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en nog veel meer

C “Elk huis is te isoleren!” C
Loop eens binnen bij… het Service centrum duurzame ontwikkeling

  C

  C

Tekst en foto: Jos Peters

Misschien heeft u in de vorige wijkkrant het arti-
kel ‘Stoken voor de mussen’ van Helga van Ree 
gelezen, waarin zij vertelt hoe je met minimale 
moeite het in je huis een stuk behaaglijker kunt 
krijgen en tegelijker tijd ook bespaart op stook-
kosten. Of misschien het spotje op televisie 
gezien waarin mensen vaak vergeten hoe je een 
groot voordeel kunt krijgen. Kijk eens naar je 
eigen huis ; wat verbruik jij aan energie en hoe 
krijg je dezelfde mate van comfort voor minder 
geld? Voor mensen die door dit soort vragen 
geprikkeld worden, maar niet zo goed weten 
waar te beginnen of nog allerlei vragen hebben, 
is er op de Hommelseweg een leuke winkel te 
vinden. 

“Het heet eigenlijk het Service centrum duurzame 
ontwikkeling, maar we zijn aan het broeden op 
een nieuwe naam.” legt Petra Lettink uit. Petra is 
medewerkster van de stichting ‘Kom op voor een 
duurzame wijk’, ontstaan uit de ambitie van St. 
Marten om een ‘ecowijk’ te worden. De stichting 
probeert mensen tot duurzaamheid te stimuleren, 
wat al heeft geleid dat een aantal huishoudens 
in St. Marten met de voormalige milieu minister 
Jaqueline Cramer een weddenschap heeft afge-
sloten dat het hun zal lukken om 30% op de ener-
giekosten te besparen. 

Petra is de projectleider en coördinator van 
het Service centrum,waar ook vrijwilligers aan 
verbonden zijn. Ze is afkomstig uit de milieu 
wereld en heeft jarenlang in Amsterdam voor een 
milieuorganisatie gewerkt. Nu woont en werkt 
zij in Arnhem. “Ik probeer ook zelf steeds nog 
meer aan energie te besparen in mijn huis.”, ver-
telt Petra en zegt blij te zijn met de aandacht van 
Klarendal voor het centrum. “Het is begonnen in 
St. Marten, maar iedereen kan bij ons terecht. We 
geven advies over allerlei zaken die met duur-
zaamheid te maken hebben, en we kunnen men-
sen door verwijzen naar anderen, bijvoorbeeld 
naar een energieadviesbureau, dat bij mensen 
langs komt en bekijkt wat er aan besparende 
maatregelen gedaan kan worden, of wanneer ze 
een ‘milieulabel‘ (hoe goed is het huis geïsoleerd 
en hoeveel energie verbruikt het -red) nodig heb-
ben, wanneer ze hun huis gaan verkopen, wat 

waarschijnlijk 2012 verplicht wordt. Momenteel 
kun je hier subsidie voor krijgen. Elk huis is te 
isoleren. 

Maar je kunt hier ook terecht voor bijvoorbeeld 
spaarlampen, led-lampen of radiatorfolie.” Verder 
zijn in het centrum ook allerlei duurzame pro-
ducten te koop, zoals biologische wijn, (h)eerlijke 
chocolade, koffie, eco wasballen waar bijna geen 
waspoeder voor nodig is, een radio/oplader die 
voorzien is van een zonnecel en natuurlijk een 
groot assortiment van spaar- en ledlampen.  

In het centrum is ook de V.O.S.Z. Vereniging 
Onderhoudswinkel Sonsbeek Zuid) gevestigd. 
Deze werd eind jaren negentig opgericht om hui-
zenbezitters in die wijk te helpen met onderhoud- 
en herstelwerkzaamheden tijdens het opknappen 
van de wijk. Ook de VOSZ is nu voor iedereen; 
men kan er terecht voor het lenen van groot en 
klein gereedschap (van steigers, betonmolens, 
aanhangwagens tot het schroefboormachientje), 
maar voor het volgen van cursussen metselen of 
werken met isolatiemateriaal. Voor 35 euro per 
jaar ben je lid en kun je gebruik maken deze spul-
len, na het betalen van borg en een verhuurprijs, 
die vaak lager is dan bij commerciële verhuurbe-
drijven. 

In de etalage staat ook een scooter met een 
mooie ‘retro-look’ van het merk Bretti. Niet voor 
niets, want deze scooter is ook duurzaam. Hij is 
geheel elektrisch. Via het Service centrum is een 
afspraak te maken voor een testrit. Iets wat Helga 
al gedaan heeft en waarin zij in een volgende 
wijkkrant verslag van zal doen… .

Servicecentrum duurzame ontwikkeling, 
Hommelseweg 41, 6821 LA Arnhem. Telefoon: 
026-7370041. Website: www.duurzamewijk.nl 
Openingstijden:  
dinsdag en woensdag van 10.00-17.00 uur,  
donderdag van 10.00-21.00 uur, vrijdag onregel-
matig geopend ; zaterdag van 3.00-17.00 uur.
Website www.vosz.nl 
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En toen was het kabinet gevallen. Minister van 
de Laan zou afgelopen 15 maart op bezoek 
komen, maar er kwam een demissionaire dele-
gatie. Wat zou de val van het kabinet betekenen 
voor Klarendal? Is Klarendal in het aankomende 
kabinet nog wel een Krachtwijk? Of gaat daar 
in Den Haag aankomende zomer alles op de 
schop? Er moet sowieso €1750,- per hoofd 
van de bevolking bezuinigd worden. Zullen we 
dat hier extra hard voelen? Zijn dan misschien 
alle beleidsveranderingen en inzet van ook 
bewoners voor niets geweest en zijn we lek-
ker gemaakt met veel minder centen dan die 
Klarendal werd toegezegd tot en met 2019?

De toekomst zal het uitmaken. Deze krant staat 
wel weer vol met Krachtwijknieuws. Want voor-
lopig blijft Klarendal dat. Nieuwe auto, nieuwe 
krachtwijkrubriek, krachtwijkbewoners aan de 
praat over verkiezingen, krachtwijkverpleeg-
kundigen. Het houdt niet op. Dus veel kracht-
wijkleesplezier!

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen

Jos Peters, Gerard Mulder, Shay Karniel, 

Zefanja Hoogers, Jan Brugman,  

Helga van Ree

www.Zefanja.nl

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, 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.
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is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk woensdag 28 april
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 11 mei
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~

1
Inloopspreekuur SWOA gewijzigd

Steunpunt Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) heeft 
de tijd van haar inloopspreekuur in Wijkcentrum 
Klarendal veranderd. Elke donderdagmiddag van 
12.00 tot 14.00 uur zitten Hedy Schaperkotter en 
Joost Mostert voor u klaar. 

Zij beantwoorden vragen over o.a. vervoers-
voorzieningen, de maaltijdvoorziening, de 
BoodschappenPlusBus (begeleid boodschappen 
doen), activerend huisbezoek en het personen-
alarmeringssysteem. Ook mensen die contact 
met anderen zoeken, kunnen bij SWOA terecht. 
Al is het steunpunt niet meer gehuisvest aan de 
Sonsbeeksingel, de activiteiten in andere centra in 
de stad zijn voor iedereen toegankelijk. Weet u niet 
hoe u daar moet komen? Loop eens binnen op 
donderdagmiddag aan de Rappardstraat 30. Hedy 
en Joost geven graag advies. Of bel 026-445 99 99.

Gezocht; een rondleider 

Op wijkdag Klarendal 26 juni aanstaande, wil 
de organisatie rondleidingen door de wijk gaan 
organiseren. Daarvoor wordt en een vrijwilliger 

 

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 besteden bij 
Jochem’s Vishandel, 
donderdag en zaterdag 
te vinden bij het winkel-
centrum van Klarendal. 

Daarvoor moet u de 
bon invullen en afge-
ven bij de Wijkwinkel, 
Klarendalseweg 442. 

De oplossing van de 
vorige keer was de 
hoek Leeuwerikstraat 
Valkstraat in de 
Vogelwijk.
De winnaar is mevrouw 
Vos, Willemstraat 4. 
GefeLIcITeeRD! 

Doe ook mee en breng 
uw bon vandaag nog 
naar de Wijkwinkel. 

gezocht met het volgende profiel:
U kent de wijk goed, hebt misschien anekdo-
tes of leuke verhalen over vroeger, weet een 
beetje van de geschiedenis van Klarendal. Lijkt 
u dit leuk? Meld u dan bij wijkwinkel Klarendal – 
Klarendalseweg 442 of bel met 4452257. 

Wijken voor Kunst 2010 is gestart 
met voorbereidingen!

De manifestatie Wijken voor Kunst 2010 staat 
gepland in het weekend van 18 en 19 septem-
ber. De voorbereidingen zijn in maart gestart 
met o.a. het maken van plannen, werven van 
deelnemers,zoeken van expositie- en andere ruim-
tes, organiseren van projecten met bewoners en 
het zorgen voor PR.

Wil je op de een of andere manier meehelpen aan 
het organiseren van het meest bruisende weekend 
in je wijk?  
Kijk op de website www.wijkenvoorkunst.nl  
en/of mail info@wijkenvoorkunst.nl 

Geheim van Arnhem

De gemeente heeft onlangs een boekje gepu-
bliceerd over de vier Krachtwijken en de vijf 
‘Preventiewijken’ van Arnhem, om te laten zien 
hoe bewoners en professionals hard aan het werk 
zijn in de wijkaanpak. “Het geheim van Arnhem, 
20 x ingezoomd” ligt in wijkwinkel Klarendal – 
Klarendalseweg 442. GRATIS op te halen! 

WeLKe pLeK zIe Je Op De TeKenInG?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

LeVeR Deze bOn bIJ De WIJKWInKeL VOOR 28 ApRIL.

doe mee en win een prijs! doe mee en win een prijs!

Joost en Hedy
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Even voorstellen: Anja van Hal
Mijn naam is Anja van Hal en ik ben sinds 1 februari 
2010 werkzaam bij Rijnstad als participatiemede-
werkster in de wijken Klarendal en st. Marten. Hier-
voor heb ik ongeveer 20 jaar met kinderen gewerkt 
o.a. bij een zMLK –school en in de kinderopvang en 
de laatste 9 jaar als kinder- tiener- en ouderenwerk-
ster bij IJsselkring in Doetinchem. na 20 jaar kinde-
ren was ik wel aan een nieuwe uitdaging toe en die 
heb ik gevonden als participatiemedewerkster. Met 
mensen werken, mee laten tellen in de maatschap-
pij, dat spreekt me aan, daar wil ik een bijdrage aan 
leveren. Dan ga ik zeker ook nog kinderen tegenko-
men, blijft leuk…. 

maar meer hun ouders en andere volwassenen.  
Ik ben dus net begonnen en het bevalt me al heel 
goed, mede omdat ik in de wijkcentra Klarendal en 
de Hommel bijzonder warm ontvangen ben.
Ik ben op maandag en dinsdag en afwisselend op 
woensdag en donderdagochtend in de wijkcentra 
Klarendal en de Hommel te vinden en natuurlijk 
veel op de fiets in de wijken.

Bel gerust naar een van de twee wijkcentra en als 
u uw naam en telefoonnummer doorgeeft, bel ik u 
altijd terug.

Als ik niet werk dan ben ik thuis met mijn vriend en 
onze zonen in ons huisje aan de dijk aan de IJssel 
en lees ik graag en als ik buiten ben dan fiets ik veel 
en loop ik redelijk hard op weg naar mijn eerste 
halve marathon……

De Mix en Stichting Rijnstad openen hun deuren

Jongerencentrum De Mix en een onderdeel van 
Stichting Rijnstad (de ouderprogramma’s) hebben 
samen onderdak gekregen in een nieuw onderko-
men aan de Klarendalseweg 193a. 

De officiële opening hiervan is donderdag 15 april. 
Beide organisaties nodigen alle omwonenden en 
belangstellenden van harte uit om tussen 16:00 tot 
18:00 uur een kijkje te komen. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen ze het fraai 

gerenoveerde pand eens van binnen zien. 
Het staat op het terrein van de voormalige Menno 
van Coehoornkazerne. Maandenlang klusten 
beroepskrachten en jongeren zelf en het resultaat 
mag er wezen.

De jongeren van De Mix hebben het nieuwe pand 
al eerder ingewijd. Op vrijdag 12 februari was 
er een openingsfeest met bekende artiesten als 
Hef en Gio, die samen optraden met Arnhemse 
jongeren. Het was een geslaagde en drukbezochte 
avond: zo’n 120 jongens en meiden kwamen kijken.

Speciale actie Post-
theater voor bewo-

ners van Klarendal!

Het posttheater. Dat zit in dat mooie oude pand 
van de voormalige Katholieke Arbeiders beweging 
(KAb), onderdaan de Rozendaalsestraat, vlakbij 
station Velperpoort.  Misschien hebben oud-Kla-
rendallers er vroeger wel eens een huwelijksfeest 
gevierd, of carnaval, of bingo...

Nu is het een intiem theater met een programme-
ring waar een groot theater trots op zou zijn.
Er treden bekende artiesten op en bezoekers komen 
uit het hele land. 

Het Posttheater wil ook de bewoners van de wijk 
waarin ze staat graag verwelkomen! Daarom is 
er speciaal voor de bewoners van Klarendal een 
aantal voorstellingen gekozen, die met een Arnhem 
Card voor slechts  € 5 te bezoeken zijn. Niet duur en 
lekker makkelijk: je kunt er lopend heen!

HeT pROGRAMMA:

enge buren 21, 23 en 24 april
Absurde muziekcreaties, persiflages, karikaturen 
met mooie meerstemmige muziek. Enge Buren zijn 
onder meer bekend van “Pizza Calzone”.

Adje 6 en 7 mei
Adje’s Sterren Revue met zang, dans, sketches, 
circusartiesten, glitter, bingo, goocheltrucs en een 
echte eigen Arnhems dansgroep.

Rob & emiel 19 mei
Bekend van de “De nieuwe Uri Geller”. Een feel-
good show, vol cabaret, humor en interactie in een 
magisch jasje.

Sterk Water 28 mei
De top van improviserend Nederland. Op Sterk 
Water zal u verbazen, ontroeren en laten lachen. 

Kom ook! Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa. 
Meer info: bel op dinsdag en donderdag van 10.00 
uur tot 14.00 uur. Tel. 026-4460553.  
Of kijk op www.posttheater.nl.

nieuw zakelijk leider erika Vreeswijk heet u van 
harte welkom.
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Arnhems laatste melkboer is… een Klarendaller
‘Vroeger kookten de mensen zelf rijstepap, nu verkoop ik het in potjes’
door Helga van Ree

Jan Grevel (59) is de laatste telg uit een 
Klarendalse melkboerenfamilie. elke dinsdag- en 
vrijdagochtend tuft hij nog met zijn koelwagen 
naar de Vogeltjesbuurt. Om glazen flessen hoog-
verhitte melk te leveren. “Die dronken de mensen 
daar vroeger en willen ze nu nog.” zijn vaste wijk 
is echter al 43 jaar de Utrechtseweg. “en daar 
drinken de mensen meer biologische melk. Weer 
iets heel anders, maar dat maakt mij niet uit. Ik 
heb het allemaal in mijn wagen.” 

Jan (59) kreeg het vak met de paplepel ingegoten. 
Zijn opa ging met paard en wagen vol melkbus-
sen langs de deuren in Klarendal. Zijn vader liep 
er als jongen met een fiets- de melkbussen aan 
het stuur- naast. Om veel later een zuivelwinkel 
te openen aan de Klarendalseweg 96. Na diens 
dood in 1957 nam zoon Dick de winkel over en 
deze zorgde ook voor zijn broertje Jan. 

“Toen ik 15 was, liep het niet zo lekker op de 
MULO. Ik haalde te veel kattenkwaad uit, zal ik 
maar zeggen. In 1967 ben ik begonnen als melk-
boer. Met een zogenaamde mechanische hond, 
een driewielkar met een motortje en voorop een 
kist waar je op zat, als een soort bok. Achterop de 
kar stonden de melkbussen. Dan reed ik langs de 
huizen en haalde bij de mensen een pannetje op. 
Dat schepte ik vol melk. 
In de zomer deed ik natte doeken om de bussen, 
om ze koel te houden. De klanten kookten de 

melk meteen, om bederf te voorkomen. ’s Winters 
gebruikte ik dekens, om de bussen warm te hou-
den. Anders bevroor de melk weer.” 

Melkbussen vullen
De tijd dat melkboeren hun melk rechtstreeks 
bij de boer haalden, was inmiddels voorbij. Jan 
kreeg zijn melk van de C.A.M.I.Z., de Coöperatieve 
Arnhemsche Melkinrichting en Zuivelfabriek. Een 
grote tankwagen vulde elke ochtend zijn bussen 
met verse melk. “Nu is het dat helemaal anders”, 
vertelt hij. “Ik krijg pakken of plastic flessen melk 
geleverd. Die melk is bovendien met UV stralen 
bewerkt. Daardoor kun je een pak soms wel veer-
tien dagen goed houden. Dat willen de supermark-
ten graag zo. Maar of het ook puur is?”

Jan herinnert zich nog de eerste supermarkt die 
melk ging verkopen in Arnhem. Het was Galérie 
Modern (waar nu de Bijenkorf zit) die in 1972 
gekoelde melk aan de vrouw bracht. Niet lang 
daarna schafte de Klarendaller zijn eerste gekoelde 
wagen aan en bleef langs de deuren gaan. 

Zijn huidige voertuig is een eigen ontwerp. Achter 
de rolluiken van zijn volkwagen LT55 staan de pak-
ken melk en toetjes netjes in het gelid. “Vroeger 
kookten de mensen zelf rijstepap, nu verkoop ik 
het in potjes. En halfvolle vla’s met perzik-man-
gosmaak. Helemaal van nu. De toetjes die vroeger 
tegen de datum aan raakten, nam ik mee naar 
huis. Ze smaakten nog prima en ons gezin is er 
nooit ziek van geworden, haha.“

Geen gejakker
Jan staat elke ochtend om zes uur op en vertrekt 
naar het magazijn aan de Rozendaalsestraat waar 
ook de wagen staat. Samen met zijn hulp – die ook 
een koelwagen heeft- bezorgt hij eerst aan scho-
len, kantoren en instellingen. Door heel Arnhem 
en aangrenzende dorpen. Daarna gaat het richting 
Utrechtseweg. “Omdat ik daar al 43 jaar kom, ken 
ik er veel mensen. Bij sommige gezinnen maak 
ik de vijfde generatie mee! Je maakt een praatje, 
komt binnen voor een kop koffie of soep. Ik ben al 
op menige bruiloft of begrafenis uitgenodigd. Dat 
vind ik het mooiste van dit vak: de sociale contac-
ten. Verder vind ik ook de vrijheid en de rust heer-

lijk. Ik ben eigen baas en hoef niet te jakkeren.`

Op dinsdag- en vrijdagochtend doet hij ook een 
stukje Klarendal. ‘Tante’Jopie ten Klooster (77) 
woont op Onder de Linden en is erg blij met 
‘ome Jan’. Of eigenlijk haar dochter Sylvia, die 
de boodschappen doet. “Wij drinken graag kof-
fie met geklopte melk; er gaat elke week wel tien 
liter doorheen. Dat is toch tien kilo. Een hoop 
gesjouw.’ Haar moeder denkt even terug aan 
vroeger. “Toen zaten hier zoveel kleine winkel-
tjes… We hadden zelf een slagerij en naast ons 
zat de kapper en daarnaast weer de kolenboer…
Ik was in een half uur klaar met mijn boodschap-
pen. Nu moeten helemaal naar de Albert Hein en 
die heeft vaak niet alles.”

Ook voor mevrouw Kramer (82) uit de Valkstraat 
betekent Jan Grevel veel. “Anders moet ik een 
hoop sjouwen! Bovendien drinken we graag 
ouderwetse, hoogverhitte volle melk in de koffie. 
Die verkopen ze niet meer in de winkels.”   

Jan wil nog een paar jaar doorgaan. Samen met 
zijn vrouw nel, die de administratie doet, bestel-
lingen plaatst en de voorraad bijhoudt. Daarna 
is het waarschijnlijk einde verhaal. De kinderen 
van de melkboer (‘ze zijn trots op die titel’, aldus 
hun moeder) hebben altijd goed meegeholpen, 
maar kozen een ander vak. na bijna vijftig jaar 
belandt Jan straks - naar eigen zeggen- in het 
Openluchtmuseum. Gelukkig kan hij er zelf om 
lachen.

Jan's opa (met snor) en zijn vader (met fiets) waren vroe-
ger ook melkboer.

Jan Grevel met mevrouw van de Berg, een klant uit de 
Lijsterstraat.

Ministerie op bezoek in Klarendal
ex minister van der Laan zou 15 maart op bezoek 
komen. Maar het kabinet viel. Dus kwam er een 
delegatie van het ministerie van Wonen Wijken en 
Integratie (WWI), de tafel in de wijkwinkel zat hele-
maal vol. 

Na overleg met directeuren en wethouders, ging 
de delegatie door de wijk. Hun eerste stop maakten 
ze op de Vinkenstraat waar in het kader van De 
Week van Nederland Schoon, net het startschot 
was gegeven van het KinderWijkTeam, een team 
van kinderen onder de hoede van Mike Hoose en 
Kinderwerk Wijkcentrum; hun eerste klus was de 
Vinkenstraat schoonmaken. 

Uw straat groener? Dat kan. Heeft u daarvoor 
ideeën? Lever ze dan in bij de Groengroep in de 
Wijkwinkel. Die heeft hiervoor geld gereserveerd. 
U kunt als straat of als individuele bewoner ideeën 
indienen. U moet groen zelf aanplanten en u wordt 
verantwoordelijk voor het onderhoud.
Niet elk idee wordt klakkeloos uitgevoerd. Dit zal in 
overleg gebeuren met de gemeente en/of woning-
bouwcoöperatie. Er moet ook rekening gehouden 
worden met de uitvoering van het project Buiten 
Gewoon Beter.

Poen voor groen / Groene straatactie



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/bgbklarendal Of: Klaas Spits: 026 - 377 4365; klaas.spits@arnhem.nl

ROMeRSeLAAn

Op dit moment zijn er in de Romerselaan geen 
parkeervakken. De gemeente stelt voor om die 
aan één kant van de straat aan te leggen. Klaas 
Spits: “De rijbaan wordt hierdoor iets smaller. 
Maar men kan de auto straks goed in de par-
keervakken kwijt, zodat de rijbaan vrij blijft voor 
verkeer.” De rijbaan krijgt opnieuw klinkers om 
de huidige klinkeruitstraling te behouden. Het 
trottoir wordt opnieuw betegeld. 

Tekst en foto's: Jos van Beek Communicatie   

De VOOROnTWeRpen pLUS (GebUnDeLDe) 
ReAcTIeS

HOfLAAn

De gemeente stelt voor de bestaande parkeer-
vakken hier iets breder te maken. “Dit maakt de 
rijbaan iets smaller, maar de rijbaan blijft vrij 
voor verkeer omdat er volledig in de parkeervak-
ken kan worden geparkeerd”, aldus Klaas Spits. 
De rijbaan krijgt opnieuw klinkers om de huidige 
klinkeruitstraling te behouden. Het trottoir wordt 
opnieuw betegeld.
Reacties uit de Hoflaan: 
-  Eenrichtingsverkeer is niet gewenst 
-  Er is veel geluidsoverlast. 
   Klaas Spits: “We leggen de klinkers in vis- 
  graatmotief, waardoor het geluid aanmer- 
  kelijk minder zal zijn.” 
 

visgraatmotief

KAzeRneSTRAAT

Hier liggen nu parkeervakken aan één kant van 
de straat. De gemeente stelt voor ook aan de 
andere kant van de straat parkeervakken te ma-
ken. De bestaande parkeervakken worden dan 
iets breder, zodat de parkeervakken aan beide 
zijden even breed zijn. Zowel de rijbaan als de 
parkeervakken krijgen klinkers, zodat de huidige 
klinkeruitstraling wordt behouden. Het trottoir 
wordt opnieuw betegeld.
Reacties uit de Kazernestraat: 
-  Komen er klassieke lichtmasten. 
  Klaas Spits: “Die komen er ook, dezelfde 
  als in de Mussenwijk.” 

DR. J. c. HARTOGSLAAn

Nu kan men hier de auto kwijt in parkeervakken 
aan één zijde van de straat. In het nieuwe ont-
werp stel de gemeente voor om ook parkeervak-
ken te maken aan de andere kant van de straat. 
De rijbaan wordt hierdoor iets smaller.
De bestaande parkeervakken worden straks 
iets breder, zodat er goed in de parkeervakken 
geparkeerd kan worden en de rijbaan vrij blijft. 
De rijbaan krijgt opnieuw klinkers, omdat de 
gemeente de huidige klinkeruitstraling graag wil 
behouden. Ook de parkeervakken bestaan uit 
klinkers. Het trottoir wordt opnieuw betegeld.
Reacties uit de Hartogslaan: 
-  De hoge parkeerdruk blijft een probleem. 
  Klaas Spits: “We onderzoeken de mogelijk- 
  heid van schuinparkeren aan de noordzijde”. 
-  Verdwijnen er bomen? 
   Klaas Spits: “Alle bomen blijven behouden!” 

ST. JAnSKeRKSTRAAT

Nu liggen hier aan één kant van de straat 
parkeervakken. De gemeente stelt voor ook aan 
de andere kant van de straat parkeervakken te 
maken. De huidige parkeervakken worden iets 
breder, zodat straks de parkeervakken aan beide 
zijden even breed zijn. De rijbaan krijgt opnieuw 
klinkers om de huidige klinkeruitstraling te 
behouden. Ook de parkeervakken bestaan uit 
klinkers. Het trottoir krijgt nieuwe tegels. 

ST. JAnSKeRKSTRAAT

Momenteel zijn er geen parkeervakken in de  
St. Janskerkstraat, men parkeert op de rijbaan. 
De gemeente stelt voor om aan beide zijden  
van de straat parkeervakken te maken van 
gelijke breedte. Klaas Spits: “De rijbaan wordt 
hierdoor iets smaller. Maar men kan de auto 
goed kwijt in de parkeervakken, zodat de rijbaan 
vrij blijft voor verkeer.” 
Zowel de rijbaan als de parkeervakken wordt 
bestraat met klinkers, omdat de gemeente de 
huidige klinkeruitstraling graag wil behouden. 
Het trottoir wordt opnieuw betegeld.
Reacties uit de St Janskerkstraat: 
-  Kunnen er fietsenrekken komen:
  Klaas Spits: “Gaan we voor zorgen!”
-  De speelplek ziet er niet uit. 
   Klaas Spits: “Die gaan we op basisniveau 
  brengen, daarover gaan we nog in  
  gesprek met de bewoners.”” 

VeRLenGDe HOfLAAn

Nu liggen hier aan één kant van de straat 
parkeervakken. De gemeente stelt voor ook aan 
de andere kant van de straat parkeervakken te 
maken. De huidige parkeervakken worden iets 
breder, zodat straks de parkeervakken aan beide 
zijden even breed zijn. De rijbaan krijgt opnieuw 
klinkers om de huidige klinkeruitstraling te 
behouden. Ook de parkeervakken bestaan uit 
klinkers. Het trottoir krijgt nieuwe tegels. 

WAnneeR beGInnen?

De werkzaamheden in deze straten worden in 
tweeën geknipt.

Na de Bouwvak 2010 starten de kleine onder-•	
houdswerkzaamheden 
In januari 2011 begint de grote herinrichting •	

buiten Gewoon beter Klarendal gaat verder in de 
volgende straten: Verlengde Hoflaan (Rosendaal-
sestraat t/m Klarendalseweg), Hoflaan, Romerse-
laan, Dr. J. c. Hartogslaan (Leeuwensteinplein 
t/m Romerselaan), Kazernestraat en St. Jans-
kerkstraat (Dragonderspad t/m Vijver laan). De 
gemeente noemt dit gebied D/e. 

Het gaat in dit gebied met name over parkeerplaat-
sen en nieuwe bestrating. Enige tijd geleden al, 
nodigde de gemeente bewoners in deze straten per 
brief uit om mee te denken over de plannen (voor-
ontwerp) voor hun eigen straat. “We wilden hen 
hier vroegtijdig bij betrekken, zodat we snel op één 
lijn komen te zitten”, aldus BGB-projectleider 

Klaas Spits. 

Veel bewoners dienden reacties in. De gemeente 
verwerkt deze reacties nu in een voorlopig 
ontwerp van gebied D/E. In mei en juni zal de ge-
meente dit voorlopig ontwerp op drie informatie-
avonden presenteren. 



SAnne GRIJSen – MUSSenpLeIn 

“Het is belangrijk dat iedereen zijn stem laat 
horen, daar is democratie voor bedoeld. In 
Klarendal moet de diversiteit blijven bestaan, 
iedereen – met zowel hoge als lage inkomens – 
moet er kunnen komen wonen. Daarmee wordt 
de kracht die het nodig heeft, vanzelf beter. Ik 
zou eigenlijk Groenlinks willen stemmen, maar 
zij zijn hier in Arnhem een lijstencombinatie 
aangegaan met PvdA. En die vind ik niet slag-
vaardig genoeg. Dus is het D66 geworden, die 
dragen bij aan een beter ondernemersklimaat. 
De uitslag vanavond moet een weerspiegeling 
zijn.”

Stem van Klarendal
door zefanja hoogers
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Op 3 maart waren de gemeenteraadsverkie-
zingen. De opkomst in Arnhem was om en 
nabij hetzelfde als het landelijk gemiddelde, 
meer dan 47%. Maar in de geschiedenis van de 
gemeenteraadsverkiezingen was de landelijke 
opkomst het laagst van alle tijden…
Landelijk leden overal de pvdA en de Sp ver-
lies, overal was er winst voor lokale partijen 
en de D66. en er werd op tv gezegd; “Landelijk 
verzwelgt lokaal.” In Arnhem was er echter 
geen winst voor de lokale partijen, wél voor 
D66 maar vooral vond er een nek-aan-nek race 
plaats tussen de pvdA en de Sp. Uiteindelijk zit-
ten zij nu met evenveel zetels in de raad, zeven 
per partij.

In Klarendal waren er op 3 maart maarliefst 
drie stembureau’s; jongerencentrum de Mix, 
Wijkwinkel Klarendal en het Wijkcentrum. Hoe 
gingen Klarendalse bewoners die dag naar de 
stembus?

JAn GOORISSen – VALKSTRAAT 

“Ik weet eigenlijk meer van Provinciale Staten, het politieke klimaat zal veranderen. Als ultra-
rechts maar geen voeten aan de grond krijgt. Hier in Klarendal kan er in creatieve sector naast het 
Modekwartier meer gedaan kan worden. Zelf ben ik ondernemer in het Spijkerkwartier, maar dat lijkt 
me ook goed voor Klarendal. Met een mix van lager en midden inkomens, zal het publiek aantrekken 
en wordt het vanzelf leefbaarder. 

Als ik voor meer buurtintegratie zou stemmen, dan zou het Groenlinks of PvdA worden. Maar ik kijk 
anders. Lokale partijen ken ik niet, gemeentes zijn ook te klein voor lokale beslissingen. Zoals een 
prestigeproject als de Rijnboog, dat wordt uiteindelijk hogerop besloten bij de Provincie en die kijken 
ook over de grens; de Euregio wordt belangrijker dan de Randstad. Ja, ik ben echt een Europadenker. 
Ook Klarendal is met zijn gemengde bevolking van Europees belang. Ik stem D66; veel mensen zijn 
helaas niet goed geïnformeerd, maar deze partij maakt goede maatschappelijke analyses. Ik ben er  
ook lid van.”

"Met een mix van lager en midden inkomens,  
zal het publiek aantrekken en wordt het vanzelf leefbaarder"

"In Klarendal moet de  
diversiteit blijven bestaan"

pIeTeR pOppInGHAUS – GebORen en GeTOGen In KLARenDAL, WOOnT SInDS een JAAR Op De 
GeITenKAMp 

“Toen ik mijn stempas ontving, heb ik hem meteen weggegooid. Want acht, het is toch allemaal het-
zelfde. Maar ik heb me bedacht, want het is toch wel belangrijk dat je er mee kunt bepalen wat er 
gebeurt in je stad en je wijk. Bovendien is er behoefte aan een andere en frisse wind. Maar ja, met 
alleen een identiteitsbewijs blijk ik niet te kunnen stemmen. Had ik voor 1 maart moeten regelen, maar 
ik had die stempas niet meer dus heb dat ook niet kunnen lezen. Ik zou op D66 gestemd hebben; ik 
werk bij mijn vader in coffeeshop Lucky Luke en we zitten nu in een uitsterfbeleid. Maar D66 is voor 
legalisering en versoepeling van softdrugsbeleid. Lullig hè, ik kan er niet op stemmen vandaag. Ga ik 
met de landelijke verkiezingen wel doen.”

"Er is een behoefte aan een andere en frisse wind"



KARInA HILGeRDenAAR – 2e nIJVeRHeIDS-
STRAAT

“De landelijke politiek heeft geen invloed op 
Klarendal, dus ik heb zo lokaal mogelijk gepro-
beerd te kijken. Zoals wat er met de moskee is 
gebeurd. Ik heb SP gestemd, want zij hadden 
een heel reëel standpunt over de parkeerover-
last, zónder daarmee discriminerend naar de 
islamieten te zijn. Ze staan dicht bij de mensen, 
zijn gericht op bewoners. 

Hier in Klarendal irriteer ik me rot aan het 
straatvuil, maar of de SP dat beter aan pakt 
dan de PvdA dat weet ik eigenlijk niet. Het is 
altijd geldgebrek; twee keer per jaar een borstel 
langs de putjes kan ook geen kwaad. De SP is 
wel helder over die miljoenen die naar Vitesse 
gaan. Die centen kunnen beter gebruikt worden, 
hoe gek ik ook op voetbal ben.”
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RIcK ARenDSen – pAULSTRAAT 

“Ik kom uit de buurt van Eindhoven en ben student HBO Landschapsarchitectuur. Ik heb ruim een jaar 
geleden hier een kamer kunnen vinden, maar behalve boodschappen doen heb ik niet echt binding 
met de wijk. Ik vind het wel belangrijk om te stemmen, want landelijk CDA en CU is geen geweldige 
combinatie. Verandering is wel nodig. Voor deze verkiezingen heb ik de Kieskompas er op los gelaten 
en daar kwam Groenlinks uit. Dat komt mooi uit, want bij Groenlinks word er gekeken naar studenten. 
Landelijk willen ze de studiefinanciering afschaffen, maar Groenlinks staat daar anders in.”

"Verandering is wel nodig"

"Hier in Klarendal irriteer ik 
me rot aan het straatvuil"

TeSSA zOUTenDIJK – KApeLSTRAAT 

“Ik heb dit hoofddoekje van een Roemeense zigeunerin. Ik heb het vandaag omgedaan uit solidariteit. 
Ik zou het persoonlijk jammer vinden als er in door overheid gesubsidieerde gebouwen geen hoofd-
doekjes gedragen mogen worden. Mensen mogen zelf kiezen wat ze op hun hoofd dragen, een ander 
hoeft daar niet over te oordelen.”

"Ik heb dit hoofddoekje van een Roemeense zigeunerin. 
Ik heb het vandaag omgedaan uit solidariteit"
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De Olympische Spelen van 1992 in barcelona. 
bokser Orhan Delibas – toen 22 jaar- wint een 
zilveren medaille en is ineens een bekende neder-
lander. De sportman van Turkse afkomst groeide 
op in Klarendal. zijn ouders wonen er nog steeds. 
“Ik heb in het buitenland gewoond en heb de 
wereld over gereisd, maar in Klarendal: daar ben 
ik thuis.” Aldus Delibas.

Nu woont hij met vrouw en zoontje Kaan van 3 
maanden in Doesburg. Elke week komt hij echter 
naar de Arnhemse wijk om bokstraining te geven 
voor Sportpunt Klarendal. “De gemeente heeft 
me daarvoor gevraagd nadat ik in het programma 
Netwerk was geweest. Klarendal was net een Vo-
gelaarwijk geworden en ik kwam daar als ‘beken-
de Nederlander’ over praten. De redactie vroeg 
of ik iets deed voor de wijk, als sportief rolmodel. 
Nee dus, maar niet lang daarna werd ik gebeld...” 

Inmiddels heeft Delibas zo’n zestig pupillen van 
zes tot vijftig jaar. De allerjongsten leren het 
boksen spelenderwijs. “We bouwen conditie op, 
doen spelletjes en oefenen boksbewegingen. De 
kinderen mogen op de bokszak slaan, zo hard als 
ze willen. Maar nooit op elkaars gezicht! Verder 
leer ik ze discipline. Als ik spreek, wil ik dat zij hun

mond houden. Als ze wat willen zeggen moeten 
ze hun vinger opsteken. Te laat komen betekent 
een paar keer opdrukken. Die discipline hebben ze 
in het verder leven ook nodig. Op tijd komen op 
school of op je werk, je huiswerk maken. Je moet 
het toch zelf doen”, aldus Delibas.

KATTenKWAAD
Zelf begon hij met boksen toen hij acht was. “In 
mei 1980 kwam ik naar Nederland en in oktober 
begon ik ermee. Eigenlijk hield mijn vader van die 
sport, maar het leek hem ook wel iets voor mij. 
Ik was best een agressief schoffie. In het boksen 
kon ik mijn energie kwijt. Touwtje springen, tegen 
zo’n zak slaan, opdrukken… Ik was daarna te moe 
om kattenkwaad uit te halen. Met de politie ben 
ik daarom nooit in aanraking geweest. Ik werk nu 
zelfs in een justitiële inrichting met jongeren, als 
pedagogisch medewerker.”

Delibas: “Door het boksen heb ik geleerd om alleen 
in de ring te vechten, met handschoenen aan. Als 
je wéét wat je kunt, negeer je een uitdaging op het 
schoolplein of in de kroeg makkelijker. 
Dan draai je je om. Dat leer ik de kinderen ook.  

Als iemand hen uitscheldt , lopen ze soms  
weg of gaan naar de meester of juffrouw. Als ze 
dat vertellen tijdens de les krijgen ze van mij een 
groot compliment.” 

De oudere jeugd die verder wil, pakt de oud-
bokser harder aan. Als zij graag wedstrijden willen 
doen, moeten ze ervoor werken. “Ik trainde zelf 
heel veel. Zo’n zeven uur per dag. Hardlopen 
hoorde daar bij. Door Klarendal naar park Sons-
beek en soms de Posbank op en af. Elke dag tien 
kilometer in vijftig minuten. Het was echt afzien. 
Uitgaan deed ik pas op mijn 22e en alcohol was 
zo goed als taboe. Ik wilde graag op tijd naar huis 
en als een meisje haar telefoonnummer gaf zei ik 
snel: ik heb geen telefoon hoor. Toen ik als prof-
bokser stopte had ik wel wat bij te leren, haha.”

OVeRGeWIcHT
Tijdens zijn carrière was niet een sterke tegen-
stander maar overgewicht zijn grootse vijand. “Ik 
hou zo van eten. En de Turkse keuken is helaas 
niet goed voor de lijn met zijn suiker en vet. Op 
trainingskamp ging het goed, daar was meer 
structuur en controle. Maar thuis… Mijn moeder 
kookte veel te lekker.” 
Ook in zijn groepen komt hij kinderen met overge-
wicht tegen. Die worden soms gepest en vragen 
hem om hulp. Orhan praat met de pesters en 
geeft de kinderen voedingsadviezen. Maar hij is 
zich bewust van de steun van de ouders. “Het is 
belangrijk dat ouders hun kinderen begeleiden. Ik 
heb geluk gehad. Mijn vader steunde me heel erg. 
Bracht me weg, haalde me op. Maar stelde me 
ook voor de keuze: boksen òf voetballen. Want dat 
laatste deed ik ook heel graag. Ik ben een solist, 
dus heb voor de boksport gekozen.”

Zijn zoon Suleyman (13) geeft hij nu ook les. “Van 
mij hoefde hij niet te boksen. Elke andere sport 
was goed geweest; àls ie maar sport. Al was het 
ballet geweest, ik had hem gesteund. Maar dit is 
wat hij wilde.” Delibas denkt even na en grijnst. 
“Was het maar ballet geweest. Dat is een stuk 
minder gevaarlijk.”

Heb je belangstelling voor boksles? Kom eens 
langs op dinsdag- of vrijdagavond. Voor meer 
info bel je Sportpunt Klarendal (3775630) of kijk 
op www.sportpuntklarendal.nl. Sporten voor de 
jeugd met een Arnhem pas is gratis. 

v
Bokser Orhan Delibas geeft les voor Sportpunt Klarendal

‘Als je weet wat je kunt, hoef je niet te vechten.’
v
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Zorg op maat in Klarendal!

Wijk Actie Plan Klarendal

Braziliaanse sferen in Klarendal
De dojo van fred Royers vult zich met ritmisch 
snaargeluid en getrommel. In een kring klappen 
mensen op het ritme mee. In het midden draaien 
twee spelers met sierlijke bewegingen om elkaar 
heen. eén haalt uit met een hoge trap, de ander 
draait soepel weg. Instructrice Tineke kijkt goed-
keurend toe: dit is waar het om draait bij capoeira.

Capoeira is een dans/vechtsport. Het is met de sla-
ven uit Afrika naar Brazilië gekomen. Daar mochten 
ze geen vechtsport beoefenen en zo kreeg de sport 
zijn huidige dansvorm. Het spel is stoer en stijlvol 
tegelijkertijd.

Ties Mouthaan (40) zit al anderhalf jaar op capoei-
ra: “ik vind het leuk omdat je soepel en sterk 

wordt op een ontspannen manier. Soms lijkt het 
op breakdance, dan weer op kickboksen of dans. 
Ik had eerst het idee dat ik dat allemaal niet kon, 
maar je leert ontzettend snel”.  

Instructrice Tineke woont zelf ook in Klarendal en 
leerde het spel van onder andere de Braziliaanse 
meester Espirro Mirim. In haar lessen leert ze de 
cursisten de vaste beweging, ginga, en veel vari-
aties en combinaties. Het belangrijkst vind ze het 
tegen elkaar spelen aan het eind van de les. Tineke: 
“alleen zo leer je echt de bewegingen te maken. Je 
daagt elkaar uit om nog wat beter je best te doen”. 

Alle mensen van 8 tot 88 jaar zijn welkom om 
een keer mee te trainen. De kosten zijn € 27,50 

per maand voor volwassenen en 22,50 voor de 
jeugd, maar de eerste vier proeflessen zijn gratis. 
Arnhem-card geeft korting. Jongeren onder de 23 
jaar die zich voor drie maanden inschrijven, krijgen 
bovendien een gratis capoeirapak. 

De lessen vinden plaats op maandag en vrijdag 
van 20:30 tot 22:00 (volwassenen) en op dinsdag 
van 17:00 tot 18:00 (jeugd) en zaterdag van 10:30 
tot 12:00 uur (iedereen). 

Kom een keer langs bij de lessen in fight & 
powercenter aan de Klarendalseweg 193, mail 
Tineke op info@tinko.nl
of kijk voor meer informatie op  
www.kickboxingarnhem.nl of www.tinko.nl

In het verleden is de inzet van wijkverpleegkundige 
zorg sterk afgebouwd. naar aanleiding van een 
motie die is ingediend door de Tweede Kamer is 
er een subsidie met de naam ‘zichtbare Schakel’ 
vrijgemaakt voor extra wijkverpleegkundige inzet 
in de ‘zogenaamde’ krachtwijken in nederland. 
Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG) 
heeft ingeschreven op deze subsidie voor de 4 
krachtwijken in Arnhem, te weten Malburgen, 
presikhaaf, Het broek en Klarendal. Doel van de 
toegekende subsidie is om de samenwerking bin-

nen de wijk tussen hulpverleners nog verder te 
versterken. Om zo betere wijkgerichte zorg aan 
wijkbewoners te kunnen verlenen.

Voor de zorg en informatie die onze wijkverpleeg-
kundigen vanuit deze subsidie geven hebben 
bewoners geen indicatie nodig en hoeven ze ook 
geen eigen bijdrage te betalen. Het kan wel zo zijn 
dat deze zorg naast bestaande zorg wordt geleverd, 
voor deze bestaande zorg zal men wel een eigen 
bijdrage moeten betalen.

Voor meer informatie of om een afspraak te maken 
kunt u contact opnemen met Stichting Thuiszorg 
Midden-Gelderland Wijkverpleegkundigen: Imka 
van Dusseldorp Arjan Kom

Wijkgebouw STMG, Klarendalseweg 141
Telefoon: (026) 376 22 22
www.stmg.nl

Klarendal is in 2007 uitgeroepen door toenmalig 
minister Vogelaar tot Krachtwijk. De Vogelaar-
aanpak heet ondertussen officieel Wijkaanpak. In 
alle vier de Arnhemse wijken die onder deze aan-
pak vallen, wordt constant gewerkt aan een zoge-
naamd wijkactieplan, kort gezegd WAp. een plan 
wat met, door en voor bewoners doelen wil beha-
len met de speerpunten Wonen, Werken, Leren & 
Opgroeien, Integreren, Sport & cultuur, Veiligheid 
en ‘Achter de Voordeur’. Vanaf 2009 is de start 
gemaakt met de uitvoering van het programma, 
het wijkplatform en de bewonersgroep worden 
regelmatig over de voortgang geïnformeerd. In 
deze rubriek houden we u op de hoogte van de 
actualiteit van het WAp. 

Eén van de speerpunten is Sport & Cultuur. Op 
sportgebied zijn er in Klarendal al een aantal zicht-
bare resultaten geboekt. Vanuit de Leuke Linde is 
er een nieuwe speelterreinbeheerder actief, Vincent 
Mandemaker. We stelden hem eerder al eens in 
de wijkkrant voor. Dit moet leiden tot veiliger en 
nog beter gebruikte sport- en speelterreinen in 
Klarendal. 

Sportbedrijf Arnhem ontwikkelt een sport- en spel-
gramma om bewoners naar een gezondere leefstijl 
te helpen. Er zijn zogenaamde nieuwe combinatie-
functies in het leven geroepen. Deze functies heb-
ben tot doel combinaties te leggen tussen werk

velden in de wijk. Bijvoorbeeld tussen school en 
sportverenigingen. Op basisschool de Atlas en de 
Ibn-I-Sina school werkt Joris te Molder als vakleer-
kracht bewegingsonderwijs. Hij is ook na school-
tijd het vertrouwde gezicht voor de kinderen en 
stimuleert hen te gaan sporten. De activiteiten na 
schooltijd worden in samenwerking met sportver-
enigingen georganiseerd. Joris is voor de scholen 
hierin de verbindende factor naar sportverenigin-
gen en wijksportclub Sportpunt Klarendal toe. Het 
sportaanbod wordt breder, kinderen worden door 
vertrouwde gezicht beter bereikt en gestimuleerd 

en de doorstroom naar lidmaatschap van de sport-
vereniging wordt laagdrempeliger. 

Een andere combinatiefunctie is van wijksport 
naar school. Hiervoor is Saïd Zahti aangesteld. Hij 
is al jaren werkzaam als sport- en spelwerker in 
Klarendal en is nu aangesteld als combinatiefuncti-
onaris voor Sportpunt Klarendal. 
Deze wijksportvereniging organiseert inmiddels al 
40 sportactiviteiten voor jong en oud in de wijk. 
Ook wordt actief samengewerkt en afgestemd 
met partners zoals scholen, sportverenigingen, 
bouwspeelplaats de Leuke Linde, Rijnstad mede-
werkers van wijkcentrum Klarendal en jongeren-
centrum de Mix. 

Door het Wijk Actie Plan is er wel wat voor hem 
veranderd. Zijn taak ligt nu vooral in het goed 
coördineren en aansturen van Sportpunt Klarendal.  
Saïd: “Sportpunt Klarendal moet een schakel zijn; 
de activiteiten die er op verschillende locaties wor-
den georganiseerd, moeten de drempel naar sport-
verenigingen lager maken. Verder is voor mij deze 
nieuwe functie als het draaien van een winkel!”

Saïd zahti
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Nuttige nummers in de wijk

politiehuiskamer: Marten van Rossemstraat 2, 
tel. 443 34 35 politiehuiskamer@planet.nl  
ma. t/m do. 9:00-16:30u. Spreekuur Wijkagent: 
donderdag 19:00-20:00u. Buiten openingstijden 
kunt u bellen met het hoofdbureau 0900-8844
Grofvuil ophalen: tel. 446 04 90 (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 34 28 
SWOAspreekuur: Wijkcentrum Klarendal do. 
12:00-14:00u. tel. 06-39495151 (alleen tijdens 
spreekuur)
Volkshuisvesting: tel. 37 12 712 / 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. 351 34 28

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 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.

Wijkplatform Klarendal

AGenDApUnTen In HeT WIJKpLATfORM VAn 
11 MAART 2010: 
De politie Huiskamer is nu gevestigd aan de 
Marten van Rossemstraat en wordt nog dit jaar 
verbouwd tot “kluswoning”. Er leek een alterna-
tief gevonden te zijn, maar bewoners hebben 
tegen deze plek bezwaar aangetekend. Naar hun 
mening lag het te dicht bij een coffeeshop waar-
door mensen niet meer anoniem naar binnen 
konden. Gemeente en politie hebben zich dit aan-
getrokken. Er wordt naar een ander pand gezocht.
De St.Jansschool; door snelle actie van de ouders 
naar de gemeente en de bewonersgroep XL om 
ondersteuning voor het behoud van de school, is 
het gelukt om de school tot 2012 open te houden.
bestemming van school III; krakers zijn al uit het 
gebouw vertrokken. Volkshuisvesting probeert o.a. 
praktijkruimten voor huisartsen en eetgelegenheid 
door medewerkers van Presikhaaf bedrijven te 
realiseren. Het tweede is nog niet zeker omdat dit 
qua bestemming misschien niet aansluit. 

W I J K W I J Z E R ☞☞

WIJKpLATfORM KLARenDAL

Agenda 2010 Agenda 2010 Agenda 2010 Agenda 2010

April  

dinsdag 6 april
Wijkcentrum Klarendal, 17.30- 19.30 uur 
landenkookgroep: Zweden 
samen buitenlands eten voor 5 euro pp,  
Arnhem Cardhouders 3,50 euro

woensdag 14 april
Wijkcentrum Klarendal, 14.00-15.30 uur
sport & spelmiddag voor de kleintjes 4-6 jaar
georganiseerd door Sportpunt Klarendal

woensdag 14 april
Sporthal Klarendal, 14.00-15.30 uur
sportmiddag voor jeugd 7-12 jaar
georganiseerd door Sportpunt Klarendal,
met judo, (kick)boksen en basketbal

donderdag 15 april
De Mix/ Stichting Rijnstad, Klarendalseweg 193a, 
16.00-18.00 uur
opening nieuwe pand, open huis voor omwonen-
den en belangstellenden
 
dinsdag 20 april
Wijkcentrum Klarendal, 17.30- 19.30 uur 
landenkookgroep: Nederland
samen (buitenlands) eten voor 5 euro pp,  
Arnhem Cardhouders 3,50 euro

woensdag 21 april, vrijdag 23 en zaterdag 24 april
Posttheater, Rosendaalsestraat 27, 20.30 uur  
optreden Enge buren, voor Arnhem Cardhouders 
5 euro

zondag 25 april
Wijkcentrum Klarendal, 10.00-16.00 uur

rommelmarkt tafels te huur voor 3 euro,  
inschrijven bij het wijkcentrum

elke zondag
Ratatouille, Sonsbeeksingel 147, 13.00-16.00 uur
bingo met prijsjes, daarna een lekkere maaltijd
kosten maaltijd 3,50 euro; kinderen v.a. 6 jaar 2,00 
euro

mei

dinsdag 4 mei
Wijkcentrum Klarendal, 17.30- 19.30 uur 
landenkookgroep: Somalië
samen buitenlands eten voor 5 euro pp,  
Arnhem Cardhouders 3,50 euro

donderdag 6 en vrijdag 7 mei
Posttheater, Rosendaalsestraat 27, 20.30 uur  
optreden Adje’s Sterren Revue, voor Arnhem  
Cardhouders 5 euro 

zaterdag 8 mei
kruising Klarendalseweg-Akkerstraat, v.a. 9.00u
plantjesdag
voor elke Klarendaller een gratis plantje (met bon)

zaterdag 8 mei
Molen De Kroon, 11.00-17.00 uur
nationale molendag
molen èn gemaal draaien; met: rondleidingen, 
pannenkoeken bakken en meelverkoop

dinsdag 18 mei
Wijkcentrum Klarendal, 17.30- 19.30 uur 
landenkookgroep: Indonesïe
samen buitenlands eten voor 5 euro pp,  
Arnhem Cardhouders 3,50 euro

woensdag 19 mei
Posttheater, Rosendaalsestraat 27, 20.30 uur  
optreden Rob & Emiel, Arnhem Cardhouders 
betalen 5 euro

woensdag 28 mei
Posttheater, Rosendaalsestraat 27, 20.30 uur  
optreden Sterk Water,  Arnhem Cardhouders 
betalen 5 euro

elke zondag
Ratatouille, Sonsbeeksingel 147, 13.00-16.00 uur
bingo met prijsjes, daarna een lekkere maaltijd
kosten maaltijd 3,50 euro; kinderen v.a. 6 jaar 
2,00 euro
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ScHOOL III
Volkshuisvesting is sinds augustus 2009 eige-
naar van School III aan Onder de Linden. 
Buurtbewoners mochten onlangs een kijkje 
komen nemen in het pand tijdens een goed 
bezochte bewonersavond. Met warme koffie en 
koude tenen zagen en hoorden zij dat de krakers 
het pand reeds verlieten, dat Volkshuisvesting 
startte met de verbouwing én een kansrijke 
bestemming vond voor dit mooie gebouw. 
Medewerkers van Jo’s werkplaats van 
Volkshuisvesting stroopten inmiddels hun mou-
wen op en gingen met School III aan de slag. 
Zij bereiden de restauratie van het pand voor. 
Ook zijn er volop gesprekken gaande tussen 
Volkshuisvesting en een groep zorgverleners om 
van het pand een medisch centrum te maken; 
huisartsen, apotheek en fysiotherapeuten bij 
elkaar onder één dak. 

GROen 2de  nIJVeRHeIDSSTRAAT
Bewoners van de 2de-Nijverheidsstraat von-
den hun straat zo stenig. Dat was de reden om 
met Bas Roodbergen van de Groengroep en 
Volkshuisvesting de straat te gaan vergroenen. 

Diverse stukjes gevelgroen werd al ingeplant. Dit 
voorjaar komen daar nog kleurig gevulde bloem-
bakken bij. Als het lukt, gaat de groengroep ver-
der in de andere Nijverheidsstraten.

WeRK In UITVOeRInG
Steigers, schilders, hoogwerkers en sloophamers 
staan in en gaan er door de wijk. Waar zijn de 
aannemers in opdracht van Volkshuisvesting op 
dit moment actief? 
• Schilderwerk aan de binnen- en buitenzijde van 

de woningen aan de Sumatrastraat, Solostraat, 
Javastraat, Atjehstraat, Rosendaalsestraat, 
Rosendaalsestraat. In totaal 120 woningen. 

 - Van januari 2010 tot oktober 2010
 - Uitgevoerd door het schildersbedrijf 

 Hagemans Vastgoedonderhoud.
• Schilderwerk woningen Hemonylaan, 

Voorbroodstraat, Borgadijnstraat
 - Van februari 2010 tot half juni 2010
 - Uitvoering door de firma  Moonen 

 Onderhoud & Renovatie.
• Vervangen luiken hoogbouw Oost-Peterstraat
 - Eind april 2010 gereed
 - Uitvoering door de firma Isoluik.

N i e u w s  v a n  Vo l k s h u i s v e s t i n g 

Leontien van Moorsel, meervoudig wielerkampioen, was in Klarendal. zij gaf het startschot van de Ronde 
van Klarendal op zaterdag 6 maart en deelde de vele bokalen uit aan kinderen en dames. ze werd gehol-
pen door bewoner Gerrit Dassen. 

Leontien in Klarendal

Nieuwe auto

Klarendal beschikt over een nieuwe auto. De oude was echt op. Deze auto is beschikbaar om wijkactivi-
teiten te ondersteunen. Toon Lubbers chauffeert hem en Klarendal kan weer jaren vooruit.

50jarigHuwelijk

Op Dinsdag 27 April zijn Theo en Mina Tolhuisen 
van de Klarendalseweg 407 - 50 jaar getrouwd.
namens de Kinderen de Kleinkinderen en de 
Achterkleinkinderen Rayvano, conchita en bradley, 
Hartelijk Gefeliciteerd
Dat jullie nog lang van elkaar mogen genieten.
Wij houden van jullie.

Namens de kinderen, Theo en Willie Tolhuisen

Brandweer adviseert  
winkeliers over brandveiligheid

D

D

KLARenDAL KLeURT ROOD Op 24 ApRIL

Door Hulpverlening Gelderland Midden,  
Jos Meeuwsen

De Arnhemse brandweer wil extra aandacht beste-
den aan brandveiligheid in winkels in de wijk Kla-
rendal. Daarom gaat ze zaterdag 24 april de wijk in 
om persoonlijk in gesprek te gaan met de eigenaar 
of bedrijfsleider van winkels. Ook zullen verschil-
lende brandweerlieden langs woonhuizen gaan 
om bewoners te informeren over veilig wonen 
èn zal de brandweer bij winkelcentrum Klarendal 
uitpakken. Hier is weer van alles te zien over brand 
en brandweer. Iedereen kan deze dag informatie 
krijgen over brandveilig wonen en werken, want 
overal in de wijk kom je de brandweer tegen. 

Met de ondernemers wil de brandweer kijken of 
er voldoende brandveiligheidsmaatregelen zijn en 
daarover informatie geven. Natuurlijk denkt een on-
dernemer na over brandveiligheid, want je wilt niet 
dat je zaak – die je met veel liefde hebt opgebouwd- 
in vlammen opgaat. Bovendien wil je als eigenaar 
ook dat een klant zich veilig voelt in de zaak. 
Zo kan een ondernemer ervoor zorgen dat de 
nooduitgangen vrij zijn van dozen, vuilcontainers 
of ander materiaal. In de meeste zaken zal ook een 
brandhaspel of een brandblusser aanwezig zijn. 
Maar er zijn meer maatregelen die de brandveilig-
heid kunnen verhogen en daarover kan de brand-
weer in een persoonlijk gesprek advies geven. 

Vorig jaar was de brandweer ook in de wijk om 
voorlichting te geven over rookmelders. Rook-
melders waarschuwen bewoners als er rook in de 
woning is, zodat je op tijd kunt vluchten en alarm 
kunt slaan. Veel inwoners van de wijk bleken al een 
rookmelder te hebben, maar hij moet het ook doen. 
Een batterij moet één keer per jaar vervangen 
worden. Nu gaat de brandweer een ander deel van 
de wijk in. 
Maar iedereen die informatie wil kan terecht bij 
het winkelcentrum. Daar is de brandweer met een 
voorlichtingskraam, blusmiddelen (kinderen kun-
nen vuur blussen) en natuurlijk staat de tankauto-
spuit er ook. De brandweer is er vanaf 11.00 uur tot 
16.00 uur. 

KLARenDAL KLeURT ROOD, WAnT De bRAnD-
WeeR IS OVeRAL DIe zATeRDAG.
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K I N D E R p a g I N a
Bouwspeelplaats de Leuke LindeHallo jongens en meisjes!Hallo jongens en meisjes!

Ik ben Jeffrey Storteboom. Ik ben al vijf jaar vrijwil-

liger bij wijkcentrum klarendal. Daar help ik bij de 

disco, de straatspeeldag, activiteiten op de leuke 

Linde en nog veel meer! Misschien kennen jullie mij 

wel als de DJ! Dit jaar ga ik voor het eerst mee op 

kinderkamp. Ik heb er erg veel zin in! Op kamp ga ik 

helpen met de spellen klaar zetten en ga ik jullie 

allemaal heel vroeg uit je bed trommelen!  Ik hoop 

jullie allemaal snel weer te zien op de disco!

Groetjes, Jeffrey

Kinderbuurtweken was 
Sprooktastisch!!!!!

Kinderbuurtweken was 
Sprooktastisch!!!!!

Hallo jongens en meisjes!
Hallo allemaal,

Bouwspeelplaats de Leuke Linde
Bouwspeelplaats de Leuke Linde
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We hebben natuurlijk weer allerlei leuke dingen te 
doen in wijkcentrum klarendal de komende weken!

Zo hebben we op woensdag 7 april een heel  “coole” disco. Maar wat het thema is, blijft  
nog een verrassing. We kunnen wel alvast verklappen 
dat jullie iemand gaan zien… die je niet had ver-
wacht!!! Spannend!!!

Op woensdag 14 april hebben we een leuke  sportdag in sporthal klarendal! Daarom hebben 
we geen instuif maar gaan we wel lekker sporten!
Hoe laat je er moet zijn krijg je nog te horen van Saïd!

De week na de sportdag, dus woensdag 21 april,  
beginnen we op de instuif met een hele leuke  muziekworkshop. Deze workshop word gegeven 
door Hanneke en Laura, twee nieuwe stagiaires.  
Die hebben jullie vast al gezien in het wijkcentrum! 
Jullie horen snel hoe je je voor deze workshop in kunt 
schrijven!

En natuurlijk gaan we binnenkort weer op  kinderkamp! 
Wij hebben er in ieder geval al heeeel erg veel zin in. 
Kinderkamp is dit jaar van woensdag 12 mei tot en 
met woensdag 15 mei. Als jij ook zin hebt om mee 
te gaan, kun je een inschrijfbriefje halen bij Joyce of 
Annika van het wijkcentrum.

f

Activiteiten ‘De Leuke LinDe’

Hallo jongens, meisjes, ouders en alle 

andere lezers,

Dit is de tweede wijkkrant van 2010 en 

natuurlijk hebben we een heel mooi en 

nieuw activiteitenprogramma bij ‘De Leuke 

Linde’. vanaf maart t/m oktober start 

er een heel leuk programma voor jong en 

oud op het vernieuwde veld aan ‘De Leuke 

Linde’, namelijk Playground De Leuke 

Linde. Je hoeft je niet in te schrijven en 

meedoen kost helemaal niks! We zouden 

het natuurlijk erg leuk vinden wanneer je er 

elke week bij bent.

Hieronder een overzichtje van wat er alle-

maal gaat gebeuren:
• Speluitleen Pretland – maandagmiddag 

van 15.00 tot 17.30 uur – 4 t/m 12 jaar

• Meidensportclub / Handbal – maandag-

avond van 18.00 tot 19.00 uur – 6 t/m 12 

jaar
• Sportclub jongeren – maandagavond van 

19.00 tot 20.00 uur – 13 tot 18 jaar

•  Basketbal – woensdagmiddag van 15.00 

tot 16.00 uur – 4 t/m 12 jaar

• Sportuurtje grasveld – woensdagmiddag 

van 15.30 tot 16.30 uur – 4 t/m 12 jaar

• Hockey – woensdagmiddag van 16.00 tot 

17.00 uur – 4 t/m 12 jaar
• Sportclub voor kinderen – donderdagmid-

dag van 16.00 tot 18.00 uur – 4 t/m 12 

jaar

N.B. Vanaf april kan er op zaterdag  

ook getennist worden voor jong en oud. 

Daarnaast gaan we ook een gymuurtje

 opzetten voor de senioren onder ons. 

Informatie hierover komt zo snel mogelijk. 

Vragen? Neem dan contact op met Maartje.  

nieuWe WeBSite De Leuke LinDe
Natuurlijk hebben we in het oude jaar niet 

stil gezeten en is er een hele nieuwe website 

opgezet voor  ‘De Leuke Linde’,  

www.deleukelinde.nl. Deze website is 

gemaakt in samenwerking met de webmas-

ter: KNIP-OOG - www.knip-oog.com. We zijn 

erg blij met de nieuwe website en de inzet 

van onze webmaster. Op deze site staat 

alles over ‘De Leuke Linde’ en over de acti-

viteiten. Mocht je toch nog vragen hebben 

dan horen wij het graag!

Ben je vergeten wat er allemaal te doen is 

op ‘De Leuke Linde’? Ga naar  

www.deleukelinde.nl of kom gewoon naar 

ons toe. Daar staan 2 grote borden waar 

alle activiteiten in hangen, maar je mag het 

natuurlijk ook gewoon aan ons vragen. 

Groetjes, Maartje & Stichting 

Bouwspeelplaats De Leuke Linde
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Van 15 maart t/m 25 maart waren de 
Kinderbuurtweken. Dit jaar was het thema 
‘Sprookjes’. 

Samen hebben we een reis gemaakt door het 
sprookjesbos van Klarendal en St. Marten. De 
kinderen van de St. Jansschool en Basisschool 
De Atlas hebben onder schooltijd veel leuke acti-
viteiten gedaan, zoals een bezoek aan Kasteel 
Doorwerth. Daar werden we opgewacht door Ridder 
Richard (oh yeah!!!) en mochten we allerlei leuke 
spellen in en om het kasteel doen.

Na schooltijd was er van alles te doen bij De Leuke 
Linde, Wijkcentrum Klarendal en Wijkcentrum De 
Hommel, zoals een groot Sprookjesevenement, 
Sprookjesdisco, Sprookjeskoken en 
Sprookjessportclub. Ook hebben we een bezoek 
gebracht aan de BSO van de SKAR.

Het waren 2 geweldig leuke weken!!!! 
SPROOKTASTISCH DUS!!!! OH YEAH!!!! 
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