de jaarlijkse kunst- en cultuurmanifestatie in 
Klarendal, Sint Marten en het Sonsbeekkwartier 
plaatsvond. Maar na zó veel inzet van ongeveer 
10 vrijwillig organisatoren en 75 belangeloze deel-
nemers willen we u niet onthouden van een aantal 
spontane reacties van deelnemers en wat beeld-
materiaal.  
Op de website www.wijkenvoorkunst.nl of op 
www.picasaweb.google.com/wijkenvoorkunst 
vindt u meer!

Carolien van den Bosch – www.lolaenwolf.nl een-
malig gehuisvest aan de Klarendalseweg 439 : “Ik 
wil jullie even laten weten dat het een geweldige 
dag was. Het was bij ons heel druk, de meesten 
kwamen met een routefolder binnen en waren de 
hele route aan het bekijken. Iedereen vond 
het erg leuk! Bedankt voor al het werk dat 
jullie erin hebben gestoken.”

Sebastiaan Kleijne – open atelier op de Verlengde 
Hoflaan: “Ik wil jullie even een bedank mailtje 
schrijven voor een mooi verzorgde dag. Wijken 
voor kunst was voor mij een goede ervaring om mij 
weer meer het gevoel te geven dat mensen graag 
komen kijken naar wat ik maak. De reacties waren 
ook goed. Ik ben altijd weer even enthousi-
ast dus volgend jaar ben ik weer van de 
partij.”

Beatrijs van de Bos – expositie bij VOSZ Nijhoff-
straat 62: “Ik zou jullie even laten weten dat ik het 
een zeer geslaagde dag heb gevonden. Ik 
heb zelf helaas niets kunnen bekijken, maar dat was 
omdat ik zelf zoveel bezoekers had, en dat is een 
goede reden, leek mij. Ik was er blij mee dat er zo 
veel mensen waren. Het weer speelde ook een rol, 
natuurlijk. Maar ik wil jullie ook bedanken voor de 
organisatie van deze dag. Zorgvuldig gedaan, leuke 
ideeën (die hardboard platen op het hek, bijv.). 
Nogmaals mijn hartelijke dank. Ik ben blij dat ik 
mee kon doen.”

Emmy Chau – installatie op het Staringplein: “Ik 
vond het erg leuk om mee te doen met Wijken voor 
kunst. Een stuk van de tocht heb ik ook gelopen en 
ik vond het erg inspirerend en het voelde 
ook erg goed aan om in deze wijk te wonen en le-
ven. Het was erg leuk dat op het Staringplein zoveel 
leuks gebeurde qua muziek, theater, kunst en open 
huis.”

Geert Rozema – buurtpastor, tevens mede  
coördinator van locatie INLOOPHUIS aan de van 
Slichtenhorststraat: “Ik heb warme herinne-
ringen aan de WvK-zondag!” Hij inventari-
seerde ook nog een aantal reacties die dag:

"Fantastisch wat er vandaag al-
lemaal te zien. Ik kijk opeens met 
heel andere ogen naar de wijk waar 
ik al vier jaar in woon. Ik wist hele-
maal niet dat ik in zo'n mooie wijk 
woonde."
 

"Ik ga toch maar eens serieuzer naar een andere 
woning in de wijk opzoek. Verhuizen moet ik, maar 
dan wel graag binnen deze gezellige, mooie 
wijk! Zouden ze huizen die te koop en te huur 
zijn volgend jaar niet ook open kunnen stellen op 
de WvK- dag?" 

"Vandaag kijk ik met heel andere ogen 
naar de wijk dan normaal. Opeens zie ik de 
schoonheid van gebouwen. Kijk ik omhoog en kijk 
ik bewust naar straatbordjes, verschillende bouw-
stijlen. Lopen met zo'n WvK-plattegrondje in je 
hand maakt je bewuster van wat er allemaal in de 
wijk is."

"Wat raad je ons aan om te bezichtigingen? Er is 
zoveel te zien. Zouden jullie niet een top 10 
kunnen samenstellen of een lijstje aanraders; of de 
verschillende locaties met steekwoorden kunnen 
doen vergezellen."

"Heerlijk dat relaxte van vandaag. Goede sfeer 
van niets moet, vrolijkheid. Lekker big bandje erbij. 
Drankje, laagdrempelig gesprekje met de kunste-
naars - er zitten trouwens leuke dingen tussen! - 
jammer alleen van het [surinaamse] eten. Dat vind 
ik veels te duur en daarbij is het ook nog te weinig; 
en het staat op een veels te druk pleintje. Je kan er 
niet even rustig bij zitten"

"Kwaliteitsmuziek! Heerlijk het plezier en de on-
gedwongenheid die de muzikanten uitstralen. Ik 
word er helemaal relaxed van."

"Grappig. Ik wist niet dat hier zoveel kunstenaars 
wonen. Dit initiatief brengt letterlijk kleur in de 
wijk."

"Zou dit niet vaker kunnen? Heel gastvrij komt 
alles vandaag op ons over. Ik heb mijn ouders 
meegenomen om de wijk te laten zien. Vandaag 
gaan we naar een museum in mijn wijk; mijn wijk 
is het openluchtmuseum. Allerlei huizen, panden, 
salons en gebouwen openen hun deuren, super 
leuk. Onze kleintjes gingen spontaan mee tekenen 
op het krijtbord van de kinderen die horen bij de 
pastorie hier."

"Wij komen uit de Laar en we hoorden er van via 
de Arnhemse koerier. Leuk zo iets, is wel een 
fikse wandeling waard!"


