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Klarendal in de prijzen
Door Helga van Ree
Een dikke Spekcheque van duizend euro en een
mooie Buitengewoon Beter Bonus van 250 euro.
Dat zijn de prijzen die Klarendal in november in de
wacht sleepte tijdens het vrijwilligersgala.
De Spekcheque is voor bewoners die met hun activiteit de leefbaarheid in hun wijk verbeteren. Zij
mogen zich opgeven bij de gemeente en moeten
motiveren waarom juist zìj het geld nodig hebben.
Dit jaar viel Wijkgemeenschap Klarendal met de
neus in de boter: de derde prijs van duizend euro.

Dit jaar gaat het kamp naar Schoonoord in
Drenthe. Brigit heeft al een leuk dagje uit in
gedachten, waar de Spekcheque aan besteed kan
worden. ‘Maar wat dat is, blijft nog geheim’, zegt ze
met een glimlach. ‘Anders is de verrassing eraf.’

Levensecht
leren II
pag. 4

_
_
BGB
pag. 5

8 hoogtepunten van
2009
pag. 6&7

_

Klarendals
Banier
pag. 8

_
_

Prins Jeroen
pag. 9
en nog veel meer

ciën horen daarbij. ‘Mijn oma ging vroeger met
haar schoonzus Jannie van Voorthuizen echt bij
de winkeliers in Klarendal ‘schooien’. Kregen ze
spulletjes die over waren en bij de verloting als
prijs weggegeven konden worden. En die lootjes
brachten weer geld op. Nu zijn wij blij dat onze
club elke maand oud papier mag ophalen van de
gemeente. Ook krijgen we wel eens iets extra’s.
Van de Gelderlander ontvingen we een keer twintig
vrijkaarten voor de Efteling! Super. Voor de overige
kaarten roepen we dan iedereen op om zegeltjes
van de Albert Hein te sparen.’

Oranje Afrikaantjes

Gerrit Dassen en Wiet van den Heuvel
‘Daar gaan we een leuk dagje van uit met de
kinderen’, vertelt Brigit Hogerhorst. Zij vroeg als
‘kampmoeder’ het geld aan voor de wijkgemeenschap. Deze werd in 1954 opgericht door haar oma,
Ger Ulrichs. Met flink wat vrijwilligers bezorgt
Brigit zo’n veertig Klarendalse kinderen elk jaar een
leuke vakantieweek op een kampeerboerderij in
Nederland.
Enka
Het kamp werd destijds georganiseerd omdat de
arbeiders van de AKZO (toen Enka) geen geld hadden voor een vakantie. De kinderen liepen zomers
vaak bij de deur. Het idee werd een groot succes.
In die tijd gingen er soms wel driehonderd kinderen mee, zes bussen vol.
Brigits man Mario (elkaars kampliefde!) was één
van die kinderen. Hij herinnert zich zijn eerste keer
nog goed. ‘Ik was vijf jaar oud en we gingen naar
Hulshorst. We bouwden hutten in het bos. Gewoon
met spijkers en touw. Voor de lunch namen we
brood en limonade mee’, vertelt hij. Volgens Brigit
hoef je daar nu niet meer mee aan te komen. ‘De
kinderen vinden het vast leuk, maar de regels… We
zijn tijdens een speurtocht een keer teruggefloten
door de boswachter. Moesten we in allerijl naar het
gemeentehuis voor een vergunning! Nu probeer ik
alles zoveel mogelijk van te voren uit te zoeken en
te regelen.’
Oud papier
Daar is ze met haar vrijwilligers een jaar zoet
mee. Ze regelen de locatie, de bus, een dagje uit,
welk thema het kamp meekrijgt… Ook de finan-

Gerrit Dassen uit de Warmoesstraat weet al wel
waar ‘zijn’ Buitengewoon Beter Bonus naartoe
gaat. Het geld -voor zijn inzet om de straat netjes
te houden- gaat de grond in. ‘De bewoners hebben sinds een jaar allemaal hetzelfde plantenbakje
naast de voordeur hangen. Een gift in het kader
van de zogeheten ‘schoonste straat van Klarendal’.
In die bakjes en bij de boomspiegels, kunnen dit
voorjaar dus weer mooi plantjes komen’, vertelt hij.
Straatbewoner Wiet van den Heuvel had daarbij
een wens. Met het WK voetbal in Zuid-Afrika voor
de deur, leek oranje voor hem dè kleur. En wat is er
dan leuker dan een straat vol oranje Afrikaantjes?
Gerrit wil er wel bij zeggen dat het eigenlijk niet
zijn idee was om een bonus aan te vragen. Medestraatbewoner Geert Koning trok aan zijn bel. ‘Hij
stelde het voor en ik ben het aan gaan vragen. Ik
ben een echte regelneef, vandaar, haha.’ Ook vindt
hij dat de prijs de hele straat toekomt. ‘We houden
met elkaar de boel netjes hier. Daar hoeven we
niemand op aan te spreken. Het werkt gewoon
aanstekelijk’.
Geert Koning

Van de redactie
Vogelaarjaar 2009 was een vol jaar waarin veel
gebeurde in Vogelaarwijk Klarendal.
Afgelopen jaar werd duidelijker zichtbaar wat
er allemaal in gang gebracht kon worden door
extra geld. Een overzicht daarvan vind u op
de middenpagina, maar vanachter de bureaus
gebeurde er ook veel op beleidsniveaus.
Minder zichtbaar, maar weldegelijk in ontwikkeling.
En nu tijd van bezinning. Kerst komt er aan,
waarmee de donkerster dagen van het jaar.
Weer een volle krant hoor, maar als de deadline
tegen die kerst aan zou zijn gevallen dan was
de krant waarschijnlijk rustiger geweest.
Voor nu veel leesplezier, fijne feestdagen en tot
in 2010!

~ Inleveren van kopy ~
Uiterlijk woensdag 27 januari
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 februari
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Jos Peters, Gerard Mulder, Shay Karniel,
Zefanja Hoogers, Jan Brugman,
Helga van Ree
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Carla Dieperink, Gerdie Hermsen-Buunk,

De Arnhem Aces willen de club graag uitbreiden
met mensen uit onze nieuwe wijk. We heten iedereen die het leuk vindt om recreatief/competitief te
basketballen dan ook van harte welkom. Ook wanneer u als vrijwilliger allerlei hand- en spandiensten zou willen verzorgen bent u welkom in ons
gezellige team van vrijwilligers.

Mededelingen
Wilt u mee doen? Meld u dan aan bij Marij Snel,
tel 06-521 99 44 1. Welkom!
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Luthers Hofje in 2010 150 jaar,
een oproep
Omdat het Luthers Hofje in Klarendal volgend jaar
150 jaar bestaat zoeken wij (oud)-hofjebewoners
en/of wijkbewoners die anekdotes, bijzondere
verhalen of andere herinneringen weten te vertellen over het Luthers Hofje. Wij zijn ook geïnteresseerd in oude foto’s of ander beeldmateriaal van
het Hofje. Dit i.v.m. de publicatie van een (jubileum) boekje.
Voor contact: luthershofje@gmail.com.
Vast bedankt! Karina Elijzen

We spelen basketball voor jong en oud, dus voor
ieder wat wils. Mocht u interesse hebben of vragen hebben over de Arnhem Aces, kunt u contact
opnemen met info@arnhemaces.nl. Ook verwijzen
we u graag naar onze nieuwe website:
www.arnhemaces.nl
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Brede School: samen voor alle kinderen in onze wijk
Beste ouders, oma’s, opa’s, tantes, ooms, vrijwilligers, wijkbewoners uit Klarendal en St. Marten
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Kerstkoopweekend 18,19 en 20
december!

Om wat extra mensen naar het Modekwartier
te trekken organiseert ondernemersvereniging
DOCKS een koopweekend. Dit houdt in dat zowel
op vrijdagavond 18 december (17.00 – 21.00 uur),
zaterdag 19 december (11.00 -17.00 uur) en zondag
20 december (11.00 – 17.00 uur) de (mode)winkels
open zijn. Vanuit DOCKS zullen voor leden een
aantal dingen gefaciliteerd worden, zoals de rode
lopers en windlichten, muziek en publiciteit.

In september 2008 is de Brede School Klarendal/
St. Marten gestart. We willen u graag meer vertellen over de Brede School. Ook willen we u vragen
mee te denken over een goede toekomst voor kinderen in de wijk.
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Daarom nodigen wij u uit op dinsdag 26 januari 2010 van 19.30 tot 21.30 uur in Wijkcentrum
Klarendal, Rappardstraat 30, Arnhem,
tel 026-3513428

Het BGB-spreekuur op de woensdagmiddag van
13.30-14.30 uur vervalt op: 23 december 2009, 30
december 2009 en 6 januari 2010.

Aangepaste openingstijden
Wijkwinkel Klarendal in december
De Wijkwinkel is gesloten vanaf woensdag 23
december 2009 t/m 1 januari 2010.

Een cc gje op Klarendal
doe mee en win een prijs! doe mee en win een prijs!
Welke plek zie je op de tekening?

Naam:
Adres:
Telefoon:
Lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 27 januari 2010.

Gerard Mulder maakt
voor elke wijkkrant
een tekening van een
(on)opvallende plek in
de wijk. Als u die plek
herkent, maakt u kans
op een waardebon van
€10,- te besteden bij
Jochem’s Vishandel,
donderdag en zaterdag
te vinden bij het winkelcentrum van Klarendal.
Daarvoor moet u de
bon invullen en afgeven bij de Wijkwinkel,
Klarendalseweg 442.
De oplossing van
de vorige keer was
Ratatouille aan de
Sonsbeeksingel. Niet
zo moeilijk te raden;
het antwoord stond
integraal op de pagina
er naast. Vandaar veel
inzendingen!

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.
redactie-adres
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Nieuw bij u in de wijk Klarendal is basketballvereniging Arnhem Aces. De basketballvereniging die
voorheen onder de naam Esca Basketbal bestond,
speelt en traint nu in Sporthal Klarendal. Iedere
woensdag- en donderdagavond zijn we er met
verschillende teams actief.
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Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel
Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

telefoon

026 445 22 57

e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

Op www.klarendaller.nl is de wijkkrant te

De winnaar is Marcel
Viset, Warmoestraat 5.
Gefeliciteerd!

downloaden.
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Hondenuitlaatplaatsen t drie reacties van bewoners r
In de vorige krant stond op de Buiten Gewoon
Beter pagina een plattegrond gepubliceerd van de
wijk, waarop 18 hondeuitlaatplekken te zien waren.
Daarop zijn een aantal reacties bij de redactie binnengerold.
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Mede namens mijn directe buren en mede
ondernemers van het modekwartier ben ik het
niet eens met het eenzijdige besluit om op de
hoek van de Klarendalseweg en West Peterstraat een honden uitlaat veld te laten ontstaan
zoals onlangs beschreven is in het wijkblad de
Klarendaller. Dat is tegen de gemaakte afspraken in en afgezien daarvan vind ik een nogal
dom plan om midden in het modekwartier vlak
voor de mooiste muurschildering die er op de
100%mode route te vinden is een hondenpoep
verzamelplaats aan te leggen. Dat ziet er niet
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Naar aanleiding van het berichtje in de laatste wijkkrant even een opmerking. Ik ben een
inwoonster van de Geert Grootestraat en deze
straat is aangewezen als hondenuitlaatplaats.
Dat is het trouwens al jaren, maar nu dus officieel. Nu begrijp ik best dat honden
ook hun rechten hebben, maar ik zou
het op prijs stellen als u in de volgende wijkkrant de hondenbezitters er even op attent wilt
maken dat deze straat 2 zijden heeft, een vrije
en een bewoonde. Al jaren zitten wij met de ellende dat mensen die uit de auto stappen in de
hondenpoep trappen als er aan de bewoonde
zijde uitgelaten wordt, en dat gebeurt! We zitten
dan voor we het weten met die stinkende troep
in huis. Daarom een verzoek: laat ze de honden
aan de overkant uitlaten, dan heeft niemand er
last van! Bij voorbaat dank.

uit en dat gaat ontzettend stinken!

Kortom waar zijn wij nou mee bezig: 100%MODE
of 100%POEP?
Daarom heb ik een aantal vragen. Ik zou graag
willen weten wie dit besloten heeft. Waarom er
geen overleg heeft plaatsgevonden. Waarom er
wordt afgeweken van de norm t.a.v. van hondenpoep in het algemeen.
Thijs Verwer adresseerde deze tekst
aan dhr. Klaas Spits en wacht op een
reactie

C. Bosmann, Geert Grootestraat.
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Hallo mede-Klarenwaffers
Mijn naam is Lobbes en ik ben een bull mastif
dame van een zeer respectabele leeftijd. (Ik ben al
bijna 12!) Vorig jaar juni ben ik met mijn mensenmama in het mooie Klarendal komen wonen. En
volgens mij zijn de meeste buurtwaffers dol op
me, inclusief de kleine buurtmensjes, iedereen is
namelijk altijd erg lief voor me.
Gezien mijn hoog bejaarde leeftijd is wandelen
niet echt mijn grootste hobby. Ook heeft mijn
mensenmama mij keurig opgevoed. Mijn hondenhopen zijn zeker NIET de hondenhopen waar
mama nog wel eens over uitglijdt, maar van waf-

JongerencentrumdeMix

Zoals sommige misschien van jullie weten gaat
de Mix eindelijk verhuizen. Dit zal gebeuren op
5 januari 2010. Het nieuwe adres van de Mix zal
zijn: Klarendalseweg 193A 6822 GJ Arnhem. Ons
telefoonnummer en e-mailadres zal hetzelfde
blijven( tel: 026-4458621 E-mail: info@jongerecentrumdemix.nl). Op 18 december 2009 geven wij
een laatste feest in het huidige jongerencentrum.
Hierbij willen wij iedereen uitnodigen die 13 jaar
en ouder is. In de kerstvakantie hebben wij ook
weer een programma zoals:
• Dinsdag 22 dec. theatershow van Ali B in de
schouwburg Arnhem.
• Woensdag 23 dec. theatershow in de Hommel

•
•

(Sint Marten) met dans & muziek.
Dinsdag 29 dec. meidenuitje. Ideeën hiervoor
zijn welkom!
• Het programma voor de andere vakantiedagen
word nog bekend gemaakt op de website.
(www.jongerencentrumdemix.nl / http://jongerencentrumdemix.hyves.nl/)
De eerste week van januari 2010 zijn we gesloten
vanwege verhuizing en hopen daarna zo snel
mogelijk weer open te gaan. Hou ook hiervoor de
bovenstaande websites in de gaten.
6 Februari zal de Mix officieel geopend worden
voor de jongeren met een groot feest!

3

fers die minder netjes zijn opgevoed of die let
terlijk schijt hebben aan de goede opvoeding die
ze dan misschien toch genoten hebben.
Mijn motto is juist om het zo veel mogelijk beschut te doen “Als ik jullie niet zie, zien jullie mij
ook niet” en ook daarom zul je mijn hopen niet
zomaar op de stoep zien liggen.
Nu helemaal niet meer, want de wijk heeft een
hondenpoepbeleid! Dus sinds mijn mama heeft
uitgezocht waar mijn hopen wel mogen liggen,
ben ik ook wel bereid om die paar meter door te
sjokken naar de strook langs de Geert Grootsestraat, ben de beroerdste niet!
Maarrrr… Ik heb wel nog een paar vraagjes cq
kanttekeningen.

Wordt het nog wel duidelijker gemaakt dat het hier gaat om hondenuitlaatplekken?
Er is me nu namelijk 1x overkomen dat die hele
grasstrook vol staat met auto’s en dat is voor
zowel mij, als voor de mensen die nietsvermoedend hun auto uit of in willen stappen NIET
prettig.
Wordt er hier en daar ook nog een struikje
neergezet of moet ik werkelijk open en bloot en
voor het oog van iedereen die voorbij komt mijn
dagelijkse hoop leggen?
Ook weet ik niet of er iets aan gedaan kan worden, maar laatst kwam ik daar tijdens een ware
hondenweerbui en was het bijna onmogelijk om
mijn hoop daar te deponeren, omdat het gras zo
nat en drassig was geworden dat het meer leek
op een modderglijbaan dan op een hup.
Zo, dat is wel weer even genoeg gebrom over
het hondenpoepbeleid, ik ben normaal niet zo’n
bromberin, maar ik wou dit toch even met mijn
mede klarenwaffers delen.
Een flinke poot van Lobbes !
Door Tanja Stevens

Verwaarloosd pand wordt hippe modezaak
Glamoureuze Kick-off project ‘Levensecht Leren II’
Door Rieke Veurink, pastoortekst.nl
Twaalf leerlingen, één zwaar verwaarloosd
pand. De uitdaging: maak er iets moois van.
Op donderdag 12 november 2009 startte het
project ‘Levensecht Leren II’. Leerlingen van het
beroepsonderwijs van het Arentheem College
toveren vanaf dan een verwaarloosd pand aan
de Klarendalseweg 438 om tot een hippe modezaak. De kick-off was op 12 november om 16.00
uur. Inclusief rode loper, cocktails en smakelijke
hapjes.
Kick-off met sterallures
De leerlingen van het Arentheem College locatie
Leerpark Presikhaaf zijn sterren in bouwen. En dit
laten ze graag zien. Op 12 november stonden zij
volop in de spotlights wanneer ze op passende
wijze aan het publiek worden gepresenteerd.
De leerlingen worden als sterren behandeld.

behandeld. Daarbij hoort een rode loper, maar
ook een paparazzifotograaf, een podium en een
goodiebag.
Evaluatie
Twee jaar geleden vond project ‘Levensecht Leren I’
hoger aan de Klarendalseweg plaats. Vijftien leerlingen knapten twee panden op in het Arnhemse
Modekwartier Klarendal. Hoe hebben deelnemers
en betrokkenen dit destijds ervaren? Tijdens de
kick-off werd een evaluatie van dit project uitgereikt.
Levensecht leren
Na ‘Levensecht Leren I’ is het nu tijd voor deel
twee. De twaalf geselecteerde leerlingen komen
voor een grote uitdaging te staan. Op school leren
ze een vak, nu kunnen ze hun kennis in praktijk
brengen. Natuurlijk staan ze er niet alleen voor. Ze
krijgen hulp van KuiperBouw, het Arentheem

Theater Klarendal Theater Klarendal
Vanaf oktober tot en met de kerst; iedere
twee weken op zaterdagavond vermaak op
Sonsbeeksingel 147. Oude en jonge Klarendallers
hebben de tijd van hun leven, als deze krant

van de drukker komt nog één keer op tweede
Kerstdag.
Hopelijk laat Mandy dan weer haar talenten
horen!

De lekkerste oliebollen van Arnhem
En deze kan je bij Bouwspeelplaats De Leuke
Linde bestellen.

✂
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De oliebollen worden door de vrijwilligers
gebakken en de opbrengst is natuurlijk voor
de kinderen.

Naam: ..................................................................

De oliebollen worden op woensdag 30 december
op de Leuke Linde gebakken.

Telefoonnr: ..........................................................

Adres: ..................................................................

Ik wil
Je kan ze dan hier ook ophalen. Tussen 3 en 4 uur.
Voor 55+ en zieke wordt het aan huis bezorgd.

Oliebollen x € 0,40 =
Mijn bestelling graag thuisbezorgen.

(alleen voor 55+ en mensen die slecht ter been zijn)

De oliebollen zijn € 0,40 cent per stuk.
Maar bedenk wel het zijn echt de lekkerste oliebollen van Arnhem en omstreken.

IOIOIOIOIU

Bon uiterlijk 29 december inleveren op de
leuke linde.

gPgPgPgPgPgPgP

✂
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College, Volkshuisvesting Arnhem en IDeA architecten. Lukt het ze de verwaarloosde panden om
te toveren tot juweeltjes? De werkzaamheden
vinden ook dit jaar plaats in het modekwartier in
Arnhem.

De sterren deelden handtekeningen uit in een speciaal daarvoor gemaakt sterren boekje. Burak Caliskan
woont in Klarendal en tekent er voor.

Steun ‘De Leuke Linde’
en word donateur…

Bijna 80 jaar geleden werd de speeltuin aan de
Agnietenstraat geopend. In 1976 werd speeltuin
'Kindervreugd' in de Arnhemse wijk Klarendal,
naar Deens voorbeeld, veranderd tot bouwspeelplaats 'De Leuke Linde'. En op haar 25ste verjaardag werd de Stichting “Bouwspeelplaats De
Leuke Linde” opgericht. De vrijwilligers van nu
werken hard aan een zonnige toekomst voor de
Leuke Linde.
Word daarom donateur en help de droom van
de Stichting waar te maken en toon uw betrokkenheid…
U bent al donateur voor slechts € 10,- per jaar,
bedrijven voor € 50,- per jaar. Hogere bedragen
zijn natuurlijk zeer welkom. U kunt een donateursflyer verkrijgen bij de Leuke Linde, wijkwinkel Klarendal en wijkcentrum Klarendal. Ook
kunt u een email sturen met uw naam en adresgegevens en dan sturen wij de flyer naar u op.
Meer informatie over de dromen van de Stichting en de fases waarbij zij uw hulp kunnen
gebruiken, kunt u verkrijgen bij het bestuur van
de Leuke Linde -> leukelinde@upcmail.nl. Of
kom kijken op bouwspeelplaats De Leuke Linde!
Bezoekadres: Onder de Linden 2.
Groetjes, Maartje & Stichting Bouwspeelplaats
De Leuke Linde

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

Buiten Gewoon Beter gaat gestaag verder in
Klarendal. En waar ontwikkelingen plaatsvinden, betrekt de gemeente bewoners erbij om
te horen wat zij ervan vinden en of ze bepaalde
wensen hebben. Dit was onder meer het geval
bij onderstaande situaties.

Agnietenstraat en Pastoor Bosstraat
Op woensdag 25 november was er een inloopavond in de wijkwinkel. Bewoners konden
daar de tekeningen bekijken van het voorlopig
ontwerp van de Agnietenstraat en Pastoor Bosstraat. De avond werd druk bezocht.

Grintbak Akkerstraat moet wateroverlast voorkomen
De Akkerstraat is zo goed als klaar. Er ligt nieuwe bestrating, de middenberm is aangepast, evenals de
parkeergelegenheid. “Bovendien hebben we langs de huizen aan één kant van de straat een ‘draingoot’
gemaakt”, zegt BGB-projectleider Klaas Spit. “Want enkele woningen hadden bij zware regen soms
wateroverlast in de kelders.”
De draingoot is een grintbak langs de woningen, waar overtollig water in terechtkomt. Het water zakt
vanuit deze bak langzaam de bodem in - en niet in de huizen. Spits vertrouwt erop dat deze voorziening
het probleem zal verminderen.
De vernieuwde Akkerstraat sluit nu aan op de oude bestrating van de Klarendalseweg. Maar dat is tijdelijk, zodat tijdens de feestdagen alles dicht ligt. Begin volgend jaar wordt het werk weer opgepakt en
krijgt ook de Klarendalseweg nieuwe bestrating.

Er waren mensen van de gemeente aanwezig
om toelichting te geven en vragen van bewoners te beantwoorden. De meeste vragen en
opmerkingen gingen over bomen, parkeerplaatsen en fietsenrekken.
Verder is er veel gesproken over de voor- en nadelen van een 30-km inrichting en een woonerf.
De gemeente bekijkt nu de opmerkingen van
de bewoners en gaat dan aan de slag met het
definitieve ontwerp.

Geen extra bomen in Kapelstraat
Bewoners willen geen extra bomen in de Kapelstraat. Dit maakte een handtekeningenactie in de
straat duidelijk.
Inritten tussen Kazernestraat en
Vijverlaan
De uitritten tussen Kazernestraat en Vijverlaan
worden aangepast ten opzichte van de eerdere
plannen in het nieuwe ontwerp van de Klarendalseweg.
Dit gebeurt na reactie van verschillende bewoners dat ze straks onvoldoende uitzicht zouden
hebben bij het uitrijden van hun inrit, wat in
hun ogen een onveilige situatie oplevert. Nadat
verkeerswethouder Cees Jansen zelf was gaan
bekijken, adviseerde hij zoveel mogelijk aan de
wensen van de bewoners tegemoet te komen.
Dit betekent dat de inritten, net als nu, zullen
‘uitsteken’ tot aan de rijbaan. Daarnaast worden
de inritten verbreed ten opzichte van het eerdere
plan, waardoor het uitzicht bij het uitrijden van
de inrit zal verbeteren.

De gemeente had bewoners van de Kapelstraat
gevraagd te reageren op plannen om hun straat
groener te maken. Dit zou alleen gebeuren bij
voldoende draagvlak in de straat.
Uit de vele reacties bleek dit niet het geval. Er zullen dus geen nieuwe bomen worden geplant. Wel
zullen twee zieke bomen worden vervangen.

Op Klarendalseweg zijn de werkzaamheden in volle gang

In de aangepast situatie blijft de beoogde
beeldkwaliteit van het ontwerp van de Klarendalseweg overeind. Ook voldoet de situatie aan
het gemeentelijk beleid. Dit waren beide voorwaarden waaraan het nieuwe inritten moesten
voldoen.

5

K larendal 2 0 0 9 K larendal 2 0 0 9
Klarendal 2009
door zefanja hoogers

2009 loopt op zijn einde, het jaar van de kredietcrisis en de Mexicaanse griep. Op radio, tv
en in kranten nieuwsberichten te over, blij word
de burger daar niet van. Ondanks alles hebben
er in Klarendal een heleboel dingen plaatsgevonden waar de burger wél blij van wordt.
We geven u graag een aantal hoogtepunten
van 2009.

April: de eerste Klarenmarkt van 2009
Deels door het feit dat Klarendal een Vogelaarwijk is en over wat extra potjes geld beschikt, konden
er in 2009 vijf Klarenmarkten plaatsvinden. Ze zijn nog niet allemaal geweest, er volgt er nog één op
20 december. Dankzij subsidie kunnen bewoners voor een habbekrats een kraam huren om rommel
en handel aan de man te krijgen. Tegelijkertijd kunnen bezoekers en kraamhuurders genieten van de
nodige aangeboden cultuur met bijvoorbeeld een muziekpodium. Op Koninginnendag was de eerste
Klarenmarkt. En kijk eens, heerlijke oranje kindercultuur.

Januari: bezoek van minister van
der Laan
Het vertrouwen in Den Haag in minister Ella
Vogelaar die Klarendal een aantal keren
bezocht was nog maar nauwelijks geschonden, of haar opvolger Eberhard van der Laan
ging op tournee. Om te zien in het land hoe
dat nou gaat met Wonen, Wijken en Integratie.
Want dat is zijn ministerie. Ella deponeerde
Probleem- Kracht- en Prachtwijk. Maar onder
Eberhard hebben we het over een Vogelaarwijk.
In Arnhem is hij al een paar keer geweest, in
Klarendal nog maar één keer. Op een druilerige
dag werd hij ontvangen op de Leuke Linde,
wandelde met bewoners, beleidsmaker en
politici door de wijk en sloot zijn dag af in Café
Simmers.

Juni: Nacht van de Mode
Arnhem stond in het teken van de modebiënnale. Arnhem Mode Biënnale laat iedere twee jaar de
actuele stand van modevormgeving op internationaal niveau zien. In vier jaar tijd is de modebiënnale uitgegroeid tot een groot, toonaangevend en sterk internationaal georiënteerd event. Dat
kon Klarendal met zijn modekwartier natuurlijk niet voorbij laten gaan. Een aantal partijen bundelden
hun krachten en de Klarendalseweg was lang niet meer zó druk bezocht. Winkels open, modeshows
van profs, tweedehands kleding in de aanbieding, modeshows van bewoners, foto-expositie en nog
veel meer. En in een iets andere vorm dan de echte Klarendallers van vroeger gewend zijn: er werd
weer eens truck getrokken. Maar dan op hakken.

Maart: kinderbuurtweken
De activiteit ‘Kinderbuurtweken Klarendal’ was
één van de samenwerkingsactiviteiten van de
Brede School Klarendal/St. Marten; de organisatie die ooit een fysiek aanzicht moet gaan
krijgen in het toekomstige Multifunctionele
Centrum. Twee weken lang werden er op de
(toen nog) Sint Annaschool, de Sint Jansschool,
het wijkcentrum, bouwspeelplaats de Leuke
Linde en Sportpunt Klarendal tijdens en na
schooltijd activiteiten georganiseerd met het
thema ‘Safari’. De afsluiting was met Djembé.
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Juni: Wijkdag Klarendal

September: Wijken voor Kunst

Wijkfeesten bestaan er al sinds jaar en dag.
Begin jaren 2000 is er nieuw leven ingeblazen
onder de paraplu van het project ‘Klarendal
Kom Op!’. Maar ook dat jaarlijkse wijkfeest was
weer een beetje aan het doodbloeden. Nieuwe
ronden nieuwe kansen met de extra potjes geld
anno 2009; Wijkdag Klarendal was een groot
succes met activiteiten door de hele wijk heen.
De grootste concentratie vond toch wel plaats
op Bouwspeelplaats de Leuke Linde, waar het
Kraijeck court werd geopend en een picknick/
ontmoetingsplaats. De datum voor weer een
spetterend feest 2010 is al bekend: zaterdag 26
juni, met het thema WK-voetbal.

Zoals de Nacht van de Mode meeliftte op de Arnhemse modebiënnale, schoof de vijfde editie van
Wijken voor Kunst mee op het Arnhem-brede kunst- en cultuurfestival Made in Arnhem. Een weekend gevuld met open ateliers, muziekpodia, exposities en meer. Hoogtepunten waren de openstelling
van de bunker waar de vorige wijkkrant dieper op in ging, en het project ‘De wijk danst!’; samen met
Beeldend Danstheater Telder en een aantal professionele dansers, lieten dansende bewoners zich
spontaan zien op een parkeerplaats in Sint Marten, in de Velperpoorttunnel, het terras van Goed en op
het veldje achter de molen.

Augustus: Speeldorp
De laatste twee weken van de zomervakantie
in het teken van het traditionele speeldorp op
Bouwspeelplaats de Leuke Linde; voor veel
Klarendalse kinderen het hoogtepunt van het
jaar met sport, spel en veel meer begeleid door
een grote trouwe club vrijwilligers. Tijdens deze
36e keer werd er weer eens een hoek ingericht
om ouderwets hutten te bouwen van afvalhout,
pallets en een paar potten verf; heerlijk timmeren en knutselen.

Oktober: Ratatouille geopend
Alle Vogelaarwijken hebben door de gemeente participatiecoaches en participatieprojecten toegewezen gekregen. Met de bedoeling om mensen meer te stimuleren, activeren en te participeren. Het
project ‘Arnhem in beweging’ heeft in Klarendal geresulteerd tot een team van zo’n acht mannen en
vrouwen, wat een nieuw activiteiten centrum heeft geopend in het voormalige SWOA pand aan de
Sonsbeeksingel. Een verlengde huiskamer voor alle leeftijden, een aantal mensen van het team heeft
er al een baan aan overgehouden. Tijdens de opening van Ratatouille werden ze goed in het zonnetje
gezet.
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Klarendals banier met symboliek
aangeboden door
Carnavalsvereniging de On-Ganse
Bron: www.onganse.nl/arnhemsvrijwilligersgala
Carnavalsvereniging de On-Ganse organiseert al
drie jaar een Arnhems Vrijwilligersgala (AVG) in het
Musis Sacrum. Elk jaar richt dit feest zich op vrijwilligers vanuit een bepaalde hoek. Het derde AVG op
zaterdag 14 november 2009 werd aangeboden aan
vrijwilligers die actief zijn in de Arnhemse wijken.
Naast het feit dat het feest druk bezocht werd, is
er binnen dit thema nagedacht over betrokkenheid van de wijken en samenhang met de stad. Zo
ontstond het idee om alle wijken een vaandel, als
symbool van eigenheid, aan te bieden. De banieren
zouden qua gevoel moeten aansluiten bij de wijken
en haar bewoners.

Rechts het Klarendalse banier tussen de 22 andere
banieren, eind november op het Velperplein.

Hemel en aarde in
Art-Factory

Door het voorwerk werd er al snel een parallel getrokken met de wijken van de Italiaanse stad Siena.
In Siena zijn zelfs alle straatnaambordjes voorzien
van het symbool van de betreffende wijk. Doordat
de wijkvlaggen ook overal wapperen ontstaat automatisch van wijk tot wijk een wisselend beeld aan
kleuren en sfeer; dit stimuleert onderlinge cohesie.
Er werd samenwerking gezocht met verschillende
instanties. Het Ontwerp Platform Arnhem (O.P.A) en
Rijnstad speelden een rol in het zoeken naar grafisch ontwerpers die zich vrijwillig voor dit project
wilden inzetten. Karl van den Top van de Algemene
Vlaggenhandel Nederland bleek belangeloos bereid
de productie van de ca. 130 banieren te organiseren
en uit te voeren. De Gemeente Arnhem was dermate enthousiast, dat aansluitend aan het Arnhems
Vrijwilligersgala al deze banieren 14 dagen lang in
de stad aan de evenementenmasten hingen.
De 22 ontwerpen ontstonden vanaf begin september uit een projectgroep groep van ontwerpers
Peter van Klingeren (Criterium), Paul Wandel (Idem
Dito), Marcel Kuster, Peter van der Graaf (ACABADO) en Herman Valen (vice-voorzitter On- Ganse)
als projectcoördinator. Het ging daarbij om welke
uitgangspunten worden gehanteerd, welke kleuren,
realistisch of abstract, het verdelen van alle wijken,
enzovoorts. “Een goede vlag of banier herken je
al vanuit de verte en wij zochten in die zin ‘goede
vlaggen’. Ook wilden wij geen wijknamen of logo’s

Station Klarendal

De Gelderse Roos viert de jubilea van Ypsilon (25
jaar), Schizofreniestichting (20 jaar), Anoiksis (15
jaar) en Verwenzorg (10 jaar) met drie kunstprojecten onder de titel ‘Kunst om te vieren’.

In mei 2008 opende STATION KLARENDAL voor het
eerst haar deuren met een groot feest voor en door
de wijk. Café Restaurant Goed Proeven opende
daar haar keuken en het terras zat meteen dagelijks vol. Een jaar later werd STATION KLARENDAL
uitgeroepen tot de mooiste bijdrage aan het stadsschoon van de stad in het jaar 2009.
Vorig jaar bestond de Volkshuisvesting, eigenaar van STATION KLARENDAL, 100 jaar. Van de
gezamenlijke corporaties Drie Gasthuizen Groep,
Portaal, Omnia Wonen én de Gemeente Arnhem,
kreeg Volkshuisvesting een verjaardagscadeau om
STATION KLARENDAL nog meer in de schijnwerpers te zetten.

Op 18 november was de officiële opening van de expositie
‘Hemel en Aarde’ in de Art-Factory. Claudia van der Kolk
(voorop, Art-Factory), Marianne van Berkel (achter haar,
Margalé B) en Angela de Jong (helemaal rechts, Vierkant
Plezier) tussen de deelnemers aan het kunstproject.

KLARENDAL:
Rood heeft hier de
betekenis van dichte
bebouwing en traditionele arbeiderswijk en
het Geel is het graan van
de molen ‘De Kroon’.
De banier drukt het fijne
netwerk van huizen uit,
maar is ook een ‘dessin’
van 3-armige molentjes.
Dit ‘dessin’ doet tevens
denken aan een ‘pieddepoule’- stof en is daarmee een verwijzing naar
de grote modeactiviteit in
deze wijk.
Ontwerp:
Peter van Klingeren

Gevraagd: Gastvrouw of gastheer
voor het Inloophuis Sint Marten
Iedere dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot
12.00 uur is er een koffie/thee-inloop voor iedereen
die het leuk vindt om andere mensen te ontmoeten. De ruimte is groot genoeg voor bezoekers die
met een boek, een krant of een tijdschrift zich willen verpozen op de bank. Ook kan er geschaakt of
gedamd worden, een kaartspel worden gespeeld,
of gewoon met de andere bezoekers lekker kletsen
over van alles en nog wat. Voor de kleintjes ligt
er speelgoed waar zij zich mee kunnen vermaken.
Ook liggen er leuke boekjes om uit voorgelezen te
worden.

In workshops gingen cliënten, met begeleiding van
kunstenaars, aan de slag met verschillende materialen en technieken. De resultaten van iedere workshop zijn te bezichtigen in drie bijzondere, centraal
gelegen en voor iedereen gemakkelijk toegankelijke
locaties in Arnhem, Ede en Tiel. Daarmee wordt het
doel van de viering van de jubilea gesymboliseerd:
het wegnemen van de drempel naar de psychiatrie.
De Arnhemse afdeling vond Angela de Jong en
Marianne van Berkel, bewoonsters van Klarendal,
bereid om een week lang met de deelnemers vanuit
Arnhem en Wolfheze aan de slag te gaan met het
motto ‘Hemel en Aarde’. Ze maakten tableaus van
tegels, mozaïek en gips. De tableaus werden op
kleurrijke kubussen verwerkt tot zitelementen. Samen met een kroonluchter, vervaardigd uit weefselachtig materiaal, vormt dit een zithoek die tot het
einde van het jaar in de Art-Factory aan de Klarendalseweg 476 geëxposeerd is. Daarna krijgt het een
plaats in Dagactiviteitencentrum Singel 31.

erop en stelden we onszelf ten doel, om zo min
mogelijk kleuren te gebruiken. […] Geïnspireerd
door de middeleeuwse ornamentiek, symbolen en
kleuren van de wijkvlaggen van Siena, zijn vlakverdelingen en kleuren voor elke wijk zo bepaald, dat
het gevoel en de associatie kloppen met het ‘wijkeigene’. Bij de ontwerpen zijn voorts de regels voor
heraldiek en banistiek (wapen- en vlaggenkunde)
gehanteerd. Wij hopen […] dat zij een rol zullen
spelen in de wijk ter versterking van onderlinge
banden binnen en tussen wijken.”

Op 16 december is het verjaardagscadeau overhandigd aan de Volkshuisvesting door de directeur van
Portaal, Marco de Wilde en burgemeester Pauline
Krikke.
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Op dit moment zijn er twee gastvrouwen en één
gastheer die de bezoekers verwelkomen en hen van
koffie en thee voorzien. Maar wij zoeken versterking. Heeft u, heb jij, interesse? Kom dan gewoon
even op zo'n inloopochtend binnen, Het adres is :
Van Slichtenhorststraat 34, tegenover de St. Annaschool.
Contactpersoon: Buurtpastor Geert Rozema,
tel.: 06 115 155 90
Henny Noordzij.

Beeldhouwen voor jong en oud
In een kleine groep met persoonlijke aandacht
wordt er gewerkt in zachte/harde steensoorten.
Strippenkaart te koop voor 10 lessen die zijn
geldigheid behoud bij verhindering. Inclusief gebruik van gereedschap. Aanschaf steen voor eigen
rekening.
Locatie: Klarendalseweg 256
Dagdelen: donderdagochtend 10.00-12.30, middag:
13.30-16.00, avond: 19.00-20.30
Aanmelden bij Threes Hersbach 0629079690 of via
de website www.hersart.com

Klarendal en carnaval

Samen Leven Doe Je Zo!
Door Angélique Sanders

Hoewel kerst nog gevierd moet worden, bereid
Arnhem zich ook al voor op carnaval, volgens
katholieke traditie een eetfestijn en de laatste
mogelijkheid waarin men zich te buiten kan
gaan voor de 40 dagen vasten voor Pasen. In
Klarendal zit carnavalsvereniging de Patriotten
gevestigd, maar bewoners vinden ook aansluiting bij andere verenigingen in Arnhem.
De jaarlijkse optocht vind plaats op 20 februari 2010, maar voorbereidingen zijn al weer
een tijd bezig. Zo ontving de wijkkrant een
bericht van Jeroen en Telina, woonachtig op de
Hommelseweg:

Prins Jeroen 1 gaat voor
carnavalspandemie.

‘Alleen als wij het samen doen, dan kunnen wij
zoveel’.
Door Viola Huurnink. Foto Henk van Londen
Het komende seizoen mag de 39-jarige Jeroen
Teering zich de nieuwe Prins noemen van
Carnavalsvereniging De Marskoppen uit Elden.
Samen met zijn Page Telina Eenkhoorn is hij vast
van plan een ware carnavalspandemie te veroorzaken, onder het motto: ‘Alleen als wij het samen
doen, dan kunnen we zoveel’.
“Dat geldt nu nog meer dan voorheen”, zegt de
kersverse Prins Jeroen 1. Hij doelt daarmee op de
economische crisis en een dreigende Mexicaanse
griepepidemie. Een onzekere tijd, die ook zijn
weerslag heeft op het carnavalsfestijn. Al verwacht
hij niet dat het minder gezellig wordt. “Massaal

geld uitgeven is geen vanzelfsprekendheid meer.
Je gaat bewuster om met het budget, maakt afgewogen keuzes. Is inhuren geen optie, dan komen
er vanuit de vereniging gegarandeerd voldoende
optredens om van de feestavonden een succes te
maken.”
14de van de 11de was het zover met het zelfbedachte spel ‘ren je zottt!’, naar het bijna gelijknamige ‘ren je rot’ van Martin Brosius. Vragen over
carnaval, een rennende Raad van Elf en gehusselde woorden zorgden zij voor boeiende Prinsen keuzeavond en daar is het Prins en Page om te doen.
“Carnaval is een feest van samen zijn en samen
doen. Zowel binnen als buiten de vereniging. Daar
willen we dit seizoen extra nadruk op leggen.”
Iedereen is daarbij belangrijk, vindt de Prins der
Marskoppen. “Het is en blijft vrijwilligerswerk. Of
je nu kleding maakt of de kar helpt op bouwen,
veel tijd hebt of juist weinig: belangrijk is dat we
het samen doen. Ik kan het niet alleen.”
De Prins en zijn Page hopen wel dat het griepvirus
niet te hard om zich heen grijpt. De vele voorbereidingen zijn namelijk al in volle gang. “Ik moet er
niet aan denken dat de optocht wordt geannuleerd
omdat zowel loopgroepen als publiek – 40.000
mensen staan jaarlijks langs de straten in het centrum van Arnhem – zijn geveld of niet durven te
komen”, lacht de Prins. “Dan liever zoveel mogelijk
mensen besmetten met het carnavalsvirus, zodat
we kunnen spreken van een ware carnavalspandemie. Want een echte Marskop die gaat altijd door,
zo moet een echte Marskop zijn!”

Sinds 2004 werkt de stichting Samen Leven Doe
Je Zo aan het project ‘Samen Leven Doe Zo’. Dit
gebeurt in samenwerking met Vmbo ’t Venster
uit Arnhem, het Kandinsky College uit Nijmegen
en de Mulo Kerklaan in Paramaribo.
Doel van het project is vmbo-leerlingen te laten
kennismaken met de positieve kanten van
diversiteit en hen laten ervaren dat dit kansen
biedt i.p.v. bedreigingen. Dit in tegenstelling tot
hetgeen sommige politieke groeperingen verkondigen.
Jaarlijks werken alle tweedejaars leerlingen
van de beide Nederlandse scholen (250) aan dit
project.
Een uniek onderdeel is dat 40 leerlingen uit
Nijmegen en Arnhem kunnen solliciteren op het
ambassadeurschap van ‘Samen Leven Doe Je
Zo’. Van 20 t/m 28 nov. a.s. gaan de ambassadeurs 2009 op werkweek naar Suriname waar ze
samen met hun leeftijdsgenoten uit Paramaribo
aan dit project zullen werken. Suriname is een
voorbeeld als het gaat om de multiculturele
samenleving. Het feit dat de Moskee en de
Synagoge in Paramaribo naast elkaar staan is
een symbool hiervan.

Mediatrefpunt Klarendal bijna elke dag geopend
Openingstijden
Maandag 19.30-21.30 uur beginners
Dinsdag 13.30-15.30 uur beginners / gevorderden /
modules / open inloop
19.30-21.30 uur gevorderden / modules /
Fotobewerking / open inloop
Donderdag 19.30-21.30 uur open inloop
Vrijdag 13.30-15.30 uur modules / open inloop
Kosten
Cursusgeld €50,- voor 10 lessen. Met Arnhem Card
€25,- (Arnhem Card en coupon 30 of 31 meenemen).

Boek Tegen kostprijs. Dit ligt tussen 15 en 20 euro
per cursus.
Open inloop Strippenkaart: €11,- voor 10 uur (Met
Arnhem Card €6,-- Arnhem Card en coupon 27 of
28 meenemen).
Meer informatie
Voor meer info en inschrijving kun je terecht bij:
Aneta Leander, tel. 084-0038703
of Rick Jansen, op het wijkcentrum Klarendal
Rappardstraat 30, vrijdagmiddag, 13.30-17.30 uur
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Dit project wordt grotendeels gefinancierd door
subsidie- en sponsorgelden. De leerlingen dragen zelf bij door middel van een spaarfonds en
ze moeten allemaal € 100 bij elkaar klussen.
Daarnaast worden geldverdienacties georganiseerd in samenwerking met bedrijven en instellingen. De leerlingen voeren werkzaamheden
uit waarvoor een bedrag wordt gestort t.b.v. de
werkweek. Zo hebben ze in opdracht van Vivare
wijkschouwen gehouden in wijken waar Vivare
woningen heeft en schoongemaakt in een flat in
Kronenburg.
Vmbo ’t Venster staat aan de rand van
Klarendal, een aantal ambassadeurs woont
in de buurt en Klarendal is een multiculturele
wijk. Daarom werkt Klarendal ook mee aan zo’n
geldverdienactie. O.l.v. Toon Lubbers hebben de
leerlingen op 16 november zwerfvuil opgeruimd
in de straten rondom Vmbo ’t Venster. Uit het
wijkbudget wordt daarvoor een bedrag overgemaakt naar de rekening van de stichting Samen
Leven Doe Je Zo. Ook is afgesproken dat een
aantal leerlingen na de werkweek verslag komt
doen aan de bewonersgroep.

☞

wijk

Wijkwinkel Klarendal

wijzer

Wijkplatform Klarendal

☞

Nuttige nummers in de wijk

Wijkplatform 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 23/12 t/m 1/01/2010.
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.

Programma Ratatouille –
Sonsbeeksingel 147
Het activeringsteam Klarendal is druk bezig
een leuk programma en leuke activiteiten op te
zetten voor Klarendal. Op dit moment ziet het
programma voor de komende maanden er zo
uit. Als je het leuk vindt om langs te komen of
mee te doen, bel, geef je op of kom langs.
Koffieinloop ma. t/m vrij. 9.30-12.00 0,50 koffie/thee
Winterpot, samen eten zondag 20-12 17.00 3,50
(van tevoren opgeven)
Kerstavond/midwinterbraad donderdag 24-12
avond 2,50 (van tevoren opgeven)
Winterpot, samen eten zondag 3 januari 17.00 u.
3,50 (van tevoren opgeven)
High Tea zondag 10 januari 14.00-16.00 3,00 (van
tevoren opgeven)
Winterpot, samen eten zondag 17 januari 17.00 u.
3,50 (van tevoren opgeven)
Klaverjassen donderdagmiddag 13.00-16.00
1,00 (ex. Koffie/thee)
Poffertjeskraam woensdagmiddag 15.00-18.00
1,50 p/portie (opgeven)
Tienerdisco (12-15 jr.) datum wordt bekend
19.00-22.00 1,50 (excl. fris)
Jongerendisco (16-22 jr.) datum wordt nog
bekend gemaakt 1,50 (excl. fris)
Contactpersonen: Clemmy; 06-21922524 (Winterpot/algemeen) /Qunera (Disco’s/poffertjes/
algemeen) 06-21916093

De bewonersgroep van het Wijkplatform heeft
zich beziggehouden met het wijkactieplan voor
2010. De betekenis van dat wijkactieplan moet
niet worden onderschat; er is voor volgend jaar
meer dan 1 miljoen euro beschikbaar.
Er werden in 2009 ook al resultaten geboekt. Zo
is bijvoorbeeld het aantal personen dat afhankelijk is van de Wet Werk en Bijstand (WWB) met
16% afgenomen. Om dat te bereiken zijn participatiecoaches bezig in Klarendal. Ze proberen
mensen te helpen om aan werk te komen. Met
12 personen lukte dat. Leuk detail: nog eens 3
mensen begonnen een eigen bedrijf. Ook zijn
nog eens 20 mensen aan de gang gegaan in een
werkproject.
Het is maar een hele kleine greep uit alle activiteiten. Veiligheid en wonen kregen bijvoorbeeld
in 2009 ook veel aandacht. De bewonersgroep
van het wijkplatform serieus denkt mee als het
om de plannen voor de Klarendal gaat. Alles
moet voor Klarendal Buitengewoon Beter.

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

Aanvragen voor financiële bijdrage uit wijkbudget Klarendal 2010
Bewoners van Klarendal kunnen een beroep doen
op het wijkbudget. Maar ook organisaties en
instellingen die voor en/of met bewoners werken.
Aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend,
formulieren zijn bij de wijkwinkel op te halen.
Daarop staat ook de exacte procedure en alle voorwaarden.
Bijvoorbeeld dat een projectaanvraag moet passen
binnen de maatregelen opgenomen in het wijkuitvoeringsplan, de groenvisie of het wijkperspectief.
Dit kunnen bijvoorbeeld projecten zijn die bijdragen aan verfraaiing of verbetering van groen- en/
of speelvoorziening, verfraaiing van de wijk door
kunst, verbetering van de veiligheid in de woonomgeving, milieuverbetering, verbetering van de
contacten tussen bewoners, van wijkvoorzieningen,
van informatie aan bewoners, van educatief aanbod voor de jeugd/ouderen of van de wijkeconomie
en werkgelegenheid. Projecten moeten duidelijk
omschreven worden en ten goede komen aan
meerdere bewoners.
Aanvragen met daarbij op een apart formulier een
begroting moeten 2 weken voor de datum van de
bewonersgroepvergadering binnen zijn. Indien
nodig/gewenst kan de opbouwwerker het opstellen
van een begroting ondersteunen.
Aanvragen met een bedrag boven de €1.000,dienen te worden voorzien van een projectplan,
waarin uitgebreider uitleg wordt gegeven van het
plan van aanpak en de planning. Je kan gevraagd
worden het projectplan mondeling te komen toelichten in andere bewonersgroep, namelijk die over
het extra Vogelaargeld voor bewonersinitiatieven
adviseert. Overleg daarvoor met de wijkwinkel.
De aanvraag wordt na binnenkomst behandeld in
de eerstvolgende bewonersgroepvergadering en
vervolgens behandeld in het wijkplatform. Hier
wordt een besluit genomen. De definitieve afreke-
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ning vindt plaats wanneer men een verslag heeft
ingeleverd van de activiteit(en) en de bonnen zijn
overlegd. Geld dat niet besteed is gaat terug naar
het Wijkbudget, tenzij hier anders over wordt geadviseerd door de bewonersgroep.
Voor straatfeesten gelden een aantal aanvullende criteria: een straatfeest heeft als doel het op
kleine schaal stimuleren van de leefbaarheid en de
integratie in de eigen buurt te versterken door het
organiseren van buurtactiviteiten. Het straatfeest
dient bedoeld te zijn voor de bewoners van ten
minste 1 straat bestaande uit 25 wooneenheden /
huizen. Er is een maximum van € 250,-- per straat
beschikbaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het
aanvragen van een eventuele vergunning. Voor
ondersteuning kunt u naar de wijkwinkel.
Data vergaderingen Bewonersgroep 2010, altijd op
een maandag tussen 19:30u en 21:30u: 11 januari,
01 maart, 12 april, 31 mei, 06 september, 25 oktober, 06 december. Locatie Wijkwinkel Klarendal,
Klarendalseweg 442
Data vergaderingen Wijkplatform 2010, altijd op een
donderdag tussen 19:30u en 21:30u: 21 januari, 11
maart, 22 april, 10 juni, 16 september, 04 november,
16 december. Locatie Wijkwinkel Klarendal, vergaderingen zijn openbaar.

S Be w e g e n i n K larendalS
In Arnhem zijn er vanuit de Hoge school van
Arnhem en Nijmegen en het CIOS drie beweegteams. Wij zijn beweegteam Klarendal en verzorgen
sportles binnen, tussen en na de schoollessen. De
lessen geven we op de St. Annaschool en de Jan
Ligthartschool.
Op de dinsdag en donderdag zijn we in samenwerking met Sportpunt Klarendal aanwezig tijdens het
naschoolse programma zoals gym + en turnen. Ons
doel is het bewegen in de wijk te promoten en de
kinderen aan het sporten te krijgen. Hierbij willen

we samenwerken met omliggende verenigingen.
Sporten binnen een vereniging is belangrijk om
vriendjes en vriendinnetjes te ontmoeten en plezier
te hebben. Daarnaast is sporten belangrijk voor je
gezondheid en dat is een van de redenen dat er in
Klarendal een beweegteam is opgezet.
Dennis Teunissen, Tanja Goldman en Danny
Berendsen (het beweegteam van dinsdag op de
foto) Maud Husken, Dennis Teunissen en Casper
Berendse

Sponsoractie Hommelse Poort
in Metrotegels, doe mee!
Bij verschijning van deze wijkkrant loopt de sponsoractie inmiddels. De eerste 5.000 euro (sponsoring) is binnen en hopelijk zijn er al veel tegeltjes
gekocht! Bij de verkooppunten, het Servicecentrum
Duurzame Ontwikkeling en de Wijkwinkel staat een
‘geldbuis’ in de etalage waar je kunt zien hoeveel
geld er al binnen is.
Tegels zijn te koop voor 8,75 euro bij de Wijkwinkel
aan de Klarendalseweg 442 en bij het Servicecentrum Duurzame ontwikkeling, Hommelseweg 41.
Ook zijn de ‘tegels’ te koop tijdens diverse activiteiten in de wijk, zoals de Klarenmarkt en bij de
Leuke Linde. Je krijgt de tegels overigens niet mee,
die zijn bestemd voor de Hommelse Poort. Wel
worden de namen van iedereen die een bijdrage
levert in de Hommelse Poort gegraveerd. Ga je
liever niet naar een van de ‘winkels’, dan is het ook
mogelijk dat je geld overmaakt op rekeningnummer: 285000470 van de Gemeente Arnhem, onder
vermelding van tegelactie Hommelse Poort en
vermeld dan duidelijk je naam.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSK
Laat je naam vereeuwigen in Arnhem door het
kopen van een tegeltje!

Opening basisschool de

Atlas

Activiteiten Villa Klarendal

Onder grote belangstelling is op 20 november
basisschool De Atlas van start gegaan. De school
die voorheen in de wijken Klarendal, St. Marten en
Sonsbeekkwartier beter bekend stond als de St.Annaschool heeft een ware metamorfose ondergaan. Zowel qua naam als inhoud want, met alleen
een verandering van de naam van een school ben
je er niet, nee er moet meer gebeuren.

Een lange gang, met daarachter twee ruimtes
en een klein kantoortje. Vroeger woonhuis, nu
thuisbasis voor de verschillende activiteiten die
Villa Klarendal samen met wijkbewoners in de wijk
doet. Vanuit een christelijke achtergrond willen
wijkbewoners in deze Arnhemse wijk een gemeenschap vormen die zich actief inzet voor de leefbaarheid van de wijk.

Ons gebouw van binnen totaal onderhanden
genomen. Nieuwe vloeren, plafonds, toiletten
noem maar op. Onderwijsinhoudelijk zijn er eerder
veranderingen in gang gezet. Al met al aanleiding
voor een groot feest met een ballonnenwedstrijd,
taart, kinderchampagne, popcorn en een clown. En
bovenal een nieuwe naam "De Atlas" die hopelijk
in de toekomst bij veel mensen een begrip in de
wijk zal worden.

Het weekprogramma van “de Villa” op dit moment
is als volgt:
• Zondag: brunch en viering voor voor wijkbewoners van alle leeftijden
10.00-11.00 uur: kinderbijbelclub
11.00-12.00 uur: brunch
12.00-13.00 uur: viering
1e zondag van de maand: 17.00-18.00 uur: diner
18.00-19.00 uur: viering
• Maandagavond: meideninloop, voor meiden
vanaf groep 8. Heel veel rose, thee, limonade,
koekjes en chocola. Lekker kletsen, of iets creatiefs doen, of alleen maar theedrinken.
• Woensdagochtend: koffie-ochtend. Een luisterend oor, onderlinge gesprekken, een krantje,
een spelletje. Moeders met kleine kinderen zijn
ook van harte welkom! Om de week is er een
creatieve activiteit, zoals: kaarten maken, collage
maken, schilderen, kaarsen versieren.
• Woensdagmiddag 12.15-13.45: eetclub voor
basisschoolkinderen. Door de Sint Jansschool
geselecteerde kinderen worden komen in Villa
Klarendal eten. Daarna is er tijd voor spelletjes of
iets knutselen.
• Woensdagavond: huisgroepen. Eens per twee
weken samenkomen met een kleine groep (max.
10 personen). Samen praten, lezen de bijbel, bidden. Elkaar leren kennen. Samen ontdekken wie
God is en hoe we kunnen leven met Hem.
• Donderdagmiddag: M&M's, moslimmeidenclub.
Moslimmeiden in de leeftijd van 7-12 jaar komen
knutselen, spelletjes doen, limonade drinken,
talentenshow doen, een lied zingen. Er wordt in
themablokken gewerkt, bijvoorbeeld: emoties, jij
bent uniek, vriendschap.

Uitspraak van een leerlinge: “In een atlas kun je de
weg vinden en wij vinden onze weg op school.”
Natuurlijk hopen wij dat ook U eens een kijkje bij
ons komt nemen, U bent
van harte welkom!
Het team van basisschool De Atlas

•

Kom gerust eens langs om aan van de activiteiten
mee te doen.
Villa Klarendal Klarendalseweg 171 026- 4421105
E-mail: susanne.drop@yfc.nl www.villaklarendal.tk
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Achtergrond
De reacties op het door Hanneke van der Pol ontworpen Kunstwerk, het tegeltableau met KLARENDAL en St. MARTEN zijn erg enthousiast. Hanneke
is geïnspireerd door de Parijse metrostations. Haar
ontwerp is ook bedacht met het idee dat het in
tegels uitgevoerd zou worden; sfeervol, duurzaam
en mooi. Dat was in het voorjaar om meerdere redenen niet mogelijk. Op initiatief van de Gemeente
is een sponsoractie gestart om de betegeling van
de Hommelse Poort mogelijk te maken.
meer info: mirella.kreger@arnhem.nl

K I N D E R p a g i n a
Activiteiten de Leuke Linde

Hallo jongens, meisjes, ouders en alle
andere lezers,
Dit is alweer de laatste wijkkrant van
2009 en natuurlijk hebben we een heleboel beleefd op de Leuke Linde. Dit
beloofd uiteraard veel goeds voor 2010.
Hieronder een overzichtje van wat er
allemaal gaat gebeuren de komende
weken en dus ook in 2010 (meteen vanaf
week 1):
• 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 De Leuke Linde.
• Woensdag 16 december groot kerstfeest op de Leuke Linde van 14.00 –
16.00 uur voor alle kinderen van 4 t/m
12 jaar!
• Woensdag 30 december overheerlijke
oliebollenverkoop (oliebollen kunnen
besteld worden via het formulier, deze
kunt u ophalen bij de Leuke Linde).

Kinder activiteiten

Interview met Saïd Zahti

Kinderkerstfeest
Kerstknutselen, kerstspelletjes, kerstkoken, kerstman, alles wat met de kerst te
maken heeft!
Een supergezellig Kinderkerstfeest!!! Jij
komt toch ook?

Hoe oud ben je?
33 jaar jong

Wanneer: Woensdag 16 december
Hoe laat: Van 14.00 uur tot 16.00 uur
Waar: Bouwspeelplaats De Leuke Linde
Het kost niets!
(het kinderkerstfeest wordt georganiseerd
door: Bouwspeelplaats De Leuke Linde,
Sport-spelwerk Sportbedrijf Arnhem, het
kinderwerk van Wijkcentrum De Hommel en
Wijkcentrum Klarendal.)
Kerstvakantie
Het is bijna Kerstvakantie!!! Even geen
school, lekker vrij zijn en leuke dingen doen!!!
Leuke dingen doen, kun je ook bij ons! Let op;
in de vakantie gaan alle wekelijkse clubs niet
door.
Maandag 21 december
Kerstinstuif in Wijkcentrum Klarendal
Van 13.30 uur tot 15.00 uur
Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar
Het kost niets!

Ben je vergeten wanneer er wat 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.

Dinsdag 22 december
Kerstmarkt in Wijkcentrum De Hommel
Van 14.00 uur tot 19.00 uur
Voor iedereen! Dus ook voor kinderen!

Wil je nog meer weten of heb je leuke
ideeën kom dan naar de Leuke Linde!

Namens alle begeleiders van de kinderactiviteiten:
EEN VROLIJK KERSTFEEST EN EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR!!!

Woensdag 23 december
Olympische Kerstspelen in Sporthal
Klarendal
Van 13.30 uur tot 15.00 uur
Het kost niets, maar neem wel je gymschoenen mee!

Hallo allemaal!
Ik ben Esra Mouri. Ik zit op de Ibn-i Sina en ik
zit in groep 7.
Ik ga op elke woensdag naar de disco in het wijkcentrum.
Ik wil daar graag elk jaar heen maar ik ben 12.
Daarom is dit mijn laatste jaar.
Ik hoop dat jullie wel komen, want het is echt ongelofelijk leuk!!!
Groetjes Esra Mouri

Wat voor werk doe jij precies in
Klarendal ?
Ik ben activiteiten coördinator van
Sportpunt Klarendal.
Wat moet je dan doen?
Ik zorg ervoor dat de 34 wekelijkse
sportactiviteiten vlekkeloos verlopen.
Daarnaast ga ik er voor zorgen dat
er meer sportverenigingen komen
die in Klarendal sport gaan aanbieden. Ik zorg ook voor vakantie
activiteiten en jaarlijkse sportevenementen.
Hoe lang doe je dit werk al ?
Ik werk nu ruim acht jaar in
Klarendal.
Vind je het leuk werk?
Ja, ik vind het superleuk werk.
Vooral omdat ik zie hoeveel kinderen er sporten in Klarendal en Sint
Marten en omdat ik hele gemotiveerde collega’s heb op bijvoorbeeld
de speeltuin en de wijkcentra.
Wil je zelf nog iets vertellen?
Ja, dat er nog best veel kinderen,
ouders, broers en zussen gebruik
kunnen maken van Sportpunt
Klarendal. Lidmaatschap is voor
kinderen tot en met 18 jaar gratis
als je een Arnhemcard hebt!
Als je Saïd in het echt wil ontmoeten, kom dan naar wijkcentrum
Klarendal, wijkcentrum de Hommel
of Sporthal Klarendal!

Hoi!
Ik ben Jemma.
Ik ga elke week naar het wijkcentrum.
Het is er altijd hartstikke gezellig.
Ik vind de disco het leukst, omdat we meestal met
een vast groepje gaan.
Ik ga ook altijd naar de meidenclub, koken knutselen en spelletjes doen.
Dit was mijn verhaal!
Groetjes Jemma (11 jaar)
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