
Sinterklaas�jd, dus je mag best gaan vragen wat de liefste wens is...

De kopse muur hoekje Tedingstraat, Klarendalseweg, is al weken onderwerp van gesprek. 
De reden? Omdat Museum Arnhem die muur uitgekozen hee� voor het vierde kunstwerk dat 

ste
onderdeel uitmaakt van hun ‘cadeau aan de stad’ vanwege haar 100  verjaardag. 

In oktober hee� het museum 300 flyers huis-aan-huis verspreid, waarna men op vrij korte 
termijn een stem uit kon brengen op drie voorstellen. De uitslag daarvan is bekend nu, het wordt 
als het aan het museum ligt “Gesprek in de Sneeuw” van Helma Pantus. 

Maar het is een cadeau waar veel mensen niet blij mee zijn, zo bleek al snel. 

Een van de belangrijkste redenen is dat die muur niet geschikt is voor een wandvullende 
schildering. Er is geen goed zicht op, er staat ook nog eens een boom voor en de muur maakt 
onderdeel uit van een uitgebreid groenplan voor de hele Tedingstraat. Het ontwerp van het 
groenplan wordt nu aangepast omdat er een muurschildering komt. 

Daarnaast kwam er van diverse kanten uit de wijk nog een vraag rich�ng het museum: “Waarom 
geen Arno Arts op de muur daar?”. 
Arno Arts, geliefd in zijn Klarendal en ‘Wereldberoemd in Arnhem’ zoals hijzelf grapte. Hij werkte 
en woonde tot zijn dood in 2018 meer dan 30 jaar in het Zijlstra-pand tegenover de Tedingstraat. 
Velen van u kennen Arno zoals hij vaak bij mooi weer buiten voor zijn atelier aan het werk was. 

Het antwoord van het museum was dat het werk van Arno dat ze in hun collec�e hebben niet 
geschikt is voor een muurschildering. Maar daar 
zijn wel degelijk mogelijkheden voor. 

We zijn dan ook heel benieuwd wat Klarendal 
het liefst zou willen als uit déze op�es (z.o.z) 
gekozen zou kunnen worden. 

Met hartelijke groet, 

betrokken buurtbewoners en ondernemers
Klarendalseweg

Wat zou Klarendal het liefste willen? 

A�eelding: Wijkkrant Klarendal



Wat zou Klarendal het liefste willen? 
1: nergens een muurschildering

2: het gekozen werk uit
de museumcollec�e van
Helma Pantus: 
“Gesprek in de sneeuw”

3: “MM” van Arno Arts als welkom
in de ‘Poort van Klarendal’ zoals de 
Tedingstraat genoemd wordt in het 
groenplan en Helma Pantus elders
in de wijk.

4: Een van de ‘scraps’-tekeningen 
van Arno Arts, refererend aan de 
vroegere reclame-ui�ngen op 
kopse gevels en Helma Pantus 
elders in de wijk.

XXXXX

U kunt uw voorkeur tot 25 november kenbaar maken via e-mail aan:
Karin Veldkamp, opbouwwerker Klarendal: k.veldkamp@rijnstad.nl

Of kruis uw op�e aan, vul uw naam en adres in en stop de flyer in 
de bus bij het hoekpand van Zuijders, Klarendalseweg 123.

Naam: 

Adres: 
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