
Door Jos Peters

Het gemeentelijk groenbedrijf (bij 
sommigen bekend als de gemeentewerf) 
is verHuisd naar het bedrijventerrein 
aan de Westervoortsedijk. Hierdoor is de 
voormalige plaats aan de bosWeg 
in park klarenbeek overtollig 
geWorden. de gemeente wil deze plaats 
opruimen met zo weinig mogelijke kosten 
en zoekt hiervoor naar mogelijkheden. een 
van die mogelijkHeden is om Het ter-
rein te verkopen aan een project-
ontWikkelaar, om daar een aantal 
Huizen te bouWen. misschien heeft u 
hier over gelezen in de gelderlander van 28 
februari jl., ('de bekoorlijke vallei van mond-
riaan', door m. damman). 

Voor dit interview spreek ik met dHr. 
scHaafsma, een lid van de ‘scHouW-
groep park klarenbeek’. Deze groep is 
op initiatief van de gemeente in 2007 opge-
richt en bestaat uit omwonenden van het 
park en andere belangstellenden, die een 
klankbord vormen voor de gemeente en 
zich inzetten voor het behoud van de natuur 
en de historie van park Klarenbeek. 

Schaafsma: “De Schouwgroep is tegen bou-
wen het park. Toen de gemeente dit park 
aankocht was het honderd hectare natuur, 
maar daar is nog maar 69 hectare van over. 
De rest is opgegaan door het bouwen van 
een kazerne, de Buitenschool, het zwembad 
Klarenbeek en ga zo maar door. Wanneer je 
nu wederom gaat bouwen, wordt het park 
weer verder aan getast.” Ik stel mij voor dat 
het zeker niet bij huizen alleen blijft; er zul-

len parkeerplaatsen komen, auto’s, kortom, 
de sfeer van het gebied zal veranderen. 

Schaafsma merkt mijns inziens terecht op 
dat de stad verder het gebied zal intrek-
ken. Schaafsma: “Ooit is toegezegd door 
de gemeente dat de gemeentewerf daar 
tijdelijk zou zijn ondergebracht. Echter de 
gemeente claimt nu geen geld te hebben 
om deze plek terug te geven aan de natuur. 
Tegelijkertijd zijn er vergevorderde plannen 
bij de gemeente om de Bosweg af te slui-
ten. Er is dus sprake van een tegengestelde 
beweging.” 

Wat zou men er wel mee kunnen doen, 
met dit stukje grond van zo’n drie hectare. 
Schaafsma: “De toezegging was dat er 
mogelijk meer volkstuintjes zouden worden 
aangelegd.” Schaafsma noemt ook dat alle 
politieke partijen zijn benaderd. Een aantal 
heeft zich uitgesproken tegen eventuele 
huizenbouw op de gemeentewerf. De ver-

wachting is dat er eind mei mogelijke plan-
nen worden voorgelegd aan de gemeente-
raad. Schaafsma tot slot: “Een (bouw) plan 
moet over veel schijven gaan voordat er 
een verandering kan worden doorgevoerd. 
Sowieso moet het bestemmingsplan wor-
den gewijzigd. In die tijd hebben wij als om-
wonenden ook mogelijkheden om invloed 
uit te oefenen. Maar wat de schouwgroep 
betreft kunnen we niet vroeg genoeg actie 
ondernemen.”

Wat mij betreft besef ik nu nog meer wat 
Klarenbeek betekent. Ik begrijp eindelijk 
waarom mijn vrouw – jaar in jaar uit – door 
wat zij noemt de weitjesroute wandelt met 
een vriendin en daar nooit genoeg van 
krijgt. Waar ligt deze route? U raadt het al, 
in Park Klarenbeek. 

voor contact met de schouwgroep kunt u 
mailen naar:  
schouwgroepparkklarenbeek@gmail.com 

Donkere wolken boven de Menno van Coehoornkazerne
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Door Zefanja Hoogers

een fantastische plek; de oude menno 
van coeHoornkazerne met een nieuwe 
culturele bestemming waar de wijk ook zo 
zijn voordelen bij heeft. in het voorjaar van 
2012 trokken kunstbedrijf arnHem en 
het Huis van puck in het prachtige pand 
wat er helemaal voor was aangepast door 
volksHuisvesting arnHem. zij zaten 
tegen de bouw van het mfc aan te kijken, 
maar die onrust is ondertussen voorbij. de 
beplanting moet nog wat aansterken, maar 
samen met jongerencentrum de mix, 
het mfc en een mooi plein voor de deur is 
deze plek beoogd als het ‘Hart van de wijk’.

Maar het gaat helemaal niet goed met de 
financiën van Kunstbedrijf Arnhem, het 

bedrijf staat zes ton in de min. Dat hád al 
tot gevolg dat er geen geld meer beschik-
baar was voor het talentHuis, het samen-
werkingsverband tussen neW arts (onder-
deel van het Kunstbedrijf) en rijnstad in 
jongerencentrum de mix. Eén van de 
kwetsbare groepen was er alvast de dupe 
van, gelukkig pakt Rijnstad ‘zelfontplooiing’ 
in een andere vorm door. In een ‘transitie-
plan’ – een plan om die financiën weer op 
orde te krijgen, opgezet door de Raad van 
Toezicht – zou het verlaten van het kazerne-
gebouw één van de oplossingen zijn. Daar 
kopt in april de Gelderlander dan ook mee; 
‘Kunstbedrijf weg uit kazerne in Klarendal’ – 
alsof dat al een vaststaand gegeven is. Dat 
is natuurlijk allemaal een beetje vreemd als 
de gemeente destijds opdracht heeft gege-
ven aan het Kunstbedrijf zich meer op wijk-

niveau te verhouden, bovendien is er een 
contract ondertekend voor 15 jaar. 

Na Pasen is er een speciale openbare raads-
vergadering gehouden op het Stadhuis met 
het Kunstbedrijf als hoofdonderwerp. Daar 
werd veel gesproken over branden blussen, 
vragen gesteld over spookposten op de 
balans en gevolgen voor personeel en cur-
sisten, en waarom er niet eerder aan de bel 
getrokken is. De wethouder had vooralsnog 
vertrouwen in de Raad van Toezicht. Over 
de kazerne nauwelijks een woord, over visie 
al helemaal niet.

Als het Kunstbedrijf werkelijk de kazerne 
verlaat, ziet het er niet naar uit dat zij een 
groot wijkplein feest in september gaan 
organiseren. Er zouden volgens het tran-
sitieplan ook 27 banen geschrapt worden. 
Veel personeel voelt zich daar heel onzeker 
over. Maar het zijn vooral allemaal geruch-
ten, niets is momenteel zeker als dat plan 
nog over zoveel lagen moet. De sfeer is: 
het gaat over geld en poppetjes, maar het 
ontbreekt in het plan aan visie. Waar staat 
Kunstbedrijf Arnhem nu eigenlijk voor?

berry kessels van Volkshuisvesting 
Arnhem is heel positief. “Wij zijn blij met 
de huurders van de kazerne. Er zijn zo’n 
zestien uren per dag activiteiten in dat 
gebouw, bij het Huis van Puck is het bezoe-
kersaantal verdubbeld. Om inhoudelijke 
redenen willen we het Kunstbedrijf heel 
graag als huurder houden. Wij willen best 
meedenken, maar wij hebben nog helemaal 
geen huuropzegging gehad. 

Het blijft hoe dan ook een centrum voor 
amateurkunsten. ik zie de zon wel schijnen 
achter de donkere wolken!”

Van het plein voor de kazerne wordt al dankbaar gebruik gemaakt door  
organisaties, ‘Openlucht’ van het jongerenwerk – zie daarvoor de achterpagina

Een nieuwe bestemming gezocht voor ‘Gemeentewerf’ in park Klarenbeek

grasmaaiers

de mannen op deze foto die grasveldjes 
aan het maaien zijn, kwamen de buurt-
pastor tegen. deze heren kwamen met 
een verzoek: tijdens het grasmaaien 
komen ze regelmatig helemaal onder de 
hondenpoep te zitten dat  in het gras 
zit. ze vroegen hem dit bericht door kon 
geven aan de wijkkrant - als oproep aan 
de hondenbezitters om aub de honden-
poep gewoon op te ruimen (zoals het 
officieel hoort).

Wonen in 
een muse-
umwoning 

pag. 4

De gemeentewerf nu in gebruik van 2SWITCH, gezien vanaf het park kijkend richting de Bosweg
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wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform

~ Colofon ~

Wat is er weer veel aan de hand in 
Klarendal en omgeving deze tijd. Onrust! 
Zie de voorpagina, over donkere wolken 
boven het Kunstbedrijf, ook donkere 
wolken boven ‘ons’ park Klarenbeek. 
Er hing ook een donkere wolk boven 
Jongerencentrum de Mix, de stekker is 
daar uit het samenwerkingsverband tus-
sen Rijnstad en het Kunstbedrijf (New 
Arts) en dan was het maar de vraag of 
de Mix open kon blijven. Dat is voorlo-
pig gered en in de volgende krant vertel-
len we meer over het alternatief wat er 
is gevonden voor onze jongeren. Maar 
het zijn allemaal wel dubbele bood-
schappen; de gemeente wil van alles 
voor de wijk en de stad maar maakt din-
gen vervolgens niet makkelijk om uit te 
laten voeren.

Maar dat is politiek…. En die blijft inge-
wikkeld om verslag over te doen. Dus 
hebben we ook weer genoeg informa-
tieve kopij voor onze lezers. Rond de 
deadline vermoeden we zelfs veels te 
veel. Dan dus de volgende keer weer. 
Óf online; Facebook.com/Klarendal en 
klarendal.nl. Ook daar is altijd genoeg te 
lezen!

~ Redactioneel ~

uiterlijk woensdag kopij 23 juni 
Kopij ontvangen we het liefst per e-mail 
(wijkkrant@klarendal.nl).
Ingeleverde teksten moeten in Word 
worden aangeleverd, digitale foto’s in 
een zo hoog mogelijke resolutie. 
verspreiding van de krant vanaf 10 juli

Inleveren van kopy  

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 waarde-
bon van €10,- te besteden bij jocHem’s 
visHandel, donderdag en zaterdag 
te vinden bij het winkelcentrum van 
Klarendal. 

Daarvoor moet u de bon invul-
len en afgeven bij MFC Klarendal 
– Kazerneplein 2 (ter hoogte van 
Klarendalseweg 193, het oude kazerne-
terrein). 

De oplossing van de krant 7 was de 
noordpad. De winnaar is Harrie 
evers uit de Agnietenstraat. Doe mee 
en breng uw bon vandaag nog weg! Uw 
oplossing moet uiterlijk maandag 23 juni  
in ons bezit zijn.   

doe mee en win een prijs! 
Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

lever deze bon bij bij mfc klarendal – 
kazerneplein 2 voor 23 juni.
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    We verwelkomen je 
      graag in onze 
            praktijk om je te  
            begeleiden tijdens 
            de zwangerschap, 
          de bevalling en de 
       periode daarna. 
    Met de grootste 
zorg voor jou, je 
partner én jullie kindje.

Van Lawick van Pabststraat 71a
6814 HB Arnhem

Aanmelden kan via 
www.verloskundigenarnhem.nl

of op 026 - 44 22 662

2
Afzetting Klarendalseweg en 
Sonsbeeksingel tijdens Nacht
van de Mode 2014
Beste bewoner,

Zaterdag 14 juni vindt vanaf 18:00 de Nacht 
van de Mode weer plaats in Klarendal. We 
verwachten enkele duizenden bezoekers 
voor het evenement en de gemeente vond 
het daarom beter om in verband met de 
veiligheid de Klarendalseweg en een stuk 
van de Sonsbeeksingel af te zetten voor het 
autoverkeer. 

Vanaf 17:00 worden dranghekken geplaatst 
welke om 23:30 weer weggehaald worden. 
Tussen die tijd is het niet toegestaan en 
mogelijk om met de auto in of uit deze 
straten te komen. 
Indien u morgenavond uw auto nodig heeft 
is het daarom beter om de auto voor die 
tijd niet in de straat te zetten maar in een 
zijstraat.

Wij excuseren ons voor deze overlast en 
danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Winkeliers- en ondernemersvereniging 
Docks

Rommelmarkt

zaterdag 31 mei en zondag 1 juni a.s. 
organiseert carnavalsvereniging de 
molsHopen een rommelmarkt met 
een rad van fortuin in café petersberg 
aan de Hommelseweg 294.

Beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur.
De opbrengst komt geheel ten goede aan 
de kleintjes onder ons, te weten met Sint 
Nicolaas middag en de Kindercarnaval .

Hopelijk tot ziens,
namens het bestuur cv de molshopen

In Memoriam
Door Paula Pegman – Restyling Chairs

In de nacht van 18 en 19 april is gijsje 
van de sluis onverwachts overleden op 
64 jarige leeftijd. Ze woonde de afgelopen 
20 jaren op het Dragonderspad en was een 
vertrouwd gezicht op de Klarendalseweg; 
ze deed dagelijks de boodschappen voor 
haarzelf en anderen. Een lieve vrouw die 
graag een praatje met de mensen maakte. 
Twee weken voor haar overlijden is deze 
foto van haar gemaakt. 
Rust zacht Gijsje!

noot van de redactie: buurvrouw Anja Pas 
en familie hebben zorg gedragen voor een 
respectabele afscheidsdienst door het rond 
te vertellen in de wijk, tekst over Gijsje te 
verzorgen voor de uitvaartondernemer, 
keuzes in de muziek te maken en deze foto 
op de kist. 

Uitvaartverzorging

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg
Tel. 026 - 362 36 99 en 06 – 53 448 234
www.abreptus.nl – info@abreptus.nl

Voor een uitvaart op maat  
rekening houdend met de 
financiële mogelijkheden
in Arnhem en omgeving

Uitvaartverzorging

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg
Tel. 026 - 362 36 99 en 06 – 53 448 234
www.abreptus.nl – info@abreptus.nl

Voor een uitvaart op maat  
rekening houdend met de 
financiële mogelijkheden
in Arnhem en omgeving

Voor een uitvaart op maat, rekening houdend met de financiële 
mogelijkheden in Arnhem en omgeving.  
Werkt met alle verzekeringen.

zondag 1 juni, 14.00 tot 16.00 uur  
inloopmiddag in het Memorarium voor vragen  
over uitvaart en verzekeringen.

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg
Tel. 026 - 362 36 99 en 06 - 53 448 234 
www.abreptus.nl – info@abreptus.nl

•	 Alfbetisering
•	 Inburgeringstraject
•	 Staatsexamen	I
•	 Staatsexamen	I
•	 Niveauverhoging	NT2
•	 Taal	op	het	werk

•	 Nederlands	en	digitale	vaardigheden	op	maat
•	 Rekenen	en	digitale	vaardigheden	op	maat
•	 Oudertrainingen	i.s.m	peuterspeelzalen	en	

basisscholen

Meer	weten?	Bel	of	kom	langs!
Rijn	Ijssel	Educatie	&	Intergratie
Utrechtsestraat	40/42,	Arnhem		
026	31	292	00



op zaterdag 14 juni, van 18.00 tot 00.00 
uur, keert het fashion & design street 
event nacHt van de mode terug naar het 
arnhemse modekWartier en klarendal. 
deze zesde editie staat geheel in het teken 
van collection secrets - secret col-
lections en laat niet alleen de collectie-
geheimen van arnHemse ontWerpers 
zien, maar ook bijzondere verzamelin-
gen van WijkbeWoners.

Tijdens de Nacht van de Mode kan je ge-
nieten van modeshows, performances met 
een touch of Fashion, exposities, theater, 
muziek en heerlijke hapjes en drankjes. Alle 
winkels in het Modekwartier zijn tot midder

nacht geopend voor late night shopping.

doe mee aan de taartenbakwedstrijd
Wie maakt de lekkerste taart van Klarendal? 
Doe mee en maak kans op mooie prijzen! 
Tijdens de Nacht van de Mode worden de 
taarten door een deskundige jury beoor-
deeld en maken deelnemers kans op mooie 
prijzen, met als hoofdprijs een superdeluxe 
keukenmachine van Kenwood. Meld je snel 
aan via meel@bakbar.nl

podium talent gezocht
Tijdens de Nacht van de Mode komt op het 
pleintje bij het voormalige Café Simmers 
een podium speciaal voor iedereen die in 

Klarendal woont. Heb jij een leuke act?  
Kun je fantastisch gitaarspelen of ben je 
een echte buikdanseres en wil je dat graag 
aan iedereen laten zien? 
Geef je dan op voor het Klarendalse Huiska-
merpodium via:  
mieke.hendrikse@kunstbedrijf.arnhem.nl

live radioverslag
Van de Nacht van de Mode wordt live 
radioverslag gedaan door RTV-Arnhem. 
Hoe dat in zijn werk gaat kun je zien in Het 
MFC gebouw op het Kazerneplein. Speci-
aal voor de Nacht van de Mode verplaatst 
RTV-Arnhem zijn studio naar het MFC. Een 
aantal razende reporters zal in de wijk zelf 
live verslag doen van wat er gebeurt.  
Via www.rtv-arnhem.nl blijf je direct op de 
hoogte van wat waar gebeurt.

dj’s gezocht 
Heb jij ook een passie voor de oude manier 
van plaatjes draaien? Heb je een vinylcol-
lectie waar je trots op bent? Op het Sim-
mersplein komt een podium waar jij jouw 
plaatjes ten gehore kan brengen. Dit mogen 
oude, lang vergeten pareltjes zijn, maar ook 
nieuwe liedjes waarvan jij vindt dat ieder-
een die moet horen. Meld je als DJ aan bij 
corien@huisvanpuck.nl

secret loten
Voor wie kans wil maken op Secret items 
uit collecties van ontwerpers, een over-
nachting in Hotel Modez, of korting in een 
winkel in het Modekwartier zijn Secret loten 
te koop in de winkels in het Modekwartier. 
Loten zijn naar aanloop van de Nacht van 
de Mode te koop en kunnen tijdens en na 
de Nacht van de Mode ingeleverd worden.

secret collections
Mensen houden van verzamelen… Er zijn 
in Klarendal een heleboel verzamelingen 
van Klarendalse bewoners gevonden! Niet 
alleen tuinkabouters die we lopend door de 
wijk allemaal kunnen zien, maar ook hele 
andere. We laten daar een stel van zien met 
tekst beeld én een tentoonstelling. Kom 
naar MFC Klarendal om binnen te kijken bij 
mensen thuis. Heb jij een verzameling die 
je voor één avond in een doosje kan stop-
pen om in één van de vitrines te laten zien 
aan alle nieuwsgierigen? Maak contact met 
info@zefanja.nl en doe mee!

Het programma blijft nog even een secret, 
maar we beloven een fijne mix van mode, 
kunst en muziek. Alle reden dus om zater-
dag 14 juni in je agenda te noteren als een 
avond vol mode en plezier in Arnhem, dé 
modestad van het oosten!

blijf op de hoogte van alle fashion & de-
sign secrets en ga naar: 
WWW.nacHtvandemode.com
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‘Niet klussen in je hoofd maar in je huis’ verovert Arnhem
Het gaat heel goed met de kluscur-
sus voor vrouWen. er is inmiddels 
een vrouwenklusteam dat de cursussen 
organiseert, en in arnhem zuid bieden we 
onze cursus ook al aan! in januari/februari 
hebben een negen vrouwen uit sint mar-
ten, sonsbeekkwartier, klarendal en gei-
tenkamp enthousiast mee gedaan aan de 
basiscursus Niet klussen in je hoofd maar 
in je huis. dit is de tweede basiscursus 
die wordt gegeven vanuit klussendienst 
klarendal e.o. in deze drie wijken.

Klussendienst Klarendal geeft een basis-
cursus en een vervolgcursus klussen. Doel 
is dat vrouwen hun klusvaardigheid ver-
groten en meer zelfvertrouwen en plezier 
in het klussen krijgen. Tevens hopen we 
vanuit deze cursussen vrouwen enthou-

siast te maken om deel te nemen aan de 
klussendienst die we willen ontwikkelen; 
een dienst waarop bewoners een beroep 
kunnen doen. Met name wordt hierbij ge-
dacht aan vrouwen, aangezien zij het vaak 
niet prettig vinden als er 'vreemde' mannen 
in hun huis komen.

De kluscursus is vijf vrijdagochtenden. 
Hierin worden theorie en praktijk gecom-
bineerd. Dit resulteerde in negen prachtige 
wandlampen waar de deelneemsters met 
recht trots op mogen zijn. Hierin worden 
uiteenlopende technieken verwerkt, theorie 
en praktijk worden elke ochtend samen ge-
bracht, onder andere door de ervaring in de 
cursus steeds te verbinden aan werkzaam-
heden in het eigen huis. De vrouwen leren 
onder begeleiding van docente françoi-
se, zelf in het bezit van een Klushuis, alle 
ins en outs om een werkende wandlamp 
mee naar huis te nemen. Dit betekende 
dat de vrouwen van stekker tot fitting, 
van uitmeten, uittekenen, zagen, schuren, 
boren, schroeven, lijmen, nieten, buigen, 
behangen en schilderen de wandlamp de 
uiteindelijke vorm gingen geven.

In mfc klarendal kwamen de vrouwen, 
eerst wat afwachtend maar naarmate de 
cursus vorderde steeds zelfverzekerder, in 
het handvaardigheid lokaal bijeen. Al-
ledaagse klusjes kwamen ter tafel. Vier 
vrouwen gaan door met de vervolgcursus. 
De cursus is met dus met groot succes 
afgerond.

Maar dit is nog niet alles, want inmid-
dels hebben we ook de vervolgcur-
sus klussen op locatie uitgevoerd. 
Hier doen acht vrouwen aan mee die de 
basiscursus hebben gedaan. In Klussen op 
Locatie breiden deelnemers hun kennis en 
ervaring verder uit, doordat ze als groep 
klussen gaan uitvoeren bij elkaar in huis. 
Je kunt denken aan: laminaat leggen, lamp 
ophangen, trap opknappen, scheur in de 

muur dichtmaken, behangen, mengkraan 
aansluiten, plintje vervangen…heel divers.

De cursus Klussen op Locatie is bijzonder 
omdat de vrouwen enerzijds klussen op-
pakken die ze vaak al lang willen uitvoe-
ren maar die steeds blijven liggen, en 
anderzijds is de cursus in feite een kleine 
praktijkopleiding. De vrouwen leren elkaar 
heel goed kennen, maken plezier onder 
het werk, en kijken naar elke klusvrijdag 
uit.

Kortom…zonder dat we het van te voren 
zelf hadden bedacht blijken we een 
activiteit te hebben die vrouwen heel erg 
aanspreekt. We gaan subsidie aanvragen 
bij een aantal fondsen, want alle activitei-
ten van de Klussendienst kosten natuurlijk 
geld. Maar wij hebben er vertrouwen in 
dat we er nog een hele tijd mee door kun-
nen gaan.

Heb je vragen over klussendienst klaren-
dal e.o., wil je bijdragen of meedoen, voel 
je dan vrij om contact op te nemen met 
opbouWWerker rutH van sWaay 
(r.vswaay@rijnstad.nl) of met het vrou-
wenklusteam:  
vrouwenklusteam@gmail.com

De dames met hun klusresultaten in het MFC

Het Winkeltje oogst bestaat uit 2 
grote kasten in de centrale hal van het 
mfc klarendal van waaruit handge-
maakte cadeauartikelen, gemaakt door 
wijkbewoners, worden verkocht door 
een vrijwilliger.

Dit winkeltje is mogelijk gemaakt door 
het Wijk Werk palet dat een sociale 
onderneming voor en door de bewoners 
van Klarendal en omgeving is. 
Momenteel is de winkel alleen nog 
maar open op de woensdagen van 11 
tot 15 uur. Daarom zijn we op zoek naar 
vrijWilligers die het winkeltje voor 
enkele uren per dag willen bemensen. 
Hiervoor kunt u mailen naar monita 
polman van het Wijk Werk Palet, e-mail: 
m.polman@wijkwerkpalet.nl 

ook zoeken we nog creatieve Wijkbe-
Woners die kleine cadeauartikelen ma-
ken en deze via Winkeltje oogst willen 
verkopen voor een schappelijke prijs.
u kunt zich hiervoor aanmelden bij mij 
op de woensdagen tussen 11 tot 15 uur.
tea jellesma; vrijwillig verkoper van 
Het Winkeltje oogst in het mfc klaren-
dal op het kazerneplein 2.

Gezocht: vrijwilligers en 
creatieve Klarendallers 
voor Winkeltje Oogst

Doel is dat vrouwen hun klus-
vaardigheid vergroten en meer 
zelfvertrouwen en plezier in het 
klussen krijgen



Door Marije van den Bos

veel mensen hebben een hang naar het 
verleden. op de woningmarkt komt dat 
tot uiting door een grote belangstelling 
voor woningen ‘met veel originele details’. 
je ziet het ook in de toenemende popula-
riteit van vintage. gerrit breeman, di-
recteur van volkHuisvesting arnHem, 
liet zich hierdoor inspireren en startte het 
project ‘museumWoningen’. 

Het idee is om een woning zoveel mogelijk 
in de oorspronkelijke staat terug te bren-
gen en een huurder te zoeken die bereid is 
de woning in te richten met een interieur 
uit diezelfde periode. In het meest ideale 
scenario gaan de woningen één keer per 
maand open voor het publiek en leiden de 
bewoners, in kleding uit de betreffende 
periode, de bezoekers rond. Het Openlucht-
museum in onze eigen wijken.
Volkshuisvesting werkt in de project samen 

met de corporaties vivare en portaal. 
Als eigenaar van de woningen dragen zijn 
woningen voor om museumwoning te 
worden. 

Volkshuisvesting heeft de woningen met 
hart voor geschiedenis gerestaureerd. piet 
bot (bouwkundige) en renate van de 
Weijer (wetenschappelijk medewerker) 
van het nederlands openlucHt- 
museum hebben geadviseerd over de res-

tauratie en inrichting van de woningen. 

Inmiddels telt Arnhem vier museumwo-
ningen waarvan twee in Klarendal: een op 
de borgardijnstraat 3 en een op de 
vijverlaan 73. Hun eerste openstelling 
voor publiek was tijdens het Museum-
weekend van 7 april. 

kijk voor meer achtergrondinformatie op: 
WWW.museumWoningenarnHem.nl.

Museumwoningen Arnhem
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Door Marije van den Bos

de museumwoning van barbara re-
court, aan de vijverlaan 73, is open 
tijdens de nacHt van de mode. en om-
dat het thema van de nacht van de mode 
‘secret’ is zal er in dit bijzondere huis ook 
een geheim te zien zijn!

Barbara woont - samen met haar zoontje 
van 5 - sinds december 2013 in de muse-
umwoning. Ze heeft moeten solliciteren 
om voor de woning in aanmerking te 
komen. Zelf denkt ze dat haar liefde voor 
‘die tijd’ (1910-1940) en haar achtergrond-
kennis (kunstgeschiedenis) de doorslag 
hebben gegeven.

‘Je moet er van houden om in de stijl van 
1910 te wonen, het moet echt je passie 
zijn. En je moet weten wat er in die peri-
ode gebeurde.’ Je krijgt er van Volkshuis-
vesting niet iets voor terug, zoals bijvoor-
beeld een lagere huur. Barbara is het daar 
niet helemaal mee eens: ‘Wat je er voor 
terug krijgt is dat je in een hele mooie 
woning woont met hele mooie verhalen.’ 

Volgens afspraak met Volkshuisvesting en 
het Openluchtmuseum heeft Barbara haar 
huis volledig ingericht met spullen uit de 
periode 1910-1940. Ze had zelf al veel spul-

len uit die tijd, zoals de prachtige vloerkle-
den. Maar heeft er inmiddels ook al behoor-
lijk wat geld aan uitgegeven. De spulletjes 
vindt ze bij ‘the Switch’, een tweede hands 
winkel in Presikhaaf, op de antiekmarkt in 
Den Haag en soms krijgt ze giften. Zoals de 
prachtig koolrasp die in de keuken pronkt. 
Wat ze nog heel graag zou willen hebben is 
een gietijzeren bankje voor voor het huis.

Het huis ziet er erg opgeruimd en netjes 
uit. ‘Dat is altijd zo,’ vertelt Barbara: ‘Ik houd 
van weinig prikkels om mij heen. Sommige 
mensen vinden dat ik klein woon en weinig 
luxe heb. Maar het geluk van zo’n fijne plek 
is voor mij belangrijker dan een lounge-
bank en zelf vind ik het helemaal niet klein. 
Ik word hier elke ochtend blij wakker!’

Barbara vind het heel boeiend om over 
haar huis te vertellen. ‘Van alles wat er in 
mijn huis staat weet ik het verhaal.’ Zoals 
het verhaal over de oven en de speciaal 
voor dit huis gebakken stenen, het verhaal 
van de keuken die eigenlijk het washok 
was, het verhaal van het schuurtje in de 
tuin, het verhaal van de theedoos op de 
tafel, het verhaal van de meisjeskast in de 
voorkamer of het verhaal waarom koningin 
Juliana een bezoek aan het huis bracht.

‘En ik ontdek steeds weer nieuwe dingen!’ 

vertelt Barbara trots en enthousiast. ‘Vooral 
omdat ik me steeds afvraag waar iets voor 
dient, zoals het haakje aan de binnenkant 
van de kelderdeur of waarom er in die tijd 
altijd van die lelijke kleedjes op de tafels 
lagen. Maar ook doordat buurtbewoners 
nog dingen over dit huis weten en me die 
komen vertellen.’

Barbara is kunstenares. Ze houdt zich 
steeds meer bezig met community art 
projecten, zoals onlangs het kunstwerk ‘De 
wortels van Sciencepark’ dat ze maakte 
voor het Sciencepark in Amsterdam (zie 
haar website). Twee herhalende thema’s 
in haar werk zijn mensen verbinden en 
mensen ontmoeten. En die thema’s ziet ze 
ook terug in haar museumwoning: ‘Ook in 
dit huis wil ik dat mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en zich met elkaar verbinden.’

tijdens de nacht van de mode op 14 juni 
2014 is het huis van barbara tussen 18.00u 
en 24.00u te bezichtigen. 

de kunst die barbara maakt is te zien op: 
WWW.barbararecourt.nl

Wil je juist de buitenkant van de huizen 
in de mussenbuurt onder loep nemen? 
dan kun je gebruik maken van de pagina 
hiernaast

‘Ik word hier elke ochtend blij wakker!’

Barbara op haar lievelingsplek in het huis. 
Dichtbij de boekenkast en met zicht op de an-

dere ruimtes in het huis en het groen in de tuin

“Wat je er voor terug krijgt is 
dat je in een hele mooie woning 
woont met hele mooie verhalen”

Gebiedsteams in de wijk - Nieuwe werkwijze zorg en welzijn 
vanaf 2015 komen in alle arnhemse 
wijken zogeheten gebiedsteams. deze 
teams geven advies, informatie en hulp 
aan wijkbewoners op het gebied van 
zorg en welzijn. ze worden niet zomaar 
ingevoerd, eerst wordt op kleine schaal 
ervaring opgedaan met deze teams. dat 
doet de gemeente om te kijken wat de 
beste werkwijze is voor de teams die 
straks in heel arnhem komen. 

In Klarendal en St. Marten wordt nu 
ervaring opgedaan met een gebiedsteam 
dat zich richt op de jeugd. Wie werken in 
dit team, wat doen ze en hoe werken ze? 
We kwamen hierover meer te weten van 
corWin van soest, één van de zogehe-
ten jeugd & gezinscoacHes van het 
gebiedsteam.
Corwin van Soest begeleidt al ruim 12 jaar 
jongeren en gezinnen met vragen over 
opgroeien en opvoeding. “Ik werk voor 
jeugdhulpverleningsinstantie Lindenhout 
en ben gevraagd voor het Gebiedsteam 
Jeugd & Gezin in Klarendal/St.Marten. 
Samen met medewerkers van de thu-
iszorg (STMG), Rijnstad, MEE, Pro Persona 
en Pactum vormen we het Gebiedsteam 
Jeugd & Gezin van deze wijk.

Waarvoor zijn jullie?
“Wij zijn er voor elke vraag op het gebied 
van opvoeden en opgroeien”, zegt Corwin. 
“Ook jongeren zelf kunnen bij ons terecht.”

Wat doet Het gebiedsteam?
Iedere ouder heeft wel eens vragen over 
de opvoeding van z’n kind(eren). Als je er 

zelf of met je naasten niet uitkomt, stap je 
misschien naar iemand van bijvoorbeeld 
school, peuterspeelzaal of consultatiebu-
reau. Corwin: “In de meeste situaties wordt 
het dan opgelost en kun je weer verder. 
Maar soms kan een vraag een probleem 
worden of heb je een hoop vragen tegeli-
jkertijd. Dan kan het Gebiedsteam Jeugd 
helpen. Iemand van het team kijkt samen 
met je wat al wel goed gaat en wat je zelf 
nog zou kunnen doen. Maar we kijken ook 
wie zou kunnen helpen om de problemen op 
te lossen. De Jeugd & Gezinscoach spreekt 
ook af wie wat en wanneer gaat doen.” 

Het is wel eens zo dat een probleem zo 
groot is, dat er specifieke of specialistische 
hulp nodig is. Als een kind bijvoorbeeld 
niet alleen thuis druk is en slecht luistert, 
maar ook bijvoorbeeld bij oma, op school 
of in de straat. Dan kan het zijn dat een kind 
behandeling nodig heeft van een specialist. 
De Jeugd & Gezinscoach verwijst dan door 
maar blijft steeds de vaste contactpersoon 
voor het gezin. 

Waar zijn jullie te vinden?
“De Jeugd & Gezinscoaches zijn veel in de 
wijk aanwezig. Op verschillende plekken 
waar kinderen en ouders komen zijn we 
te vinden: bij scholen, peuterspeelzalen, 
huisartsen, kinderopvang, het consultatiebu-
reau en verschillende plekken waar jeugdi-
gen activiteiten in de vrije tijd kunnen doen.” 

contact
Corwin van Soest: C.vanSoest@lindenhout.nl 
tel. 06 - 208 79 096.

Waarom Wordt Het anders?
Vanaf 2015 wordt de gemeente verant-
woordelijk voor de ondersteuning van 
Arnhemmers op het gebied van zorg 
en welzijn. De gemeente Arnhem wil de 
ondersteuning niet alleen goedkoper 
maken, maar ook sneller, beter en dichtbij 
huis leveren. Daarom wordt het anders 
georganiseerd: in gebiedsteams. Deze 
manier van werken wordt in 2014 eerst 
getoetst in drie Arnhemse wijken. Het is 
de bedoeling dat de werkwijze vanaf 2015 
in alle Arnhemse wijken wordt ingevoerd.

Wie vormen de teams?
De teams bestaan uit medewerkers van 
verschillende hulpverleningsorganisa-
ties. Zij brengen ieder hun eigen kennis 
en ervaring mee o.a. op het gebied van 
opvoeden en opgroeien, geestelijke 
gezondheidszorg, maatschappelijk werk, 
licht verstandelijk beperkten, verslav-
ingszorg, financiën, ouderenzorg en 
dagbesteding. 
De medewerkers werken intensief samen 
in de teams en maken gebruik van 
elkaars deskundigheid en kwaliteiten.

Het gebiedsteam voor Klarendal en Sint Marten
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Samenstelling en fotografie: Janet Steenhuis. Gebaseerd op: 'De Mussenberg. Een inventarisatie', in 1981 gepubliceerd door de Commissie Monumentenzorg Arnhem.
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de wandeling begint ter hoogte van kla-
rendalseweg 205 (letter s op het kaartje) 
en voert je onder meer langs de klaren-
dalseweg, kazernestraat en vijverlaan. 
deze straten begrenzen de driehoek die 
de mussenwijk - vanuit de lucht gezien 
- is. de kern van deze driehoek is het 
mussenplein met de vier mussenstraten. 
je ziet meteen: de huizen hier, hoe ver-
schillend ook, horen allemaal bij elkaar. 
ontdek al wandelend de steeds terugke-
rende stijl- en vormovereenkomsten, die 
zorgen voor de rode draad. 

veel plezier!

type 1 aan de klarendalseweg. Dit is het 
meest eenvoudige woningtype. 
De voordeuren grenzen vrijwel direct aan 
het trottoir. De dakkapellen hebben twee 
ramen.
Twee aangrenzende woningen zijn elkaars 
spiegelbeeld. Dit is nou zo’n stijlelement 
dat alle woningen op de Mussenberg 
kenmerkt. 
Een andere overeenkomst die alle wo-
ningen hebben, is de donkerrode “latei” 
boven de voordeur.

type 2, ook aan de klarendalseweg. Dit 
type is een slagje “deftiger” dan type 1. 
De voordeuren liggen namelijk in een 
'inham', waardoor de woningen een gro-
tere stoep hebben, en een zijraam naast 
de voordeur. Bovendien is er een rij extra 
metselwerk onder de latei aangebracht. 
Dit type portiek zien we verderop op de 
Mussenberg terug.

ook aan de klarendalseweg. Dit gebouw-
tje, waarvan er twee zijn, deed oorspron-

kelijk dienst als berging en als doorgang 
naar de achterliggende tuinen. Bovenin 
waren kleine schildersateliertjes.
Door de afwijkende dakconstructie (topge-
vel) wordt de rechtlijnigheid van de gevels 
van type 1 en type 2 doorbroken. Dit geeft 
zo’n rij woningen meteen een speels 
karakter.

type 6 op de hoek van de klarendalse-
weg en de kazernestraat. Van dit type 
is er maar één woning! Het is een heel 
bijzonder huisje, dat met zijn architec-
tuur wil zeggen: “Let op jongens, wat wij 
allemaal nog in petto hebben. Hier krijg je 
een voorproefje van wat er allemaal nog 
komt!”
Kenmerken: topgevel aan de kant van 
de Klarendalseweg, die de rechte dak-
randlijn van de aangrenzende woningen 
doorbreekt. Een rode pilaar ondersteunt 
het brede portiek. Het portiek gunt ons 
een doorkijk 'om de hoek'. Tenslotte een 
kleinere topgevel aan de kant van de 
Kazernestraat, die variatie brengt in de 
dakvorm. De woning heeft dus een ver-
schillend aanzicht vanuit de beide straten 
waaraan hij als hoekwoning ligt.

type 3 en 4. deze types zie je in de 
kazernestraat, de vier mussenstraten, 
op het mussenplein en aan een stukje 
klarendalseweg. Ze vormen de kern van 
de bebouwing van de Mussenberg en 
houden wat betreft de detaillering het 
midden tussen de eenvoudige huizen aan 
de Klarendalseweg en de chique panden 
aan de Vijverlaan.
De vorm van het portiek kennen we al 
van type 2. Alle portieken van type 3 en 
4 (en ook 5) hebben bovendien een klein 
uitspringend zijmuurtje aan de zijkant van 
het portiek.
Type 3 heeft aan de voorgevel een dak-
kapel (met 3 ramen). 
Type 4 is iets deftiger met de puntgevel 
aan de voorkant. Daarom hebben de 
portieken van type 4 een scheidingsmuur-
tje, waardoor je meer privacy hebt bij het 

ontvangen van bezoek. Het is een detail, 
maar toch… Voor het overige is die 'deftig-
heid' gezichtsbedrog, want type 3 heeft 
de puntgevel aan de achterkant, en type 4 
mag het daar doen met een dakkapel.
Het om en om toepassen van twee 
puntgevels en twee dakkapellen geeft een 
mooi ritme in de gevels.
Spiegelbouw is een principe dat de hele 
Mussenberg kenmerkt: blokken van twee, 
vier, zes of acht woningen zijn steeds 
elkaars spiegelbeeld. Dit is in de Kazer-
nestraat ook heel goed te zien.

type 5. deze foto is van 3e mussenstraat 
nr. 1. Net als bij het huis op de vorige foto 
loopt het zijmuurtje van het portiek vanaf 
de latei schuin naar buiten toe.
Maar de noklijn loopt niet door! Er ont-
staat een 'zelfstandig' puntdak. 
Als klap op de voorpijl is in de zijmuur 
een kleinere topgevel aangebracht, die 
we voor het eerst zagen bij type 6, op de 
hoek van de Klarendalseweg en de Ka-
zernestaat. Het resultaat is een complexe, 
speelse dakvorm. Dit wordt nog eens 
versterkt doordat het dak van de kleine 
topgevel vrij laag doorloopt.

type 7, de vier centrale hoekwoningen 
op het mussenplein. De overeenkomsten 
met type 6, het huisje op de hoek van de 
Klarendalseweg met de Kazernestraat, zijn 
wel heel duidelijk. Toch is dit type een slag 
'deftiger': ook aan de voorzijde van het 
huis een tuin; een groot portiek met drie 
ramen naast de voordeur. In de puntgevel 
maar liefst vier bovenramen en in verge-
lijking met type 3 en 4 ook nog een extra 
onderraam. Het laagdoorlopende dak van 
het portiek wordt onderbroken door een 
topgeveltje. Al met al is de daklijn veras-
send gevarieerd.
Bij twee van de vier hoekwoningen van 
het Mussenplein ziet de oplettende waar-
nemer een kleurverschil in de bouwstenen 
van de zijgevel. Daar is later een stuk bij 
aangebouwd...

type 8a en 8b. op de vijverlaan woon je 
'op stand'. Niet in een simpel rijtjeshuis, 

nee, twee-onder-één-kap. De voortuinen 
zijn fors. En vroeger, toen er nog geen 
scholen aan de andere kant van de Vijver-
laan gebouwd waren, hadden de bewo-
ners een prachtig vrij uitzicht op landgoed 
Klarenbeek.
Belangrijkste kenmerk van woningtype 8a 
en 8b: de bovenste helft van de voorgevel 
is gespiegeld; de onderste helft is duidelijk 
verschillend van elkaar. 
Type 8a heeft de rode pilaar en het portiek 
“om de hoek”, net als bij type 7 en 6. Type 
8a zul je in die functie van hoekwoning al-
leen vinden op de hoek van de Vijverlaan 
met een andere straat.
Type 8b heeft het portiek weer in de voor-
gevel (met als gevolg een voorraam min-
der dan 8b). Mooi in de zijgevel is het ons 
vertrouwde topgeveltje, waarbij opvalt 
hoe laag het dak naar achteren doorloopt. 

type 9, ook aan de vijverlaan. De onderste 
helft van de voorgevel lijkt erg op die van 
type 8b. Verschillend is het schuin naar 
buiten lopende zijmuurtje van het portiek. 
Dit zagen we ook al bij de woningen van 
type 5.
De dakkapel heeft maar liefst drie ramen. 
Opvallend is in de zijgevel het uitbouwtje 
met het laagdoorlopende dak. Daarachter 
- het kan niet missen – een topgeveltje. 
Afgezien van hoekpanden is dit wo-
ningtype het enige met volledig aparte 
portieken.
Bij 'wonen op stand' hoort natuurlijk ook 
de boerenvoordeur, die uit twee delen be-
staat. Zo’n voordeur hebben alle panden 
op de Vijverlaan.

type 10, vijverlaan. Hier zijn we aangeko-
men bij het meest gedetailleerde en het 
deftigste woningtype van de hele Mus-
senwijk. En inderdaad: het is net een klein 
kasteel! De torenvormige uitbouwsels 
lijken zo hoog omdat het dak boven de 
portieken zo laag mogelijk doorloopt. 
En kijk eens naar de schoorsteen…! Bij 
alle andere woningen is de schoorsteen 
geplaatst op de nok van het dak. Hier 
begint de schoorsteen lager, waardoor hij 
hoger moet worden gemetseld om boven 
het dak uit te komen. Dit geeft een heel 
statige aanblik.
Een laatste opvallend detail: drie donker-
rode pilaren ondersteunen het gemeen-
schappelijk portiek.
Ondanks alles is type 10 niet zo heel veel 
groter dan type 1. De inhoud van type 10 
bedraagt 238 m3; type 1 heeft een inhoud 
van 217 m3. En dat is maar goed ook: bij 
sociale woningbouw moeten de verschil-
len tussen “voornaam” en “eenvoudig” 
niet al te groot zijn! 



arnhemmers organiseren de ‘dag van 
de verbroedering (verzustering)’
29 juni van 11.00 tot 21.00 uur, mfc 
klarendal.

Verbroedering (verzustering) is volgens 
de bedenkers een proces dat zich niet 
laat dwingen, maar spontaan gebeurt 
terwijl je samen leuke dingen organi-
seert/doet. Kortom, wij gaan er dus van 
alles aan doen zodat zondag 29 juni een 
super leuke gezellige gezinsdag wordt 
voor jong en oud. 

Rob van Sprang

programma:
Een podium met kleurrijke artiesten 
-zoals de reggae band y-mara; we gaan 
dansen, scHilderen en voetballen 
in teams van 5; een tent waar verHa-
len worden verteld uit kinderboeken 
en waar wordt gespeed-date met het 
thema ‘kansen’. Verder hopen we het ge-
heel kleurrijk aan te kleden met lucHt-
kussens en ballonnen. 

Verder een matjes- en rommel-
markt; van eten uit eigen keuken 
tot overbodige huisraad en kunst. De 
verkoop op de zelf meegebrachte matjes 
is gratis. Voor de verkoop aan een kraam 
rekenen we 35 euro. De winst daarvan 
gaat naar een Goed doel: 'de Dierenam-
bulance en/of het Dierenasiel Arnhem”.

Het volledige verbroeder-programma, zal 
vanaf vaderdag 15 juni online staan op 
WWW.vaders-actief.nl. 

Wees welkom! brada, amigo, broer-
ke, saudara, merHaba kardesim... 
micHael liem kon tja iem-kon-tja@
hotmail.com  06 - 864 658 56
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Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Jeroen Jansen

Door Christel Olijlsager 

op de hoek van de agnietenstraat en 
Het noordpad, verandert jeroen jan-
sen zijn - qua oppervlakte bescheiden- tuin 
langzaamaan in een paradijs. 

Jeroen ‘Ik ga eigenlijk nooit op vakantie 
want ik blijf liever thuis’, is ons al jaren 
opgevallen door onder andere de enorme 
banaan die hij kweekt. Deze heeft helaas 
afgelopen winter het lootje gelegd. 

Jeroen; ‘Ik pakte die banaan altijd in en zet-
te er een kacheltje bij dat automatisch aan-
sloeg bij een bepaald aantal graden. Omdat 
het deze winter amper gevroren heeft is het 
kacheltje niet aangeslagen en daardoor is 
de plant te nat geworden en gaan rotten. 
Jammer, maar niks aan te doen.’ 

Jeroen blijkt opgeleid als hovenier maar 
werkt inmiddels in de bouw als ZZP’ er. 
Opgegroeid in Drempt, zag hij zijn vader 
wekelijks werken in de moestuin van zijn 
grootouders. Als kind hielp hij vaak mee en 
de liefde voor tuinieren is zodoende aange-
wakkerd en gebleven. Jeroen; ‘Ik kies elke 
plant heel zorgvuldig uit en geniet ervan 
om mijn siertuin te mixen met eetbare plan-
ten.’ In de tuin vinden we naast de bananen 
ook tomatenplanten, aalbessen, perziken, 
abrikozen, pruimen en sinds kort zelfs een 
olijf. En een peer; ‘Een conference want die 
vond ik altijd zo lekker bij AH.’ 

Jeroen vindt het een sport de planten zo 
goedkoop mogelijk aan te schaffen. Die 
grote bamboe? Mocht hij uitgraven bij een 
man die wel een half voetbalveld vol met 
bamboe had staan. ‘Dat was een enorm 

werk!’ verzucht Jeroen. ‘Die olijf? Gratis 
opgehaald. Goed hij is niet mooi (heel lelijk 
gesnoeid door de vorige eigenaren), maar 
dat komt wel weer goed.‘ In 2006 kocht hij 
zijn woning. ‘Ik wilde persé naar Arnhem 
en vond Klarendal een leuke wijk. De wijk 
is mooi vind ik, er wonen aardige mensen 
en hier heb ik vaak het gevoel op vakantie 
te zijn.’ Hoe dat nou komt weet hij ook niet 
precies, maar ja, eventjes in de tuin van Je-
roen zitten en ook wij wanen ons – ondanks 
de regen – op vakantie. Bovendien ziet alles 
in de tuin er bere netjes uit. ‘Dat is binnen 
wel anders,’ lacht Jeroen. ‘Mijn vriendin 
Lisa vraagt wanneer ik nu eindelijk klaar 
ben met de tuin en binnen eens ga klussen.’ 
Dat zal nog niet eenvoudig worden want 
Jeroen is het liefst buiten; ‘Ik zit hier en kijk 
rond en kan de planten zien en - letterlijk 
- horen groeien. Ook heb ik veel aansprak 
van passanten. Leuk toch?’

Wij zullen de overleden ingepakte banaan 
missen! gelukkig kweekt jeroen nu nieu-
we; ‘de zaden heb ik op internet gekocht 
maar ik hoorde van een collega dat het wel 
twee jaar kan duren voor ze ontkiemen'. 
klarendallers, heb dus nog geduld en ge-
niet ondertussen van deze wijkgenoot met 
groene vingers en zijn fijne tuin.

"Ik wilde persé naar Arnhem en 
vond Klarendal een leuke wijk"

Dag van de Verbroedering

vanaf november 1976 draait de klaren-
dalse molen met vrijwillige molenaars. zij 
malen meel, stellen de molen open voor 
het publiek en verrichten klein onderhoud 
aan de molen

De molen heeft nog drie maalkoppels 
aangedreven door de wind. Daarnaast is 
er één elektrisch aangedreven steen die 
gebruikt kan worden als er onvoldoende 
wind is. 

de gemalen tarWe (fijn en grof) 
Wordt in de molenWinkel ver-
kocHt. Als de meelvoorraad in de winkel 
op is wordt er nieuw meel gemalen. Ook 
worden andere meelproducten inge-
kocht bij een andere korenmolen. Zo is 
er tarwebloem, roggemeel, maïsmeel, 
speltmeel, boekweitmeel, waldkornmeel, 
meergranenmix, pannenkoekmeel en 
vele andere meelproducten. Verder zijn er 
diverse streekproducten te koop, 
zoals honing, ambachtelijke appelstroop, 
karamel, jams en chutneys. De verkoopop-
brengst van de molenwinkel komt geheel 
ten goede aan de instandhouding en het 
onderhoud van de molen

Naast de vaste openingstijden van de win-
kel worden er geregeld activiteiten

georganiseerd, vaak in samenwerking met 
andere organisaties in de wijk. Dan kun-
nen er pannenkoeken worden gegeten in 
de voormalige paardenstal.

Ook worden er WorksHops broodbak-
ken aangeboden door de streekbakker 
jorrit van engen. (www.destreekbak-
ker.nl) Hij komt met zijn mobiele houtoven 
naar de molen. In de voormalige paar-
denstal worden alle processen van het 
boordbakken belicht. Op ambachtelijke 
wijze maak je een brood van begin tot het 
eind. Er is volle aandacht voor het proces 
en de vragen die hierin rijzen.

Inschrijving per persoon of per groep, 
minimaal 6 personen. (v.a.€ 50,- p.p. in-
clusief maaltijd.) De inschrijflijst ligt op de 
molen. Je kunt je ook inschrijven via mail; 
korenmolendekroon@gmail.com
Op de volgende data worden er weer 
cursussen aangeboden: 
woen. 11 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur.
zat. 25 oktober van 13.00 uur tot 18.00 uur.

openingstijden molen: vrijdagmiddag 
13.00 – 16.00 uur, zaterdag 09.30 – 13.00 
uur. de molen kan dan van binnen bezich-
tigd worden en door de vrijwilligers wordt 
een rondleiding gegeven.

Door Zefanja Hoogers

dat klarendal ondertussen een aantrek-
kelijke wijk geworden is om een zaak 
te openen, moge duidelijk zijn. leuke 
winkels, lekker eten en gezellige terrassen 
– veel ondernemers vinden er hun weg.  
volkshuisvesting arnhem heeft daarin 
veel aangejaagd, maar er zijn ook particu-
liere initiatieven gaande.

Zo waren wij al langer van plan eens een 
kijkje te gaan nemen bij Café Cheers op 
de Hoek van de rosendaalsestraat 
en de Verlengde Hoflaan. Maar nee, ton 
en micHel waren ons voor. Zij kochten 
het pand over, zijn momenteel hard aan 
het klussen en hopen in juli de deuren 
te openen van Helder eetcafé. Later 
zullen we hen eens portretteren! 

Ook driestroom (zorg en ondersteu-
ning aan mensen met en zonder een 
handicap) zoekt zijn plek in Klarendal. 
Voor de kerst schreven wij over het 
naaiatelier en winkeltje op de hoek van de 
klarendalseWeg en de Willemstraat, 
even verderop op nummer 477 krijgen 
zij nu hulp van Volkshuisvesting om een 

‘Wereldkeuken’ te openen. Dit pand is 
een studentenflat, voor bewoners op de 
begane grond is een alternatief gezocht. 

De Wereldkeuken wordt geen kroeg, de 
keuken zal er om 21u dicht gaan. Hij zal 
zo veel mogelijk bemand worden door 
Driestroom cliënten en bijstandsgerech-
tigden uit Klarendal. Omwonenden zijn 
niet alleen geïnformeerd, maar er is ook 
een werkgroep samen gesteld om mee 
te denken over bijvoorbeeld het inrichten 
van de achtertuin. Achter het pand ligt een 
terrein van zo’n 700 vierkante meter, waar 
het idee bestaat om naast een terras ook 
een moestuin in te maken om producten 
voor het restaurant in te verbouwen. Ook 
daar is het de bedoeling dat bewoners er 
elkaar door ontmoeten. 

Als alles goed gaat opent de Wereldkeu-
ken in september zijn deuren. Parkeren 
bij de Wereldkeuken is nog een aandachts-
punt, eind mei zullen de vergunningen 
rond zijn en kan de verbouwing van de 
begane grond beginnen. Voor vragen, 
meedenken of helpen – maak contact met 
christel.krebber@volkshuisvesting.nl  
en/of robhutink@driestroom.nl 

Horeca in Klarendal



Bewonersoverleg

Tijdens het wijkplatform van april zijn er meerdere 
onderwerpen besproken die een plek hebben gekregen 
in deze wijkkrant. 
Adviseur farzad gaus heeft onderzoek gedaan naar 
het parkeergedrag onder in de wijk en daar advies 
over uitgegeven aan de gemeente. Hopelijk wordt lang 
parkeren op de Sonsbeeksingel ontmoedigd waar de 
ondernemers baat bij zullen hebben. 
Ook is er gesproken over de toekomst van de wijk-
auto. Buurtservice, Leuke Linde en Greenteam maken 
gebruik van de auto, maar het leasecontract loopt af en 
de auto heeft nog een restwaarde. Alle mogelijkheden 
werden op rij gezet.
Klarendal kan €10.000,00 meer besteden omdat het 
bewonersbudget aan is gevuld met een deel van de 
door Volkshuisvesting gewonnen gouden piramide. 
Dat bedrag hoeft niet opgemaakt te worden binnen een 
bepaalde tijd en kan op alle mogelijk manieren ingezet 
worden. ideeën zijn nog steeds welkom! 
Het volgende bewonersoverleg vindt plaats op woens-
dag 4 juni om 20.00u in mfc klarendal.  

W I J K W I J z E R ☞☞
Wijkwinkel Klarendal

de wijkwinkel bestaat niet meer in zijn oude hoeda-
nigheid. 

opbouWWerker en Wijkregisseur werken vanaf 
flexplekken in mfc klarendal: Kazerneplein 2, 
6822 ET Arnhem - telefoonnummer 026 – 377 20 50

U zult daar Hondenpoepzakjes, plastic afval-
zakken en informatief foldermateriaal kunnen 
vinden. Ook worden daar beWonersoverleggen 
gehouden.

opbouWWerker rob klingen: 
r.klingen@rijnstad.nl - telefoonnummer 06 - 553 216 64

Wijkregisseur cHarly tomassen: 
charly.tomassen@arnhem.nl 
026 - 377 39 27 / 06 - 507 40 138

klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke web-
site: www.arnhem.nl > Wonen & leven > uw wijk

Nuttige nummers in de wijk

Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, ma. t/m do.  
9:00-16:30u. tel. 443 34 35 
hendrik.spoelman@gelderland-midden.politie.nl    
Spreekuur Wijkagent: donderdag 19:00-20:00u. 
Buiten openingstijden kunt u bellen met het hoofd- 
bureau 0900 - 8844
grofvuil ophalen: tel. 446 04 90 (SITA)
oud papier: Elke 2e dinsdag van de maand  
ophaaldag plastic: zoek de afvalwijzer op 
www.arnhem.nl, voer uw postcode in en download hem 
klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 Stadsbeheer, 
servicelijn@stadsbeheer.nl
jongerencentrum de mix: tel. 445 86 21,  
www.jongerencentrumdemix.nl
volkshuisvesting: tel. 371 27 12 / 0800 778 89 99
de molen: geopend vrijdag 13:00u - 16:00u, 
zaterdag 9:30u - 13:00u, of als de wieken draaien
Wijkcentrum klarendal: in MFC Klarendal - Kazerne-
plein 2 
vertrouwenspersoon Huiselijk geweld 
06 167 592 02

W I J K W I J z E RW I J K W I J z E R

Huis van Puck op H80 festival

4 dagen vol theater, cabaret, musical acts, 
een geweldig uitzicht en eten en drinken; 
dat is Hoogte 80 festival!
Huis van puck staat tijdens het Hemel-
vaartWeekend van donderdag 29 mei 
tot en met zondag 1 juni op het Hoogte 80 
festival in de wijk geitenkamp. 

In samenwerking met Rijn IJssel host Huis 
van Puck een tent met een gezellige hui-
selijke sfeer waarin verschillende amateur 
podiumkunstenaars optreden. Voor kinde-
ren wordt er tijdens H80 een speciale kin-

derochtend georganiseerd en de winnaars 
van ‘Puck’s Talent: Cabaret 2014' zullen ieder 
een komisch cabaret programma laten zien. 
Dus ben jij geïnteresseerd in theateroptre-
dens in een relaxte sfeer? Kom dan naar het 
Hoogte 80 festival en geniet van een ruim 
aanbod aan (muziek)theater! 
Alle voorstellingen zijn tussen 14.45u en 
21.45u en bedragen €4,- entree.

voor het programma en meer info: 
www.huisvanpuck.nl 
www.h80festival.nl

Loop eens binnen bij MFC Klarendal

Door Yvonne Verlinde

eind 2013 betrokken langzaamaan oude 
vertrouwde partners én nieuwe het mfc 
van klarendal aan – nieuw adres – kazerne-
plein 2. Wijkkrant klarendal polst in 2014 bij 
gebruikers en bezoekers hun bevindingen 
in dit spiksplinternieuwe gebouw. skar, 
kinderwerk, Wijkclub klarendal, kickbox-
school fred royers, basisschool kunstrijk, 
de rechtswinkel – ze komen allemaal aan 
bod. deze keer de participatiecoacH. 

Sinds 2008 werkt dick sterk als participa-
tiecoach in Klarendal. Eerst aan de Rosen-
daalsestraat 434, nu in het MFC. Het is een 
heel andere locatie, daar was meer inloop. 
In het MFC zit hij in een rustig hoekje, met 
meer privacy. Wat ook belangrijk is, want 
veel gesprekken zijn heel persoonlijk. 
Gelukkig zijn de meeste mensen vanaf het 
begin heel open.

Maar wie komen er dan bij Dick langs en 
waarom? Iedereen die (meer) mee wil doen 
aan het leven buitenshuis is welkom. Of 
het doel nu is koffie te gaan drinken bij 
een inloop, een cursus volgen of zelfs een 
betaalde baan vinden, als er maar een doel 
is. Een van de bewoners die Dick coacht 
is Frenky. Na een heftige periode is hij al 
enkele jaren werkloos. Frenky is het thuis 
zitten zat en wil graag een betaalde baan, 
dat is zijn doel.

En dan? Eerst volgt er een kennismaking 
waarbij de coachingsvraag van de bewoner 
wordt besproken. Daarna volgt een analyse 
van de huidige situatie van de bewoner: 
financiën, werk/opleiding, gezondheid, 
maar ook daginvulling en sociale contacten. 
Zo kunnen Dick en de bewoner samen een 
plan opstellen om het gekozen doel te ver-
wezenlijken. Om Frenky’s uiteindelijke doel 
van een betaalde baan dichterbij te bren-
gen, doet hij bijvoorbeeld eerst minimaal 
een half jaar vrijwilligerswerk. Zo doet hij 
de nodige ervaring op en is hij beter voor-
bereid op de eisen van een betaalde baan.

Bewoners kunnen meerdere problemen 
hebben waardoor ze niet (meer) meedoen 
aan de samenleving, bijvoorbeeld schulden 
of een verslaving. Dick helpt deze bewo-
ners naar de juiste instanties toe, zoals 
bijvoorbeeld rijnstad, propersona 
en iriszorg. Dit is voor veel mensen een 
grote stap en wanneer nodig gaat Dick 
gewoon mee. De coachingsgesprekken zijn 
helemaal vertrouwelijk. Coaching gebeurd 
op vrijwillige basis, tenzij iemand door-
verwezen is door Werk en Inkomen van de 
dienst Inwonerszaken. Vrijwillig betekent 
echter niet vrijblijvend. Een bewoner moet 
zich wel inspannen en stapjes blijven zetten 
om zijn doel proberen te halen.

Dick is overtuigd dat het coachingspro-
gramma heel effectief is, ook al is dat soms 
lastig te meten. Bewoners gaan er (bijna) 
altijd op vooruit, zelfs als ze maar kleine 
stapjes zetten. Bovendien kunnen ze ook 
een positief effect hebben op hun omge-
ving. Iemand die een betaalde baan vindt, 
zorgt voor meer aanzien binnen het hele 
gezin. 
Frenky is in ieder geval erg blij met zijn 
functie van facilitair medewerker bij het 
MFC: “Ik voel me hier echt thuis”. Hopelijk 
de opstap die hij nodig heeft naar een 
betaalde baan.

dick is bereikbaar op: 026 - 377 55 51  
en 06 - 507 40 090
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Participatiecoach Dick Sterk en Frenky

zo kunnen Dick en de bewoner 
samen een plan opstellen om het 
gekozen doel te verwezenlijken

Groenadoptie Klarendal
Wist u dat er 63 boomspiegels en 
groentjes geadopteerd zijn in klaren-
dal? de gemeente arnhem is blij dat er zo 
veel klarendallers willen meewerken om de 
wijk er fleurig uit te laten zien.

adopteer ook een boomspiegel en zet 
het vol met bloemen. Ook kunt u een saaie 
gevel opfleuren door bij- 
voorbeeld een bloeiende  
klimplant ervoor te zetten.  
Kijk voor tips op:  
www.klarendal.nl/  
meer-info/groengroep

In Klarendal zijn recent de  
geadopteerde boomspiegels  
en stukjes groen met een  
groene stoeptegel geken- 
merkt. Hierdoor is het voor  
het wijkonderhoud van de  
gemeente bekend welk  
groen door bewoners onder- 
houden wordt. Onderhoudt  
u een boomspiegel of stukje  
groen én ligt er géén groene  

tegel? Meldt dit dan bij de gemeente. Voor 
al uw vragen over het adopteren van groen 
kunt u bellen met 0900 -1809 of mailen 
naar: gemeente@arnhem.nl

Het belangrijkste is: doe wat u aankunt en 
wat u leuk vindt, zo zorgen we samen voor 
een kleurige en fleurige buurt!  



De Leuke Linde
De Leuke Linde

Woensdagen tot aan de zomervakantie
De komende woensdagen zullen er wat anders uit zien. De instuif in 

het MFC Klarendal stopt tijdelijk, want we gaan allemaal leuke acti-

viteiten buiten doen, op het Wijkplein, op De Leuke Linde en in de 

wijk. Hieronder zie je een overzicht:

• Woensdag 4 juli; laatste gewone instuif in het MFC Klarendal, 13.30 
– 15.30 uur

• Woensdag 11 juni: Nationale Buitenspeeldag op het Wijkplein en De 
Leuke Linde, 13.30 – 15.30 uur

• Woensdag 18 juni: Speurtocht in de wijk, 13.30 uur vertrek vanaf 
MFC Klarendal, 15.00 uur einde op De Leuke Linde

• Woensdag 25 juni: Ouder-Kind-middag op De Leuke Linde, 13.30 
-15.30 uur

• Woensdag 2 juli: Evenement op De Leuke Linde, 13.30 -15.30 uur
• Woensdag 9 juli: Grote activiteit in MFC Klarendal, daarna picknick 

op De Leuke Linde, 13.30 -15.30 uur. 
(bij slecht weer zijn de activiteiten in het MFC Klarendal)

Kick-off Klarendal: Zet alvast in je agenda!
Vrijdag 11 juli is de laatste schooldag….we vieren die middag dat het 

zomervakantie is en dat doen we met allerlei leuke activiteiten op 
Bouwspeelplaats De Leuke Linde. Van 13.30 uur tot 15.30 uur! 
Let op de flyers en posters!

Klushulp op De Leuke Linde
De afgelopen periode hebben we veel hulp gehad van  
verschillende klus groepen. Zo hebben we mee gedaan aan 
de NL doet actie. Tijdens deze actie hebben verschillende 
mensen ons geholpen met het schilderen van het dieren- 
hok, pretland op te knappen en zijn alle speeltoestellen 
gecontroleerd. 

Ook de Lionsclub Arnhem heeft zich dit voorjaar weer  
ingezet op De Leuke Linde. Ze hebben het kippenverblijf  
vergroot en in het na jaar zullen ze de bankjes op de 
Speeltuin renoveren.

Vrijwilliger oud papier ophalen gezocht
Al jaren halen de vrijwilligers van De Leuke Linde het oud 
papier op in Klarendal. Het geld dat ze hiermee ophalen 
wordt gestoken in activiteiten op De Leuke Linde. 

Wij zijn we hard opzoek naar iemand die ons wil komen ondersteunen met het ophalen van de kranten. Elke 2de 

dinsdag van de maand wordt het oud papier in Klarendal opgehaald. Waarschijnlijk zal je 1 keer in de 2 maanden 

een avondje moeten lopen. Heb jij interesse of wil je meer informatie? Bel dan even naar Bouwspeelplaats De 

Leuke Linde en vraag naar Kitty 026 4424811 

Facebook
De Leuke Linde is ook te vinden op Facebook. www.facebook.com/deleukelinde. Voor informatie over de activitei-

ten, leuke foto’s en nog veel meer… bezoek onze Facebookpagina. 

Evenementen op De Leuke Linde
Elke woensdag vanaf mei tot en met de zomervakantie is er op De Leuke Linde een evenement. Volg onze 

Facebookpagina voor meer informatie. 

11 juni Buitenspeeldag
Dit jaar organiseren De Leuke Linde, Wijkcentrum de Hommel en MFC Klarendal en de Mix de BUITENSPEELDAG. 

Op 2 plekken in de wijk kunnen kinderen spelen. Er zal van alles te doen zijn, van springkussens tot knutselen 

en van leuke sporten tot uitdagende spellen. De kleinere kinderen zullen de leukste spelletjes op De Leuke Linde 

vinden en de grotere kinderen kunnen uit hun dak gaan op het wijkplein (bij het MFC Klarendal)

Tussen het wijkplein en De Leuke Linde rijdt een huifkar op en neer. Zodat iedereen op beide plekken kan komen. 

Kinderwerk Rijnstad 

Op 17 april j.l. hebben de kinderen van basisschool Kunstrijk weer 
meegelopen met de 
jaarlijkse spon-
sortocht op witte 
Donderdag. Dit keer 
hebben we geld bij 
elkaar gelopen voor 
een goed doel in 
India, zodat jonge 
kinderen daar naar 
school kunnen gaan 
met betere leermid-
delen.  

Niet elk kind heeft het 
geluk om in zo’n prachtig 
gebouw met moderne 
spullen zoals b.v. een di-
gibord les te krijgen. Met 
behulp van materialen uit 
een leskist zijn we wat te 
weten gekomen het leven 
in India.
De kinderen van groep 1 en 
2 hebben rondjes gelo-
pen op het schoolplein. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een wandeling van ongeveer 
5 km. gemaakt langs het zwembad richting Apeldoornseweg door de 
prachtige natuur van park Klarenbeek. 

Na de wandeltocht is er geknutseld en getekend over Pasen.
Er waren ouders die heerlijke pannenkoeken hebben gebakken , die we 
in 'het restaurant' van het MFC Klarendal hebben gegeten. Jam-
mer dat we er maar één kregen, want het smaakte naar meer, zeker na 
zo’n wandeltocht.

Nadat alle groepen hun pannenkoek hadden verorberd, gingen we eieren 
zoeken, die de paashaas rond de gebouwen had verstopt. 
De kinderen hebben genoten van een leuke dag waarop we op een 
andere manier met elkaar bezig zijn geweest dan normaal. 

Vastenactie Kunstrijk
Vastenactie Kunstrijk   
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Kinderwerk Rijnstad

Eerste editie van Openlucht 'Poëzie' KazernepleinEerste editie van Openlucht 'Poëzie' Kazerneplein

Op 3 mei van 12:00 tot 17:00 
werd de dag gevuld met poëzie 
en (live) muziek van onder andere 
Sevval Kayhan. Genieten van 
een heerlijk drankje aangeboden 
door Cultuur Café de Mezz of 
een lekkere snack van de openbare 
BBQ. Vijf-tien sprekers waaron-
der Jesse Laport, Sandra 
Hut en Klarendals trots Simon 
Says. Zij kwamen samen op het 
Kazerneplein (bij het MFC, de 
kazerne en JC de Mix) om hun  
woorden te delen in huiskamer  
sferen, mede mogelijk gemaakt 
door 2Switch. 

Openlucht is een initiatief van de Mix met als doel: kom thuis in Klarendal, een echte volkswijk. Mensen uit je wijk ontmoeten, gezellig kletsen, misschien dansen, luisteren naar talent uit de wijk; het kan allemaal. Deze eerste editie was een succes! 
Voor zondag 8 Juni Openlucht 'Akoestiek' nodigen we je uit om jou muzikale talent te delen. Ben jij een zanger, singer/songwriter? Speel je doedelzak of een ander instrument, als het akoestisch is mag het! Aanmelden kan door te mailen naar openlucht@gmail.com of zoek ons op: www.facebook.nl/openlucht. 

Dit evenement vindt weer plaats op het splinternieuwe Kazerneplein. Er is een buitenbar van cultuurcafé de Mezz, waar je heerlijke drankjes en hapjes kunt halen. Breng je eigen vlees en gooi het op onze hete BBQ’s (halal, vegeta-risch, niet halal) en chillen kan natuurlijk ook. Tevens bieden wij voor onze inzameling voor het goede doel 2e hands artikelen aan. 
Het plein wordt helemaal ingericht met banken, stoelen, tafels etc. van kringloopwinkel 2Switch. Alles wat er staat is te koop en kan je aan het eind van de middag meenemen. Ook is er een rommel/kledingmarkt waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. 
Tot snel (in) Klarendal!

Lever je 2e hands spullen in bij JC de Mix, Kazerneplein 10. Vraag naar Daniel Smit of laat het achter bij de aanwezi-ge jongerenwerker. Deze bieden wij tijdens onze Openlucht evenementen aan tegen een kleine vergoeding. De opbrengst is voor een wisselend goed doel. Komt donderdag jou niet goed uit, bel dan naar Daniel Smit (jongerenwerker) voor een afspraak met 06 - 46 75 48 38.Klarendalseweg 139         026 - 442 24 63

Gewoon Albert Heijn
In

 Bijzonder Klarendal


