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Op 17 oktober ging het winter Ballroom Theater van start; van oktober tot en met de Kerst, om de 
twee weken muziek, dans en theater als bindmiddel voor de wijk. Een enthousiaste groep vrijwilli-
gers, woonachtig in Klarendal, hebben samen met de initiatiefnemers het pand tot een sfeervol thea-
ter weten om te turnen. 
“Een theater waar de oude glorie dagen herleven. Waar nostalgie, glitter en glamour hoog in het 
vaandel staan. Waar de donker dagen warmte geven. Een theater waar men kan dansen en drinken 
en waar men wordt vermaakt met live muziek, hilarische acts, cabaret en diverse andere gekkigheid.” 
(Zo meld de site.)

Hopelijk bent u er bij; de eerste editie was in de voorverkoop binnen twee dagen uitverkocht. Tot 
in de puntjes verzorgd was de eerste avond, gevuld met animerende lui door het publiek heen, 
bediening in Charleston stijl en een programma variërend van Balkan muziek tot en met uiteraard 
Nederlandstalig. De Klarendallers waren erg blij met een afsluiting van niemand minder dan Emile 
Hartkamp, producer van een behoorlijk aantal levensliederen.
Te gast waren de NCRV met Man Bijt Hond, die de hele dag en avond mee hebben gelopen. Die, 
zoals het er nu naar uitziet, gaan uitzenden op 24 november.
Ook was er een cameraman van de BBC aanwezig, die geïnteresseerd is in wijkvernieuwing.

Ondertussen was in de keuken chef-kok Mario Uva uit Noord Holland de hele dag bezig. Hij bege-
leide een grote groep geïnteresseerde Klarendallers waaronder veel jongelui uit de wijk, die eten 
bereidden voor de vrijwilligers, artiesten en bezoekers van de avond.
Mario zegt: “Ik kom graag naar Klarendal, zelf ben ik opgegroeid in Zuid Italië. Ik ben een immi-
grant, en dit soort projecten dragen bij aan betere onderlinge verstandhoudingen tussen bevol-
kingsgroepen. Als mensen meer samenwerken en elkaar leren kennen dan is dat mooi, zo krijg je 
onderling respect.”
Naast Mario Uva hebben zich ondertussen meer chef-koks van bijzondere restaurants aangeboden 
te komen koken in het Ballroom Theater. Dit omdat ze het theater een warm hart toedragen.

Ben je nieuwsgierig? Kijk dan op: www.ballroomtheater.hyves.nl

BALLROOM THEATER
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De donkere dagen zijn begonnen, op het 
moment van schrijven is het de laatste dag met 
zomertijd. 

Als de krant van de drukker komt, zijn de dagen 
nog weer korter geworden. Deze krant heeft 
ook al van die donkere items; het is donker in 
het Ballroomtheater (maar wel gezellig) en de 
middenpagina gaat ook al ondergronds. 

Maar we houden de moed erin; we gaan tegel-
tjes plakken onder de Hommelsepoort, we gaan 
gratis trainingen volgen bij Volare of kleien 
bij Nicoline en zo is er ook tijdens de winter-
maanden altijd wel wat te doen in de wijk. Lees 
maar! 

Veel leesplezier!

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen

Jos Peters, Gerard Mulder, Shay Karniel, 

Zefanja Hoogers, Jan Brugman

www.Zefanja.eu

Drukkerij Advadi

Carla Dieperink, Gerdie Hermsen-Buunk, 

Bert Pas, Anja Pas, Ria Lijten, Annemarie 

Hermsen, Liesbeth Sonneveld, Marianne 

van Scherrenburg, Hans te Boekhorst, Elly 

Reijnier, Linda van Scherrenburg, Ed de 

Mulder, Tanja Trompetter, Toon Lubbers, 

José Pelsers, Jacqueline Daams,  

Gerard Veenstra, Tammo Westra,  

Joos van Lunteren, Corry Evenhuis.

Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel

Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

026 445 22 57

wijkkrant@klarendal.nl

Op www.klarendaller.nl is de wijkkrant te 

downloaden.

redactieleden

fotografie

drukker

bezorgers

redactie-adres

telefoon

e-mail

internet

L I
N

D
EN

H
EU

V E
L  

K LA R E N D A L  M U S S E N W I J K  TA L M
APLE IN

 V
O

G
ELW

IJ K
 

KLARENDAL
wijkkrant klarendal 

is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk donderdag 25 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 vanaf 15 dec.
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~

1Sportveld Vmbo ’t Venster officieel 
geopend 

Van het sportveld naast Vmbo ’t Venster aan de 
Thomas à Kempislaan 82 wordt al maanden veel 
gebruik gemaakt. Niet alleen door leerlingen, maar 
ook door buurtbewoners. Op 16 oktober werd het 
officieel geopend door Rudi Rikken, voorzitter van 
de Stichting Boulevard. Deze stichting, ooit in het 
leven geroepen t.b.v. leerlingen van de voormalige 
school aan de Boulevard Heuvelink, heeft dit sport-
veld gefinancierd. Daarmee is al het geld besteed. 
De stichting wordt opgeheven.

Voor meer info: Hans Witt, directeur: 06-51703054

Vriendinnenproject Rijnstad (VPR) 

Wilt u kennismaken met een vrouw uit een andere 
cultuur? Dat kan in het VPR! 

Samen als “vriendinnenkoppel” minimaal een 
keer per twee weken elkaar ontmoeten en met 
elkaar activiteiten ondernemen of gewoon bij 
elkaar op bezoek gaan. In groepsverband ontmoe-
ten de koppels elkaar 6 keer per jaar, waarvan drie 
bijeenkomsten thematisch en drie gericht op uit-
wisseling met een activiteit.

Het VPR wil duurzame ontmoeting tussen alloch-
tone en autochtone vrouwen bevorderen. 
Wederzijdse integratie, onderling respect en 
begrip begint door kennismaken met elkaars cul-
tuur en leefwijze.
Het VPR is op zoek naar Nederlandstalige vriendin-
nen. Ook Nederlandstalige vriendinnen met kinde-
ren zijn bijzonder welkom.

Informatie en aanmelden bij: Ivy Americaan of 
Hanneke Fiesler, T. 026 3547850 vpr@rijnstad.nl

 

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

De oplossing van de vorige keer was het 
beschilderde zojuist opgeknapte steegje van 
de Klarendalseweg naar de West Peterstraat, 
correct ingezonden door mevrouw Vos, 
Willemstraat 4. GEfElICITEERD! 

3Country Line Dansen in Klarendal!

Vanaf november start er een line Dance groep in 
Wijkcentrum Klarendal. Deze groep is bedoeld 
voor mensen vanaf ca. 50 jaar. 

De eerste lessen zijn op maandag 23 en 30 novem-
ber en op 7 en 14 december van 10.00-11.00 u. 
in wijkcentrum Klarendal. De eerst 4 lessen zijn 
proeflessen en gratis als het bevalt kunt u lid wor-
den van Sportpunt Klarendal. 

Dit is een activiteit van de Stichting Rijnstad en 
Sportpunt Klarendal. Voor meer informatie op 
opgave; bel 3513428 (Karel of Ingrid)

Nieuw trainingsaanbod Volare

“Elke dag is een dag waarop je iets kunt leren”, 
zegt een vrijwilliger die bij Volare al enkele cursus-
sen volgde.

Volare (Rijnstad), centrum voor training en coa-
ching van Arnhemse vrijwilligers, heeft een 
nieuw trainingsaanbod voor het najaar van 2009. 
Voor een deel bestaat het uit een aantal terug-
kerende trainingen, zoals ‘Beter vergaderen’, 
‘Receptiemedewerker’ en ‘Computercursussen 
beginners en gevorderden’. Daarnaast zijn er 
een aantal nieuwe trainingen of workshops, 
bijvoorbeeld ‘Grimeren’, ‘Fondswerving voor 
allochtone zelforganisaties’, ‘Grenzen stellen’, en 
‘Communiceren met NLP’.  

Voor meer informatie en een compleet overzicht 
van het aanbod kunt u kijken op de website:  
www.volare-arnhem.nl of in het programmaboek-
je, dat u kunt krijgen bij Wijkcentrum de Lommerd, 
waar Volare is gevestigd. 
Volare Spijkerstraat 185A 026-4424970

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 25 nov.

DOE MEE EN WIN EEN PRIJs

DOE MEE EN WIN EEN PRIJs
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Op bezoek in ‘Ratatouille’ Ratatouille
Na onze feestelijke opening zijn wij inmiddels 
begonnen met onze activiteiten. 

Iedere ochtend van maandag t/m vrijdag heb-
ben wij een koffie-inloop tussen 10 en 12 uur. 
Als de inloop goed gaat lopen zullen wij een 
aantal ochtenden de koffie aanvullen met iets 
extra’s. Een lekker ontbijtje of een heerlijk taart. 
Daarnaast hebben we 2 maal in de maand op 
zondag een winterpot vanaf 17.00; 22 november 
en 6 en 20 december. 

Iedere woensdag zal er een tienerinloop zijn tus-
sen 15.30 en 17.30 met o.a. een graffitiworkshop, 
fietsen maken of fietsbanden plakken, geza-
menlijk koken en veel gezelligheid. We willen 
een midwinterbraad organiseren ergens tussen 
Sinterklaas en Kerst. Op 24 december gaan we 
een gezellige kerstavond vieren.

Dit zijn de data die al vast staan, daarnaast door 
vele gesprekken met bewoners in Ratatouille is 
er ondertussen een ideeënlijst ontstaan die wij 
nog willen gaan uitvoeren.

Ideeën:
Hapjes leren maken Dansen en zingen
Theater Talentenshow Pottenbakken
Muziekavonden Banden plakken Bloem schikken 
Koken minima Pedicure Bingo Kaartclub Lesgeven 
in schaken Zelfverdediging Moppen vertellen 
Filmavonden Leren koken (jeugd) T-shirts maken 
Zelf stickers ontwerpen Portrettekenen

Ieder dag komen er nieuwe ideeën bij en dat is 
fijn zo blijven we actief.

Ons aantal vrijwilligers groeit ook iedere dag en 
hierdoor hopen wij zoveel mogelijk activiteiten 
te gaan organiseren. Humor, goede commu-
nicatie, betrokken met elkaar, spontaniteit en 
een gevarieerd gezelschap zijn woorden die bij 
ons team Ratatouille horen. Wij willen voor 
de buurt een verlengde huiskamer 
zijn zonder drempels. Wij geven en bie-
den ruimte om van jouw idee werkelijkheid te 
maken. Laat je verrassen en verras ons!

Wilt u iets betekenen voor uw wijk, activiteiten 
organiseren, uw talenten ontwikkelen, actief 
worden buitenshuis, werkervaring opdoen?
Doe dan mee met ons activeringsteam 
Ratatouille in Klarendal.

Doel van ons team Ratatouille:
activiteiten organiseren door bewoners, voor 
bewoners; wijkbewoners meer te betrekken bij 
hun wijk; wijkbewoners de mogelijkheid te bie-
den hun talenten in te zetten.

De activiteiten van Ratatouille zijn zeer uiteen-
lopend, bijv.: 
activiteiten voor jongeren of ouderen uit de wijk;
het organiseren van gezamenlijke maaltijden;
het uitvoeren van eenvoudige klussen.

Ratatouille is er voor:
iedere wijkbewoner die een bijdrage wil leveren 
voor de wijk; wijkbewoners die in hun wijk vrij-
willigerswerk willen doen; wijkbewoners met of 
zonder uitkering die hun talenten willen ontwik-
kelen; wijkbewoners die een eerste opstap naar 
werk willen maken.

Bent u geïnteresseerd om mee te doen of wilt 
u meer informatie? Neem dan contact op met: 
Debbie Trouerbach 06-21916093 of loop binnen 
op sonsbeeksingel 147.

Tekst en foto's: Jos Peters

Ratatouille: een omgeroerd gerecht bestaande 
uit allerlei soorten groente door elkaar heen; 
dit volgens van Dale ‘s ‘Groot Woordenboek der 
Nederlandse taal’. Ook de naam van het nieuwe 
activiteitencentrum dat de plaats van de sWOA 
op de sonsbeeksingel heeft ingenomen en waar 
het nieuwe ‘Ballroomtheater’ ook gevestigd is. 

In de vorige krant heeft u al kunnen lezen wat 
‘Ratatouille’ wil zijn: een ontmoetingsplek voor 
alle Klarendallers die willen ‘meedoen’. Meedoen? 
Met wat? Door nieuwsgierigheid gedreven 
besloot ik op een mooie dinsdagmorgen een 
kijkje te nemen…. . 

Wanneer ik binnenkom, is er in eerste instantie 
niemand. Wel zijn allerlei mensen bezig met het 
opbouwen van het ballroom theater, waar met 
bioscoopstoeltjes zithoeken gemaakt zijn rond 
tafeltjes. Iemand is bezig met het vullen van 
vazen met boeketjes van plastic bloemen. De 
hoofdkleuren zijn paars, oudroze en goud. Een 
paspop zit achter de balie waar je misschien in de 
toekomst popcorn of chocola kan kopen voor bij 
de voorstellingen. Denk de bezoekers erbij en het 
is voor te stellen dat er een gezellige sfeer is. 

“Het activiteitenteam is in vergadering”, hoor ik, 
wanneer een vriendelijke mevrouw naar mij toe 
komt. Het is allemaal nog nieuw en in opbouw, 
legt ze uit, al is er een vrouw die bijna iedere dag 
een kopje koffie komt drinken. Op dat moment 
komt een oudere dame binnen. Ik ken haar van

gezicht. Ze stelt zich voor als Diek. Gedrieën gaan 
we zitten in een van de zithoeken. Ook voor Diek 
is het de eerste keer dat ze langs komt, maar de 
volgende keer wil ze een vriendin van haar mee 
nemen. 

Het gesprek komt op wat je in Ratatouille kunt 
doen; naast koffie drinken met bekenden of 
onbekenden, zijn er ook plannen inloopuren voor 
tieners, die eigenlijk te oud zijn voor de speeltuin 
en misschien nog te jong voor ‘de Mix’. Creatieve 
cursussen is een idee. Een Surinaamse meneer, 
Akbaal, die erbij komt zitten, vertelt dat het ook 
een idee is om in de keuken te koken voor een 
grotere groep mensen, bijvoorbeeld een lekkere 
winterstamppot, waar mensen op kunnen inteke-
nen, waar je dus voor weinig geld een maaltijd 
met gezelschap hebt, net als op een universiteits-
mensa. Eigenlijk elk idee om iets met 
anderen te doen is welkom. 

‘Ratatouille’ moet het nu hebben van ‘mond op 
mond’ reclame, omdat het nog zo’n nieuw gebeu-
ren is, maar het team hoopt dat het snel een 
begrip is in de wijk. Diek neemt nog een kopje 
koffie, ik neem me voor om gauw weer eens 
langs te komen, en kijk wanneer ik de deur uitga 
naar de mooie,goudgeschilderde houten carrou-
sel paarden boven de deur… . 

Ratatouille, sonsbeeksingel 147.  

Momenteel kunt u elke ochtend van 9.30 – 12.00 
uur binnen lopen om een kopje koffie te drinken 
en kijken wat er zoal gebeurt in Ratatouille.
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Geknipt uit Hét Gemeente Nieuws in week 42

REACTIE OP DIT BERICHT VAN 
OPBOUWWERKER KlARENDAl,  
ROB KlINGEN:

Er zijn veel klachten van met name bewoners 
van het Luthers hofje over de overlast van de 
coffeeshops aan de Hommelseweg. Het is 
daarom zeker goed als het zogenaamde 
uitsterf beleid wordt aangescherpt. 
Wanneer de vijf coffeeshops zich keurig aan de 
regels houden is met dit aantal te leven. De over-
last is dan namelijk weg. Het is goed dat er wel 
coffeeshops blijven naar mijn mening, anders 
verschuift de handel en het gebruik nog meer 
“ondergronds”. 

Het verplaatsen van de pinautomaat is ook prima. 
De parkeeroverlast aan de Hommelse-
weg is inderdaad erg groot. Het beleid

dat ingezet wordt past ook in de aanpak van de 
Hommelseweg tot “desingnkwartier”. Deze ontwik-
kelingen worden samen met gemeente, Portaal 
Volkshuisvesting, Seinpost en opbouwwerk in 
gang gezet. Aan de economische tafel wordt de 
aanpak ontwikkeld. De uitbreiding van het 
aantal politiefunctionarissen ben ik heel 
benieuwd naar. Dat moet navragen bij Herman 
van Haarlem, de unitchef. De toezichthouders kun-
nen inderdaad ingezet worden als beschreven want 
het project “blauw op straat” loopt al sinds mei dit 
jaar.

REACTIE OP DIT BERICHT VAN 
HEMMy sINGENDONK, EIGENAAR 
VAN COffEEsHOP DE WAlM OP 
sONsBEEKsINGEl 115:

Dat uitsterfbeleid van de gemeente is al jaren aan 

de gang, maar ze krijgen het gewoon niet voor 
elkaar. De coffeeshops worden altijd in 
een verdomhoekje gegooid; alsof parkeer-
overlast alleen door de coffeeshops komt! 

Er zijn ook andere winkels op de Hommelseweg 
en – met alle respect voor Café Restaurant Goed 
– ook daardoor is er meer parkeeroverlast. Plus 
het feit het hier eenrichtingsverkeer is 
gemaakt. Dat is geen handige beslissing 
van de gemeente geweest en veroor-
zaakt opstoppingen. En wat heeft de pinauto-
maat nou met de coffeeshops te maken? Mensen 
moeten toch geld pinnen? 

Het beleid wordt aangescherpt. Waarom worden 
wij niet netjes geïnformeerd over wetswijzigingen 
om nog bezwaar te maken en moeten we dat in 
de krant lezen? 



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

ACHTTIEN HONDENUITlAATPlEKKEN 
Voor deze hondenuitlaatplekken geldt geen 
opruimplicht. Hondenbezitters hoeven dus geen 
hondenpoep op te ruimen, want dat doet de 
gemeente om de twee weken. Het college gaat 
ervan uit dat de HUP’s kunnen leiden “tot een 
schonere wijk met minder overlast van honden-
poep.”

De achttien uitlaatplekken zijn definitief. Wijk-
bewoners gaan namelijk akkoord met deze 
plekken, want niemand heeft bezwaar gemaakt 
of andere zienswijze kenbaar gemaakt in de 
periode dat dit mogelijk was: namelijk van 8 t/m 
22 juli. 

Iedereen kon vanaf 8 juli op de hoogte zijn van 
de HUP’s omdat deze op die datum als voorne-
men in de Arnhemse Koerier zijn gepubliceerd. 
Bijbehorende tekeningen lagen daarna twee 
weken lang ter inzage in het stadhuis. 

De volgende plaatsen zijn in Klarendal als HUP 
aangewezen (zie ook gebiedjes in kaart onder): 

•	 Dr.	J.C.	Hartogslaan	

•	 Rosendaalsestraat
•	 Velperweg
•	 Rosendaalsestraat	/	 

Arbeidstraat

•	 Sonsbeeksingel	/	 
Hovenierstraat

•	 Sonsbeeksingel	/	
Paulstraat

•	 Putplein
•	 Tedingstraat
•	 Atjehstraat

•	 Verbinding	tussen	Klarendalseweg	en	West-
Peterstraat 

•	 Tussen	Agnietenstraat	/	Onder	de	Linden
•	 Pleintje	Herenstraat	(
•	 Klarenbeekstraat

•	 Onder	de	Linden	/	Vijverlaan	/	Klaren-
beekstraat

•	 St.	Janskerkstraat
•	 Klarendalseweg	/	Kazernestraat
•	 Garnizoenstraat	/	Vijverlaan/	Kazernestraat
•	 Geert	Grootestraat

Tekst en foto's: Jos van Beek Communicatie

Hondenpoep is irritatie nummer één bij Neder-
landers en dus ook bij Klarendallers. Volgens de 
normen van Buiten Gewoon beter, moeten er 
echter voldoende plekken zijn waar honden vrij 
hun behoefte kunnen doen. Maar die waren er 
in Klarendal niet. Daarom stelde het college van 
B&W onlangs achttien hondenuitlaatplekken 
(HUP) in Klarendal vast. 

nieuwe uitlaatplek

HUP’s OVERZICHT - HONDENUITlAATPlEKKEN IN KlARENDAl



Op de hoek van de Agnietenstraat en de 
Hommelseweg staat een gebouwtje beschilderd 
met kleurrijke kindvriendelijke muurschilde-
ringen. Op dat terrein, en sowieso op de hele 
Leuke Linde lag ooit een begraafplaats. Die is 
in 1960 geruimd. Daarnaast bestond als sinds 
1930 een speeltuin die in 1976 om werd omge-
doopt tot Bouwspeelplaats de Leuke Linde. 
Tegelijkertijd was de Koude Oorlog aan de gang 
en werd er vanuit Den Haag aan de toenmalige 
PTT opdracht gegeven om door het hele land 
een noodnetwerk aan te leggen waarvoor bun-
kers nodig waren; als de bom zou vallen, dan 
kon er ondergronds in ieder geval nog gecom-
municeerd worden. Eén zo’n bunker heeft zijn 
ingang in dat kleurrijke gebouwtje, gebouwd in 
1977. Niemand wist precies wat daar onder de 
grond nou precies aan de hand was.

Stichting Wijken voor Kunst heeft contact kun-
nen krijgen met de juiste afdeling van de KPN 
die erg enthousiast was om deze atoomschuil-
kelder nou eens aan de omwonenden te laten 
zien. Wijken voor Kunst is van tevoren op zoek 
gegaan naar manieren om deze openstelling op 
een leuke en kunstzinnige manier aan te kleden.

In de eerste plaats is er een groepje mensen op 
zoek gegaan naar de verhalen die er de ronde 
doen over dit terrein, zowel de begraafplaats als 
de bunker. Of kinderen zijn gevraagd naar hun 
fantasieën over dit geheimzinnige ondergrond-
se stukje Klarendal. Ze kwamen met de gekste 
antwoorden, of maakten mooie tekeningen.

ATOOMsCHUIlKElDER – BUNKER 

door zefanja hoogers

Het weekend van Wijken voor Kunst is al weer 
een hele tijd geleden als deze krant van de 
drukker komt, namelijk 19 en 20 september. Het 
zou een beetje mosterd na de maaltijd zijn daar 
nu nog uitgebreid verslag van te doen. Maar we 
willen u toch niet onthouden van een heel inte-
ressant Klarendals hoekje wat op de zondag 
van dit weekend voor het eerst werd ontman-
teld; de bunker. Ofwel de atoomschuilkelder.
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b U N K E R P R O j E C t  W I j K E N  V O O R  K U N S t

Over het kerkhof en vooral de ruiming daarvan, 
gaan veel verhalen over kinderen die met sche-
dels voetbalden; het moet hier gewemeld heb-
ben van los slingerende botten. 
Op de bunker komen andere reacties. Zoals die 
van frans, Bert, Jan en de neef van frans:

(MK) DAT GEBOUW DAAR, WEET U WAT DAT Is?
“Dat is een BB–bunker van de Koude Oorlog. 
(BB = Bescherming Bevolking) Uit de tijd van 
de Cubacrisis. Daarna is die bunker gebouwd, 
eind jaren ’60. Er zit van alles in: bedden, water, 
noodstroom, conservenblikken, gasmaskers, een 
chemisch toilet: voor de bevolking. Het wordt nog 
regelmatig gebruikt, hele vieze rook komt er dan 
uit.

Het is een BB-bunker, 't is geheim wat er in 
gebeurt -toen de BB is opgeheven zijn deze din-
gen ook opgegeven"

(MK) HOE lANG sTAAT DE BUNKER ER Al?
"In 65 - 66 gebouwd", denkt Frans "18 jaar gele-
den, toen leefde mijn schoonmoeder nog en die 
woonde hier - 18 jaar geleden rookte die nog 
volop! Zowat elke dag, met witte rook. Ik heb 'm 
zien bouwen, ik ging kieken."

"Ik heb 'm gebouwd", zegt zijn neef. "Ik ben altijd 
ijzervlechter geweest. Een meter dik zijn de 
muren. Een meter of vijf diep onder 
het maaiveld. Er zit veel ijzer in, oeh!" 
Ook aan de bouw van andere bunkers heeft hij 
meegewerkt, zoals die naast de manege aan de 
Schelmseweg, eentje achter zwembad Klarenbeek 
in een weiland, maar ook in Oosterbeek en 
Doetinchem. "Allemaal BB-bunkers."
 
(MK) WAT GEBEURDE ER MET DIE BUNKER?
Ze vertellen dat er vroeger veel geoefend werd. 
"Vroeger kwam er haast elke dag iemand. Dan 
zag je witte rook uit het gebouw komen. Er 
gingen mannen in zwarte pakken in 
oefenen. Mannen van de BB, met zwarte pak-
ken, een soort overallen: zwarte overallen.” Het is 
dan wel een BB-bunker, maar de mannen denken 
dat hij niet voor de wijk is bedoeld "Voor B & W. 
Voor hoge functionarissen. Of in ieder geval voor 
de beter gesitueerden. Maar niet voor de gewone 
mensen".
 
(MK) EN WAT MOETEN WE NU MET DEZE BUN-
KER?
“De mensen weten nu helemaal niet wat dat 
gebouw betekent. De ouwe garde zal het nog wel 
weten. Maar als er oorlog komt weet niemand 
waar die heen moet.”

“Toch gek, dat daar een gebouw ligt waarvoor 
heel veel geld is uitgegeven. En niemand heeft er 
gebruik van gemaakt. Het ligt daar maar. En zo 
liggen er heel veel, allemaal belastinggeld.”



In de tweede plaats is er toestemming geko-
men om allerlei archiefmateriaal over dat ter-
rein uit het Gelders Archief te fotograferen. 
Normaliter moet je daar tegen betaling foto’s 
nabestellen. Maar ze waren zo enthousiast 
over dit project voor de buurt, dat ze over hun 
hart streken. Daags na het bezoek van stichting 
Wijken voor Kunst schreven ze op hun blog: 

Schuilen tijdens het spelen?
Soms verrrassen bezoekers archivarissen met 
markante onderzoeken. Zoals deze. De Stichting 
Wijken voor Kunst organiseert een kunstproject 
over de atoomschuilkelder onder de Arnhemse 
speeltuin De Leuke Linde. De bunker wordt op 
20 september opengezet voor buurtbewoners 
van Klarendal, Sint Marten, Spoorhoek en 
Sonsbeekkwartier. De stichting gebruik foto's 
en bouwtekeningen uit de collectie van het 
Gelders Archief voor een kleine tentoonstelling 
over dit ondergrondse item.

Spitten, graven, uitdiepen. Het zijn termen die 
van toepassing zijn op archieven, maar ook op 
ondergrondse bunkers. Zo zie je maar weer.

Tijdens de openstelling waren diverse beelden 
uit het Gelders Archief aan de hekken van de 
leuke linde rondom de bunker gehangen waar 
met interesse naar werd gekeken. 

7

b U N K E R P R O j E C t  W I j K E N  V O O R  K U N S t

De bunker was op zondag 20 september opengesteld voor rondleidingen; alle rondleidingen - tussen 
12:00u en 17:30u ieder kwartier - waren om half twee volgeboekt!

De hele tentoonstelling gemaakt voor en door bewoners van zowel de verhalen als de oude beelden, 
is integraal verhuisd naar de bibliotheek aan de Koningstraat. Hij is daar de hele maand november 
dagelijks te bezichtigen, kijk op www.biblioarnhem.nl voor openingstijden.
Om ondergronds te gaan, zullen buurtbewoners nog weer even moeten wachten. 

Met dank aan Max Kuiper



8

Sponsoractie Hommelse Poort, doe ook mee!

Aan het begin van de zomer zijn in de Hommelse 
Poort tijdelijk panelen opgehangen met daarop 
een mozaïek van de namen Klarendal en st. Mar-
ten. Via de wijkkranten en de Arnhemse Koerier 
is aan het publiek gevraagd of het een goed idee 
is om dit mozaiek in een definitieve vorm, met 
tegeltjes, aan te brengen. Het alternatief was om 
het kunstwerk van Antis Renjaan, dat hier de 
voorgaande jaren heeft gehangen, te restaureren 
en weer terug te hangen.

Bij de gemeente zijn enkele tientallen reacties 

binnengekomen. Hieruit bleek duidelijk 
dat de meerderheid voorstander is van 
tegeltableaux. Om betegeling van de 
Hommelse Poort mogelijk te maken 
wordt een sponsoractie gestart. 

De sponsoractie richt zich op zowel de bewoners, 
als de ondernemers uit de wijken Klarendal en St. 
Marten. Het kunstwerk zal straks bestaan uit meer

dan 25.000 tegeltjes. Alle bewoners kunnen straks 
één of meer tegeltjes kopen en dragen op die 

manier bij aan het kunstwerk. Als je meedoet 
wordt je met je naam vereeuwigd bij 
het kunstwerk!
De actie wordt op dit moment verder voorbereid 
en zal nog dit najaar plaats gaan vinden. Via onder 
andere de wijkkrant en de wijkwinkel zullen we je 
op de hoogte houden. 

Het kunstwerk wordt een kunstwerk voor de wijk, 
wil je een bijdrage leveren aan de campagne, laat 
het dan weten en meld je aan bij Mirella Kreger 
mirella.kreger@arnhem.nl

Antis Renjaan is al enthousiast bezig met ideeën 
voor nieuwe kunstwerken in de wijken Klarendal 
en St. Marten. Hij zou graag met bewoners van de 
wijken verder werken aan deze ideeën. Voor deze 
nieuwe kunstwerken kan t.z.t. een andere locatie 
in de wijken worden gezocht. 

Het laatste paneel wordt opgehangen tijdens de bevestiging in mei van dit jaar

Nieuws van Volkshuisvesting
K l A R E N D A l
Tussen Sinterklaas en de jaarwisseling verschij-
nen er letters op het dak van Station Klarendal, 
het oude postkantoor met Goed.Proeven op de 
begane grond. Al kijkende vanaf  de Hommelsweg 
is ‘Klarendal’ te lezen. Diegene die aankomt vanaf 
station Velperpoort ziet ‘station’ staan. De letters 
zijn aan één zijde verlicht met rode led-verlichting. 
Van afstand zal het moeilijk in te schatten zijn, 
maar de letters zijn ongeveer een meter hoog en 
staan over de hele breedte van het dak.
Al weer een jaar geleden bestond Volkshuisves-
ting 100 jaar. De letters zijn het cadeau van de an-
dere Arnhemse corporaties aan Volkshuisvesting. 
Een prachtig cadeau.

GEVElAfBEElDINGEN KlARENDAlsEWEG: WIE 
DOET ER MEE!
Vroeger had warenhuis Henzen aan de Klarendal-
seweg een prachtige muurschildering. Een huizen-
hoge man prijkt op een gevel in de Sint Janskerk-
straat. En hoe prachtig is de net gerestaureerde 
schildering op de muur langs het pad tussen de 
West-Peterstraat en de Klarendalseweg? 
Klarendal en gevelafbeeldingen, ze horen een 

beetje bij elkaar.

Binnen de wijkaanpak van Klarendal én aanslui-
tend op het 100% mode project, wil Volkshuisves-
ting vier gevelafbeeldingen proberen te realiseren 
aan de Klarendalseweg. Daarbij roept Volkshuis-
vesting de hulp in van de bewoners uit Klarendal. 
Bent u wijkbewoner en heeft u zin om deel te 
nemen in een werkgroep ‘gevelafbeeldingen’, 
meldt u zich dan bij projectleider Christel Krebber 
(per email c.krebber@volkshuisvesting.nl of tele-
fonisch (026) 3 712 817). Ongeveer drie bewoners 
kunnen deelnemen in de werkgroep.

VAN sCHOOl III GAAT JE HART sNEllER KlOP-
PEN
Soms heb je van die gebouwen waarvan je hart 
sneller gaat kloppen. School III is zo’n pand. Volks-
huisvesting Arnhem is op veel fronten actief in 
Klarendal en daarom komen we er vaak. Bij Berry 
Kessels, de eindverantwoordelijke binnen Volks-
huisvesting voor alle activiteiten in de wijk, en bij 
Gerrit Breeman ging de zichtbare teloorgang van 
School III aan het hart. Deze zomer kreeg Volkhuis-
vesting de kans om zélf in te grijpen toen pro-

jectontwikkelaar WBC het pand te koop aanbood. 
Sinds eind augustus is Volkshuisvesting eigenaar 
van het pand.

Inmiddels denkt Volkshuisvesting na 
over een goede invulling voor het 
pand. Die moet aansluiten bij de be-
hoeften van Klarendal. WBC koos voor wo-
ningen op deze plek. Volkshuisvesting kijkt verder 
en onderzoekt ook andere invullingen die passen 
in de wijk en op deze plek. 

Tegelijktijd bereidt Volkshuisvesting 
een bouwplan voor om de verloede-
ring van het pand tegen te gaan.
De krakers in het pand gaven aan dat de prachtige 
architectuur ook hen aan het hart gaat. Volkshuis-
vesting rekent er op dat zij zuinig omgaan met 
het gebouw. Ook sloten we een gebruikersover-
eenkomst met hen af. Die houdt in dat Volkshuis-
vesting hen ongemoeid laten en dat zij vertrekken 
zodra Volkshuisvesting met bouwen begint. En 
wat ons betreft, is dat zo spoedig mogelijk.
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Wijkagente Petra de Visser vertrekt na 7½ jaar:
“Klarendal is een stukje van mijzelf geworden”

Door Jan Brugman

“Klarendal is een stukje van mijzelf geworden. Dat 
is echt zo. Ik wil dat ook niet meer loslaten. Nu ik 
veel minder in de wijk kom, zoek ik met Google op 
internet wat er aan nieuws over Klarendal staat. Ik 
heb zoveel achter de voordeur van mensen geke-
ken, zoveel gezien en zoveel gehoord.” 
Dat zegt wijkagente Petra de Visser. Ze is uit de 
politiehuiskamer van Klarendal vertrokken naar 
de districtsrecherche. sinds september volgt ze 
vanwege haar nieuwe baan de Hbo-opleiding tot 
recherchedeskundige, een soort toprechercheur. 
Dat gebeurt op de rechercheschool in Zutphen.

“Ik ben hier nu 7½ jaar geweest. Ik zag het niet zo 
zitten over een paar jaar in een andere wijk aan het 
werk te gaan. Ik zou alles vergelijken met Klarendal. 
Ik dacht toen: “recherchewerk heb ik ook altijd leuk 
gevonden”. En ik wilde ook wel weer gaan studeren. 
Dat kan nu allemaal, omdat de kinderen nu wat 
ouder zijn. Ik heb mijn keuzes altijd gemaakt vanuit 
mijn gezin. Dat blijft het belangrijkste. Dit is voor 
mij een unieke kans, al is het wel moeilijk om weg 
te gaan”. 

Unieke tijd
“Ik heb hier een unieke tijd gehad. De samen-
werking met de collega’s van de huiskamer was 
enorm goed. We deden alles als team. En je leert 
de mensen in de wijk in de loop van de tijd steeds 
beter kennen. Als je er langer loopt krijg je ook 
steeds meer een vertrouwensfunctie. En het is 
natuurlijk ook wel een uitdagende wijk. 
Mijn vak is wel politieagent en in deze 
wijk is nu eenmaal veel criminaliteit. 

Neem alleen maar de overlast. Ik herinner me nog 
altijd een vrouw die huilend naar de huiskamer 
kwam. Ik was pas in Klarendal. Ze woonde dichtbij 
de Hommelsepoort, maar durfde daar ’s avonds 
niet meer doorheen. Ze was echt bang. Dat is erg. 
Je kunt dan als reactie daar als politie wel gaan 
“drukken” Maar dan verdwijnen ze bij de poort en 
verplaats je het probleem naar een andere plek. 
Als politie kun je lang niet alles alleen. 

Dus moet je gaan samenwerken met de gemeente, 
met de wijk instanties. 
Dat hebben we als team ook heel veel gedaan om 
problemen echt op te lossen. Van de 15 koffieshops 
zijn er nog maar vijf over. Die koffieshops zelf 
zijn niet altijd het probleem. Maar ze 
geven in de buurt wel veel overlast.” 

Eerlijk en direct
“Het mooiste is dat je met veel mensen een relatie 
opbouwt. Maar je blijft ook politieagent.
Dat was ook wel eens lastig. Ik heb die contacten 
altijd belangrijk gevonden. Ik wil altijd alles weten, 
goed op de hoogte zijn. Neem bijvoorbeeld jonge-

ren. Als je ze kent of als je goed op de hoogte bent 
dan merk je als er wat verandert. Dan kun mis-
schien voorkomen dat jongeren crimineel gedrag 
gaan krijgen. Je kunt dan eerder signaleren. Het 
mooie van de mensen hier is dat Kla-
rendallers heel eerlijk zijn, heel direct. 
Maar soms hebben mensen ook wel eens wat te  
verbergen. Voor mij is het dan een sport daar toch 
achter te komen.

Wat ik zou willen? Meer mix tussen de Klarendal-
lers en de nieuwkomers in de wijk. Ook in de wijk-
organisaties. Dat zou heel goed zijn voor de wijk en 
de mensen die er wonen.”

Politiehuiskamer bestaat 10 jaar
De politiehuiskamer bestaat dit jaar 10 jaar. In de 
loop van de jaren zijn uit het hele land politie-
instanties en politici komen kijken. Alle bezoekers, 
zoals minister Vogelaar, reageerden positief. 
Verrassend genoeg is het grootste probleem in de 
afgelopen jaren geweest de politiehuiskamer open 
te houden. steeds was er binnen de politieorganisa-
tie zelf grote druk om de deur te sluiten. 

Dat tij lijkt nu gekeerd te zijn. Onlangs maakte chef 
Herman van Haarlem nog bekend dat de wijkagen-
ten elk voor 80% van hun tijd in de wijk aan het werk 
zullen blijven. 
De meeste Klarendallers zijn blij met de politiehuis-
kamer. Ze vinden de politie door die huiskamer heel 
dichtbij en de agenten zijn bekende gezichten in de 
wijk. En er is geen bureaucratie. Je kunt 
zo maar binnenlopen en gemakkelijk 
contact maken met de politie. En in een 
wijk als Klarendal kan dat belangrijk zijn.  

“Het is een vangnet voor de veiligheid en de leef-
baarheid in de wijk” zeggen de Klarendalse agenten, 
die tijdens het jubileum gewoon doorwerken. 

Petra Visser rechts met collega Rene
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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  
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, 
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
Ophaaldag plastic: elke 2e ma. van de maand
Wijkcentrum Klarendal: Rapparstraat 30  
tel. 026--3513428

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.
De Wijkwinkel is dicht tussen 24/7 en 10/8. 

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.

Wijkplatform Klarendal

De mededeling in het vorige nummer dat er 
in het Wijkplatform nog plaats is voor nieuwe 
leden, heeft tot twee reacties geleid. Het wijk-
platform wil graag dat nog meer actieve bewo-
ners om Klarendal nog mooier te maken en met 
nog meer karakter dan ze nu al heeft. Er valt nog 
heel wat werk te verrichten als het gaat om het 
meer leefbaar maken van Klarendal. 
Het is ook belangrijk dat er meer contacten 
groeien tussen de oorspronkelijke Klarendallers 
en de bewoners van bijvoorbeeld Turkse 
afkomst. Meer contact leidt tot meer begrip 
over en weer en dat maakt het weer leuker om 
in Klarendal te wonen. Er is nog plaats in de 
Bewonersgroep, waarin de vergaderingen van 
het wijkplatform worden voorbereid en zo nodig 
ook andere wijkproblemen worden besproken.
Een deel van die bewonersgroep zit ook namens 
die groep in het Wijkplatform.  
Meer informatie? Bel opbouwwerker Rob 
Klingen, telefoon 4452257

W I j K W I j z E R ☞☞

WIJKPlATfORM KlARENDAl

Nicoline Nieuwenhuis – keramiste op de Mussenberg, terug in Klarendal

Door Mike Hoose

Ik ben op bezoek bij Nicoline Nieuwenhuis op de 
Kazernestraat; een creatief huishouden. Op de 
schappen langs de wand staat het vol met kera-
miek en materialen. Er staat een lange tafel in de 
woonkamer, bekleed met metaal zodat kleicur-
sisten hieraan kunnen werken. Bij het gesprek is 
de tweelingzus van Nicoline, Jit. Zij is eveneens 
kunstenares, misschien kent u haar werk in het 
nieuwe pand van bloemsierkunst de lente. Tijdens 
het gesprek doet Jit ook regelmatig een duit in het 
zakje om Nicoline aan te vullen.

Jit en Nicoline zijn samen begonnen op de kunst-
academie in Arnhem, ze leefden toen in een roerig 
Klarendal. Met de roerige tijd bedoel ik de periode 
1972 – 1973 toen hele gezinnen tijdelijk geherhuis-
vest werden omdat de wijk grootschalig gesloopt 
en opgeknapt werd. Hele blokken waren leeg, het 
was een soort spookstad geworden. Oude huizen 
moesten plaats maken voor nieuwbouw. Dit was 
zeer tegen de zin in van de Klarendallers. Om uiting 
te geven aan hun onvrede over de gedwongen 
verhuizingen staken ze elke avond autobanden en 
afval in de brand. De gesprekken in de buurtca-
fés gingen veelal over de ontevredenheid van de 
bewoners. Bovendien wilden ze de charme van 
de vooroorlogse huizen niet verruilen voor de te 
bouwen nieuwbouw.

Nicoline en Jit kozen ondertussen op de academie 
voor de vrije richting schilderen tekenen en grafiek. 
Nicoline ging eigenlijk naar de academie om illu-
strator te worden. Ze heeft wat boeken geïllustreerd 
maar ze ontdekte dat er heel veel promotiewerk bij 
kwam kijken om je brood ermee te kunnen verdie-
nen. Ze heeft uiteindelijk een etspers aangeschaft 
en de vrije grafiek was prachtig. Vanuit het etsen is 

ze overgestapt op klei wat een geduldiger mate-
riaal is. Dit viel namelijk beter te combineren met 
de zorg voor kinderen en huishouden, Nicoline 
woonde ondertussen met gezin in een voormalige 
kleifabriek in het natuurgebied Roderveld.

De combinatie etsen grafiek en keramiek; ze werkt 
steevast met een komvorm van keramiek als basis. 
Daarop tekent ze, schildert ze met gekleurde kleislib 
in alle mogelijke kleuren. Haar inspiratie deed ze op 
in de natuur van Twente. Als ze terugkwam van een 
wandeling ging ze aan de slag met wat ze die dag 
gezien had om haar heen. Maar Nicoline woont nu 
weer in Klarendal; Arnhem als thuisbasis zal ook ze-

ker zijn weerslag hebben op het werk dat ze maakt.
Naast het maken van kunst en exposeren, geeft ze 
ook workshops. Ze werkt met groepen die ze een 
opdracht geeft om mee te werken. Ook werkt ze 
met kinderen van middelbare scholen op projectba-
sis. Ze wil graag in Arnhem starten met het geven 
van workshops keramiek aan huis; een mooie 
ruimte met een creatieve ambiance.

Mochten mensen uit Klarendal geïnteresseerd zijn 
in haar werk, kunnen ze contact opnemen met 
Nicoline via:
nicnieuwenhuis@hotmail.com / Kazernestraat 12 
of bel 026 8449030
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Kindereactiviteiten bouwspeelplaats de Leuke Linde

Dag jongens & meisjes,

Zoals jullie al wel gemerkt hebben is het koude 
en natte weer ook naar de leuke linde gekomen. 
Maar niet getreurd, zelfs met kou zijn er nog allerlei 
leuke dingen bij ons te doen. Alleen als het regent 
gaat het niet door. 

Activiteiten De leuke linde november - december:
Elke maandag- en donderdag van 15.30 – 17.00 
uur is speluitleen ‘Pretland’ geopend. Ben je nog 
niet lid? Dan kan je een formulier ophalen! Dit is 
helemaal gratis! We hebben alleen een pasfoto en 
gegevens van je nodig.

Elke woensdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur zijn er 
sportactiviteiten op de nieuwe Playground. 
Woensdag 2 december hebben we geen activitei-
ten op de Leuke Linde, maar sinterklaasfeest bij 
wijkcentrum Klarendal en wijkcentrum de Hommel 
(Sint Marten).

Woensdag 16 december hebben we geen gewone 
activiteiten, maar een Kerstfeest. Waar en hoe 
is nog onduidelijk, maar dit horen jullie zo snel 

mogelijk.

In de kerstvakantie (van 21 december tot en met  
1 januari) hebben we geen activiteiten.

Bovenstaande activiteiten zijn helemaal gratis 
en voor als je tussen de 4 en 13  jaar bent! In de 
vakanties hebben we een ander programma en 
gaan Speluitleen ‘Pretland’ en de activiteiten op de 
playground op woensdagmiddag niet door.

Ben je vergeten wanneer wat er te doen is? Kom 
dan naar de Leuke Linde toe. Daar staan 2 grote 
borden waar alle activiteiten in hangen, je mag het 
natuurlijk ook gewoon aan ons vragen. De website 
is nog niet goed, op dit moment wordt er hard 
gewerkt aan een nieuwe en leuke website. Vanaf 
volgend jaar, dus januari 2010, kunnen jullie ook 
weer kijken en reageren op onze website  
www.deleukelinde.nl. 

Wil je nog meer weten of heb je leuke ideeën kom 
dan naar de leuke linde!
Groetjes, Maartje & stichting Bouwspeelplaats De 
leuke linde

Hallo ik ben Michaëla 
Smeenk 
Hallo ik ben Michaëla smeenk en ik woon op de 
Geitenkamp.Ik ben 25 jaar en ik ben een vaste 
vrijwilliger van wijkcentrum Klarendal sinds 
2001.

Mijn taken hier zijn kinderdisco en binnenkort 
weer meidenclub. Verder ben ik er als ik nodig 
ben! Ik knutsel ook vaak dingen voor Speeldorp 
of kinderkamp op een creatieve manier in elkaar. 

Naast mijn vrijwilligerswerk heb ik ook nog 
gewoon werk. Ik ben postbode, ik breng dus de 
post rond. Ik kan het ook makkelijk combineren 
met elkaar. Ik werk hier met veel plezier 
met kinderen zowel als met de vrijwil-
ligers en ze kunnen ook goed met mij 
overweg.

Ik ben altijd graag buiten, ik ben geen thuis 
mens ik hou er gewoon van om naar buiten te 
gaan anders loop ik me thuis te vervelen. Ik heb 
ook nog een zusje van 24 jaar en ik woon ook 
nog bij mijn ouders thuis. Ik heb wel een vriend 
al 10 jaar maar we wonen nog niet samen. We 
zijn wel druk bezig met zoeken en ik zou ook wel 
graag in Klarendal willen wonen omdat ik hier 
met thuis voel. Daarnaast ben ik hier ook graag 
omdat ik hier veel vrienden heb en het altijd 
gezellig is. Ik ben liever hier dan op geitenkamp 
want ik ben hier ook geboren en ik mis Klarendal 
soms ook wel!

Zo, nou weten jullie iets meer over mij!  
Ik hoop jullie snel weer tegen te komen in het 
Wijkcentrum! 
Groetjes Michaëla

Speurtocht brede school
Op 20 oktober is er voor de kinderen van groep 7 
en 8 die in de wijk Klarendal of sint Marten naar 
school gaan een speurtocht in park sonsbeek 
georganiseerd.  

Het samenwerkingsverband van de brede school 
Klarendal / Sint Marten heeft hiervoor het initiatief 
genomen.  
Aan deze activiteit werkten de Ibn i Sina, Jan Light-
hart, de Wijzer, Sint Anna, Sint Jansschool, kinder-
werk van Rijnstad en het Sportbedrijf mee. 

Het doel van deze speurtocht was om kinderen van 
verschillende scholen elkaar te laten ontmoeten, 
zodat zij kinderen uit andere milieus en culturen 
tegen komen. Zo krijgen zij een breder beeld van de 
samenleving. Of het doel bereikt is moet de werk-
groep nog evalueren. 

De kinderen hebben die middag in ieder geval hun 
beste beentje voorgezet (sommigen hebben twee 
uur gelopen) en met veel plezier aan de speurtocht 
meegedaan.

F

Kerst- en rommelmarkt 
wijkcentrum de Hommel; 
huur een kraam 
Op dinsdag 22 december van 14.00-19.00 u. is 
er een gezellige Kerstmarkt op wijkcentrum de 
Hommel. U kunt voor het verkopen van uw spul-
letjes, tweedehands of eigengemaakt (geen eten 
wel b.v. Kerstkaarten) een tafel huren voor 2,00 
euro. De Kerstmarkt is binnen in de Hommel. 
Verder zijn er buiten leuke winter-activiteiten 
voor kinderen zoals brood-  en marshmellows 
bakken in een vuurkorf. Ook zijn er hapjes en 
andere lekkere dingen te koop. 

Er is een echte Kerstman en een mooie kerst-
boom. 

Kortom, alles om in de stemming te komen voor 
een heerlijke Kerst. 

Wilt u een tafel huren? Neem dan contact op 
met de Hommel of kom langs bij Alan/Nel,  
tel. 4450764. Wees er snel bij want vol is vol. 
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K I N D E R p a g I N a

Gezocht! ! ! ! ! !

Kinderen die het leuk vinden 
om:
• een stukje te schrijven voor 

de wijkkrant,
• andere kinderen of volwasse–
 nen te interviewen,
• een tekening of foto’s te 

maken voor de wijkkrant.

Wil jij ook in de wijkkrant 
staan????
Meld je dan aan bij Annika of 
Joyce.

Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, het is weer 
zover !!!!!!!!!!! 

Sinterklaas en zijn pieten heb-
ben laten weten, dat zij weer een 
bezoek gaan brengen aan het 
Wijkcentrum Klarendal. En wel op:
Woensdag 2 december, van 14.00 
uur tot 16.00 uur, voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar.

Zou de Sint nu al onderweg 
zijn??? We hopen maar dat er 
niets mis gaat!

Samen sporten, knutselen, dansen en nog veel 
meer!!!! (Aparte kleutergroepen)
Jij komt toch ook???
Hoe lAAt: van 13.45 uur tot 15.00 uur
Voor wie: voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
KoSten: 0,50 per keer
wAAr: in wijkcentrum Klarendal natuurlijk!!!

Het is al weer een tijdje 
geleden, maar wie weet het 
nog? Tijdens de opening 
van Speeldorp hebben we 
een Ballonnenwedstrijd 
gehouden. Helaas deden de 
ballonnen een beetje vreemd 
die ochtend, waardoor ze 
niet zo hoog de lucht in gin-
gen. Toch zijn er een paar 
ballonnen gevonden. Daar 
hebben we de kaartjes van 
terug gekregen. 

De ballonnen waren van:
• Jamillo Konja (ballon 

gevonden in Wapenveld, 
bij Zwolle)

• Katinka Wieldraaijer 
(ballon gevonden in 
Ruinen)

• Niels Gertsen (ballon 
gevonden in Otterlo)

• Romano Wentink (bal-
lon gevonden in De 
Harskamp)

• Kimberly Konings (bal-
lon gevonden aan de 
Hommelseweg)

Deze kinderen krijgen zo 
snel mogelijk een berichtje 
van Maartje of Joyce…. 
en een klein prijsje natuur-
lijk!!!

Volgende keer in de Wijkkrant:

Wist je dat:
• er iedere woensdagmid-

dag een instuif is in 
Wijkcentrum Klarendal voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar?

• je daar dan kunt knutselen, 
sporten, dansen en nog veel 
meer?!

• er iedere woensdagavond 
disco is? Voor kinderen van 
4 t/m 7 jaar, van 18.00 uur 
tot 18.45 uur. En voor kin-
deren van 8 t/m 12 jaar van 
19.00 uur tot 20.00 uur.

• de meidenclub weer is 
begonnen? 

• je je moet inschrijven voor 
de meidenclub bij Annika of 
Joyce?

• er een speciale club is voor 
kleuters op vrijdag?

• er nog veel meer te doen 
is in het wijkcentrum 
Klarendal????

• je altijd welkom bent!!!!!

Daar wordt aan de deur geklopt !!!

Instuif

een interview met onze eigen •	
Said. Hij is de sport-en spel-
werker in Klarendal. Wil je 
meer van hem weten? Mis 
dan de volgende wijkkrant 
niet!!!
wat is er te doen in de kerst-•	
vakantie???
en natuurlijk nog veel meer •	
club-info!

En de winnaars zijn…!


