
Tegeltableaus Hommelsepoort klaar voor onthulling

Wijkkrant voor groot Klarendal  Jaargang 36, 2011 nr. 2  Oplage 4300  www.klarendal.nl

Wijkkrant Klarendal
In deze lente editie:

_

_

_

_

Michiel 
van Wessem

pag.4

Ben 
Hieminga -

In memorium 
pag. 5

Deborah 
en Yolanda 

Busch
pag. 3

Wijksteun-
punt 
pag. 3

_

_

_

Raymond 
en Marja 
Driessen

pag. 8

BGB pagina
pag. 9

Schone 
Straat Actie

pag. 6&7
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Tekst en foto's: Helga van Ree

Maarliefst zestienduizend tegeltjes. En één paar 
handen om ze te leggen. Afgelopen maand is hard 
gewerkt om de tegeltableaus voor onder Hom-
melsepoort, af te krijgen. De namen ‘Klarendal’ en 
‘Sint Marten’ blinken ons voortaan tegemoet, als 
woensdag 6 april het doek is gevallen. De officiële 
onthulling daarbij is in handen van wethouder 
Margreet van Gastel in aanwezigheid van ’s lands 
enige Rijksbouwmeester, Liesbeth van der Poll. 

Het idee voor de tegeltableaus ontstond twee jaar 
geleden bij grafisch ontwerpster Hanneke van de 
Pol (40). Zij woont al geruime tijd in Klarendal en 
vond dat de wijk best trots kon zijn op zichzelf en 
dat ook mocht laten zien. 

Hanneke: “Ik zocht naar iets grootstedelijks. Zodat 
je denkt: wow, ik kom echt even een wijk binnen! 
Daarbij dacht ik aan de tegeltableaus in metro-
stations van steden als Parijs en Londen. Maar 
ik heb voor dit werk ook goed gekeken naar de 
omgeving. De huizen rond de Hommelsepoort, 
de brug zelf, de sfeer van de wijk… Het patroon 
van de tegeltableaus bestaat uit de kleuren zwart 
en gebroken wit. Die geven een ouderwetse, klas-
sieke sfeer. Als je goed kijkt naar de patroontjes 
rondom de woorden ‘Klarendal’ en ‘Sint Marten’ 
ontdek je daarin twee verschillende sferen. Voor 
de kant van Klarendal is gekozen voor een motief 
gebaseerd op een stofpatroon; voor Sint Marten 
een bloemenpatroon. De brei- en steekmotieven 
die als inspiratie dienden voor het ontwerp, zijn 
een verwijzing naar de unieke sfeer van bijvoor-
beeld de gezellige kanten gordijntjes die je nog 
aan kunt treffen in Klarendal. Dat is het kleinscha-
lige dat ik het werk mee wilde geven, het eigene 
en herkenbare. Tot slot zitten er in de omlijsting 
van de tableaus ornamenten die je ook in de brug 
zelf terugziet.” 

Buurt positief
“Om te kijken of het werk ook in de smaak zou 
vallen, zijn er destijds eerst panelen opgehangen. 
De mensen uit de buurt kregen inspraak. Het 
overgrote deel was positief en wilde het omzetten 
in echte tegels. Dat bleek dus wat duurder dan 
gedacht. Daarom kwam er een sponsoractie en 
die liep goed. Heel veel omwonenden en onder-

nemers ‘kochten’een tegeltje. Daar ben ik heel blij 
mee. Want als na twee jaar je werk tastbaar wordt, 
is dat geweldig.” 

In totaal is Hanneke ruim een half jaar bezig 
geweest met het ontwerp en overleg. Dat vindt ze 
zelf best lang voor één ontwerp. “Maar het was 
vrij moeilijk. Het patroon bestond uit duizenden 
zwart witte blokjes... Schoof je ergens iets op, 
moest je alles weer laten verspringen. Het was 
echt een heel gepuzzel met al die vlakjes. Gek 
werd ik er soms van!’

Uiteindelijk ging het ontwerp voor de uitvoering 
naar een bedrijf in buitenreclame in Huissen. Zij 
konden de tableaus toch ook niet zelf herbergen. 
In een grote kas in Angeren gingen uiteindelijk 
een tegelzetter aan de slag om de tegeltjes van 
10x10 cm en 5x5 cm op de ondergrond te verlij-
men. In losse delen werden ze vervoerd en opge-
hangen in de Hommelsepoort.

Hanneke: ‘Erg spannend, maar ook erg leuk om 
je idee zo vorm te zien krijgen. En dat de Rijks-
bouwmeester aanwezig is bij de onthulling…. Zij 
is door het rijk aangewezen als ‘hoofdarchitect’ 
en kijkt of rijksgebouwen ook in hun omgeving 
passen. Omdat ik daar bij mijn ontwerp zeker re-
kening mee heb gehouden, vind ik het persoonlijk 
wel heel leuk dat juist zij aanwezig is. Mijn dank 
is groot aan alle sponsoren die dit tegeltableau 
mede mogelijk hebben gemaakt. Ik hoop echt 
dat iedereen die de poort passeert, zich in het 
ontwerp kan vinden.”  

Grafisch ontwerpster Hanneke van de Pol

‘Zonder steun van bewo-
ners was het niet gelukt’
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Weer veel nieuwe ontwikkelingen in de wijk. 

We hebben al weer een jaartje een nieuwe 
wijkwethouder die we eindelijk maar eens aan 
u voorstellen. Er is weer nieuw ondernemer-
schap te zien, we houden het niet bij om deze 
allemaal in eens aan u voor te stellen. Een 
nieuwe jongerencoach, nieuwe projecten voor 
die jongeren, een nieuwe Politiehuiskamer die 
nu Wijksteunpunt heet, nieuwe plannen voor 
het wijkservice centrum voor ouderen aan de 
Hemonylaan, een nieuwe Hommelsepoort. We 
laten van al dit nieuws iets zien in deze krant. 

Wat oud is, is zwerfafval en hondenpoep. Ook 
dat komt weer eens aan bod. Dat moet gewoon 
zo nu en dan even. Geen zin in? Geniet dan van 
al het nieuwe, er blijven genoeg pagina’s van 
over.

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
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wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk woensdag kopij 27 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 17 mei
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~

1 Of lijkt het u wat om eens een bezoekje te krijgen 
van iemand uit de buurt? Of kent u iemand die 
best vaak ongewenst alleen is? Neem dan ook 
contact op. Zowel vrijwilligers als gasten kunnen 
terecht bij : W. Korving, Arnemuidenhoek 41, 6845 
CM Arnhem, 026 381 10 77,  
E-mail: w.korving1@chello.nl.

Nieuwe ondernemers
Vijf nieuwe ondernemers starten tussen maart 
en de zomer van 2011 met hun bedrijf. Vier 
van hen op de Klarendalseweg en één op de 
Hommelstraat. Graag stelt Volkshuisvesting deze 
ondernemers aan u voor:

In de TAPE BAR zal de koffie en thee voor u klaar 
staan. U kunt er ook gaan lunchen. De horeca-
ondernemer komt op de Hommelstraat 66-68 en 
zal ook exposities verzorgen in zijn espressobar.

HERMAn VAn HULSTEIjn ontwerpt bijzondere 
fietsen. Hij heeft inmiddels intrek genomen in het 
winkelpand Klarendalseweg 370.

nIKKy GILInG gaat zelf ontworpen mode accessoi-
res verkopen in haar winkel op de Klarendalseweg 
393. Ook krijgen mooie accessoires van andere 
ontwerpers daar een plaatsje.

Het ScHMInKfEEST betrekt Klarendalseweg 456. 
Het wordt geen winkel maar een ruimte voor 
workshops en cursussen grime en schmink.

Tenslotte komt op de Klarendalseweg 376 de kle-
dingwinkel MOD VInTAGE. Zoals de naam al zegt 
koopt u daar voortaan uw hippe jaren ’60 jas of 
tas.

Wij kijken uit naar de nieuwe etalages en winkels. 
We raden u aan om dat ook te doen.

 

Een cc gje op Klarendal
GERARD MULDER 
maakt voor elke wijk-
krant een tekening van 
een (on)opvallende plek 
in de wijk. 

Als u die plek herkent, 
maakt u kans op een 
waardebon van €10,- te 
besteden bij jOcHEM’S 
VISHAnDEL, donderdag 
en zaterdag te vinden 
bij het winkelcentrum 
van Klarendal. 

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

De oplossing van 
de krant 1 van het 
nieuwe jaar was DE 
LIjSTERSTRAAT. De 
winnaar is SIMOnE 
HARTEMInK.  

GEfELIcITEERD!!

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

Lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 27 april

doe mee en win een prijs! doe mee en win een prijs! doe mee en win een prijs!
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Oproep aan Klarendals talent
Op 11 juni wordt weer weer de Nacht van de Mode 
georganiseerd in Klarendal. Dit jaar met nog veel 
meer activiteiten op straat, ook speciaal gericht op 
de Klarendallers.
Op een speciaal podium en op straat willen wij 
laten zien wat Klarendal allemaal voor talent te 
bieden heeft. Verder zijn wij op zoek naar kunste-
naars, (straat)muzikanten en performers die iets 
op straat uit kunnen voeren.
Dus als je goed kunt dansen, rappen, zingen, 
gitaarspelen, trommelen,  of iets dergelijks, meld 
je dan aan voor de Nacht van de Mode. Ook groe-
pen kunnen zicht aanmelden.
Er komt heel veel pers op de Nacht van de 
Mode af dus dit is je kans om jezelf te laten zien. 
Bovendien help je mee iedereen een leuke avond 
te bezorgen. Onkosten worden vergoed zover 
redelijk.

Aanmelden doe je bij Sander Vogels:  
info@nachtvandemode.com
 
De Zonnebloem fleurt de week op

De Zonnebloem is vooral bekend van de vakantie-
boot. Maar wist u dat de vereniging ook uitstapjes, 
bingomiddagen, gezellige etentjes, winkelochten-
den, theatermiddagen en boottochtjes organiseert? 
Het hoofddoel van de Zonnebloem is echter: huis-
bezoek. Want de gasten zijn vaak mensen, die niet 
meer zo goed ter been zijn door ziekte, handicap 
of gevorderde leeftijd. En dreigen daardoor te ver-
eenzamen. Een bezoekje kan het verschil al maken.
De Zonnebloem is ook actief in Klarendal en zoekt 
vrijwilligers. Vind je prettig iemand eens een 
bezoekje te brengen of en hen te begeleiden bij 
activiteiten? Neem dan contact op. Ook vrijwilligers, 
die een bestuurstaak op zich willen nemen - zoals 
secretaris en hoofd bezoekwerk - zijn zeer welkom!
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Sinds 1 maart  is de Politiehuiskamer aan de 
Hommelseweg 56 overgenomen door de gemeente. 
Daarom is de naam veranderd in Wijksteunpunt 
Klarendal. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Op elke werkdag is van 9.30 uur tot 16.30 uur 
iemand van de gemeente aanwezig op het wijk-
steunpunt. U kunt dus altijd binnenlopen. Wij zijn 
nog niet telefonisch bereikbaar maar daar wordt 
hard aan gewerkt om dat zo snel mogelijk wel te 
zijn.

U kunt bij ons terecht voor de volgende zaken:
Klachten over uw wijk•	
Vragen over de gemeente•	
Vragen over andere instanties zoals politie of •	
maatschappelijk werk
Hulp bij aangifte via de computer•	

Wijkagenten
De wijkagenten blijven ook aanwezig in het gebouw 
van het wijksteunpunt. Zij houden spreekuur op 

dinsdag en donderdag tussen 19.00 uur en 20.00 
uur. 

Wijksteunpunt Klarendal
Hommelseweg 56
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 16.30 uur

Politiehuiskamer wordt Wijksteunpunt Klarendal 

ŒLoop eens binnen bij …. Yolanda Buschœ

Door Jos Peters

Op de televisie zijn ze veelvuldig te zien, de 
‘Metamorfose’ programma’s, waarin iemand met 
behulp van kappers en visagisten een geheel ver-
nieuwd uiterlijk krijgt dat bij die persoon past. 
Ook in Klarendal is dit nu mogelijk, want sinds 
kort is er op de Klarendalse weg een nieuwe zaak 
gevestigd. yolanda Busch, de eigenaresse, is visa-
gist, haarstyliste en nagelstyliste en heeft ruime 
ervaring in deze zaken. yolanda: “Ik ben al vijf jaar 
bezig met styling en visagie, maar dan op locaties, 
bijvoorbeeld bij mensen thuis of bij fotografen.  
In deze zaak heb ik nu alles bij de hand voor de 
klanten.” 

Gevraagd naar haar motivatie voor haar werk 
zegt Yolanda: “Als visagist en styliste ben ik altijd 
bezig om het mooiste van iemand naar boven te 
halen. Vaak zijn het kleine dingen die net dat accent 
geven, waardoor er iemand mooier uit ziet, zoals 
een goed make-up advies, of een andere kleur 
oogschaduw.” 

Yolanda geeft ook adviezen aan bruiden, die voor 
hun grote dag graag een mooi kapsel en een 
mooie make-up willen hebben. In het nieuwe pand 
zijn daarvoor diverse gezellige en mooie ruimtes 
aanwezig, waar Yolanda met de aanstaande bruid 
het kapsel en de make-up vorm geeft. “Ook men-
sen die een ‘fotoshoot’ willen laten maken, bijvoor-

beeld voor een modellen portfolio, of een mooie 
serie foto’s voor zich zelf of een geliefde, kunnen 
bij mij terecht. Op de bovenverdieping heb ik een 
ruimte voor de foto set, en heb ik een netwerk van 
fotograven met wie ik samen werk.” 

Samen met haar dochter Deborah, die voor 
visagist in opleiding is, geeft zij diverse soorten 

‘party’s’, gezellige avonden voor vrouwen, 
waarbij men kennis kan maken met de 

mogelijkheden die Yolanda biedt om 
het uiterlijk te verfraaien. Op deze 
avonden zijn diverse vakvrouwen 
aanwezig, zodat je adviezen kunt 
krijgen omtrent make-up, het laten 
plaatsen van haarextensions kunt 
uit proberen en meer. Zo zijn er 

‘Vintage party’s, waarbij je niet 
meer gewenste kleding kunt verko-

pen of juist kan kopen van anderen; 
maar ook een vriendinnenparty of vrij-

gezellenfeest zijn mogelijk. Ook geeft zij 
workshops in make-up, haarstyling of het invlech-
ten van haar. Yolanda: “Ik wil juist graag laagdrem-
pelig zijn voor iedereen. Iedereen kan er mooier 
uitzien, ook vrouwen die denken dat het toch niet 
aan hen is besteed.” En mannen? “Ook voor hen 
kan ik dingen doen. Het is vaak klein en subtiel, 
zoals een nieuwe manier waarop het haar geknipt 
wordt, waarbij ze er beter uitzien en het toch man-
nelijk blijft. 

Iedereen die graag eens langs wil komen om ken-
nis te maken is welkom. En OP ZATERDAG 16 
APRIL HOU IK EEn OPEn DAG, zodat de mensen 
kunnen zien wat ik te bieden heb.”
Yolanda Busch, Klarendalseweg 299  
telefoon 026 - 443 69 73 / 06 - 220 398 43,  
website: www.yolandabusch.nl 

“Als 

visagist en 

styliste ben ik 

altijd bezig om  

het mooiste van  

iemand naar  

boven te  

halen”

Britt Schoppema is het vaste aanspreek- 
punt van het Wijksteunpunt, Erick coppy 

vervangt haar regelmatig

Zaterdag 30 april 2011 is het zover: de Klarenmarkt 
gaat van start op Koninginnedag. Het marktbureau 
wil voor de buurt wederom een ouderwets gezel-
lige Koninginnedag organiseren op de Akkerstraat. 

Iedereen kan vanaf 10 uur terecht om tweede-
hands, nieuw of zelfgemaakte spullen te kopen en 
verkopen. Alle kinderen mogen gratis een plaatsje 
zoeken op de markt om hun spulletjes aan de man 
te brengen.
Er is natuurlijk ook muziek en deze keer hebben 
we een ‘super-gezellige-feest-band’ bij ons barretje 
staan. Verder gaat DJ Spinkit ons vanaf 11:00 uur 
weer laten dansen. 

Om meer bekendheid te geven aan de Klarenmarkt 
en de gastvrijheid van de buurt, mag iedereen die 
in Arnhem woont zich inschrijven om een kraam te 
huren. Er zijn nog kramen beschikbaar dus schrijf je 
snel in via café Atlanta, of de website. Daar kan je 
een inschrijfformulier downloaden en betalen met 
paypal: www.klarenmarkt.nl.
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Wijkwethouder Michiel van Wessem (VVD):
“Mensen kunnen heel veel zelf” 

Tekst: Jan Brugman Foto: Zefanja Hoogers

“Ik ben niet van de maakbaarheid” legt wethouder 
Michiel van Wessem met een glimlach uit als hij 
het over zijn politieke kleur heeft, doelend op de 
opvattingen van partijen zoals de PvdA en Groen 
Links, die vinden dat mensen juist wel een extra 
steun in de rug kunnen gebruiken. “Ik ben een 
liberaal” zegt hij met overtuiging. “Mensen kunnen 
heel veel zelf.”

MIcHIEL VAn WESSEM is de eerste wijkwethouder 
van Klarendal, die uit de VVD komt. Hij koos zelf 
voor Klarendal toen de wijkportefeuilles tussen de 
wethouders verdeeld werden. Nou ja, kiezen. Zelf 
vindt hij dat de keus voor Klarendal helemaal voor 
de hand lag. “Ik heb economie, werkgelegenheid 
en cultuur als portefeuille. Daar past Klarendal 
precies in. 

Michiel van Wessem vindt de Klarendallers on-
dernemende mensen zijn en daar houdt hij wel 
van. Daarom vindt hij ook dat het Modekwartier 
zo precies bij Klarendal past. “De ondernemers in 
het modekwartier zijn over het algemeen startende 
jonge mensen die er hard voor moeten werken. 
Daarom is hij het ook niet zo eens met de kritiek 
dat het Modekwartier er niet voor de Klarendallers 
zou zijn. Hij snapt ook wel dat de meeste Klarendal-
lers er niet zullen kopen. Maar de mensen die daar 
werken hebben ook geen hoog inkomen.” En er is 
volgens hem ook plaats voor andere ondernemers. 
Het hoeft niet alleen maar mode te zijn. Een bakker 
of slager zou ook mogen.
Hij ziet die ondernemingszin trouwens terug in de 
wijk. “Mensen die heel veel zelf kunnen.” 

Ten goede veranderd
Van Wessem vindt dat de wijk echt ten goede is 
veranderd in de laatste jaren.
Hij pakt er een lijstje bij waarop staat hoe het 
gesteld is met de leefbaarheid en het gevoel voor 
veiligheid in de wijk in de periode van 2001 tot en 
met 2009. 
De leefbaarheid is volgens dat onderzoek veel beter 
geworden, de onveiligheid, overlast en verloede-
ring zijn ook volgens de mensen zelf afgenomen. 
En die trend heeft zich ook in 2010 nog verder 
doorgezet.
"Meer wijkbewoners zeggen dat ze vertrouwen heb-
ben in de toekomst" zegt de wethouder.
De vraag is dus hoe dat straks zal gaan in Klarendal 

als er in Arnhem op grote schaal bezuinigd moet 
worden. Wordt Klarendal dan weer de dupe zoals 
het altijd met (de bewoners van) de oude stads-
wijken is gegaan? 
Michiel van Wessem: "Dat zal niet gebeuren. Het 
college heeft besloten dat het niveau van kwaliteit 
van wonen, leven en werken in Klarendal zeker 
niet minder mag worden dan die nu is”. Het vraagt 
volgens de wethouder wel dat er "slimmer" met het 
beschikbare budget wordt omgesprongen. 

Hij hoopt ook dat er nog meer ondernemers met 
een kleine beurs actief worden in de wijk. “Dat blijft 
een hele goede manier om nog meer levendigheid 
in de wijk te krijgen.” 

Levendigheid
De kennismaking met de wijk is hem prima beval-
len. “Ik ben bij de Nacht van de Mode geweest. Dan 
zie je dat de Klarendallers best wat hebben met het 
Modekwartier”.

En de Bouwspeelpaats. “Ik vond het geweldig hoe-
veel mensen daar als vrijwilliger een steentje aan 
bijdragen. De levendigheid in de wijk vind ik heel 
leuk en de mensen hebben humor”. 

“Ik kwam trouwens ook al in de wijk nog voordat ik 
wethouder was, meestal bij Bokaal aan de Klaren-
dalseweg om prijzen te halen. En er is een hele tijd 
een winkel geweest op de Klarendalseweg dichtbij 
bij het Noordpad. Daar kon je onderdelen halen. Ik 
ben niet zo iemand die alles maar meteen vervangt. 
Jammer dat die winkel weg is.”
Klarendallers zijn volgens de wethouder “pure 
mensen”. “De wijk is een volkswijk in de positieve 
zin.”

Dat mensen gemotiveerd zijn zie je volgens hem 
ook terug in de vergaderingen van het Wijkplat-
form. “Als het even kan ga ik daar naartoe. Het 
hangt ook een beetje van de agenda af. Er is altijd 
veel belangstelling voor en je ziet hoe de mensen 
betrokken zijn.”

En dan stapt de wethouder op. Met een twinkeling: 
“Ik ga even in de stad een taartje eten met mijn 
jongste dochter. Ze is vandaag jarig”.

Meer controle op hondenoverlast  in uw wijk

“De wijk is een volkswijk 
in de positieve zin.”

W`
`

Honden zorgen voor veel plezier, maar ook voor 
overlast. Uit enquêtes komt hondenpoep stee-
vast als grootste ergernis naar voren. Daar wil de 
gemeente wat aan doen. Daarom gaan we streng 
optreden in uw wijk tegen hondenbezitters die zich 
niet aan de regels houden.

r r r r r r r r r r r r r r

De meeste hondenbezitters houden zich keurig aan 
de regels. Maar helaas komen er bij de gemeente 
ook veel klachten binnen over hondenpoep en 
loslopende honden. Ook ligt er in sommige wijken 
meer hondenpoep op straat en in het groen dan 
we willen. Dit probleem gaan we aanpakken door 
hondeneigenaren op hun verantwoordelijkheid te 
wijzen. We gaan strenger controleren en boetes 
uitdelen. 
 
{ { { { { { { { { { { {

nieuwe aanpak
Ook nu letten onze handhavers al op honden-
overlast, maar het is lastig om het gedrag van de 
baasjes te veranderen. Daarom hebben we gekozen 
voor een nieuwe aanpak: projectmatig en wijkge-
richt handhaven. Dit houdt in dat twee toezicht-
houders enkele maanden vier uur per dag uw wijk 
ingaan om specifiek op hondenoverlast te contro-
leren. Dit gebeurt vooral op plekken en tijden dat 
er veel honden op straat zijn. Hondeneigenaren die 
zich niet houden aan de aanlijnplicht, opruimplicht 
of geen opruimmiddel bij zich hebben, krijgen een 
boete van minimaal 60 euro.

}}}}}}}}}}}}}}}
Wijken met meeste overlast
Na een half jaar wordt bekeken of we ermee verder 
gaan. De nieuwe aanpak start in de wijken die in 
2009 of 2010 het slechtst scoorden bij metingen 

voor hondenpoep. Dit zijn Geitenkamp, Spij-
kerkwartier, Klarendal, Malburgen-Oost, Broek, 
Presikhaaf-Oost en -West en Velperweg en omstre-
ken. Daarnaast blijft in alle wijken het “gewone” 
toezicht plaatsvinden. Dit is weliswaar minder 
intensief maar ook hier geldt dat bij overtreding 
van de regels boetes worden opgelegd.     

I I I I I I I I I I I I I I

DE REGELS VOOR HOnDEnEIGEnAREn
Uw hond is altijd aangelijnd en loopt alleen los 
op plekken die speciaal daarvoor zijn gemaakt.  
U heeft altijd iets bij u (bijvoorbeeld plastic zak-
jes) om hondenpoep op te ruimen.
U ruimt de poep van uw hond altijd meteen op.
Overtreding van (een van) deze regels levert een 
boete van minimaal 60 euro op.

r r r r r r r r r r r r r r
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Het is officieel geen Klarendal. Maar daar aan de 
overkant gebeurt van alles wat ook de bewoners 
van Klarendal nieuwsgierig moet hebben gemaakt 
de afgelopen jaren; we kijken aan tegen de kluswo-
ningen aan de Hommelseweg. Een stukje stad waar 
menig burger en beleidsmaker zijn hoofd al aan 
heeft gestoten en waar de plannen de afgelopen 
jaren meerdere malen wijzigden. Maar uiteindelijk 
zijn er dappere kopers die moed weten te verzame-
len om in een oud casco heel hun ziel en zaligheid 
te stoppen en er weer een mooi stukje stad van te 
maken. Mooi, want dat was het al jaren niet meer. 

De campagne Klusfactor van woningcorporatie 
Portaal ging minder dan een jaar geleden voor de 
eerste 22 woningen van start. De meeste woningen 
hebben een eigenaar gevonden, maar veel meer 
dan Klusfactor logo´s op de panden is er niet te 
zien. Gebeurt er wel wat? Aan de buitenkant is nog 
niets te zien, maar de kopers zijn wél druk met hun 
toekomst! 

Wijkkrant Klarendal publiceert graag het hele bij-
zonder verhaal van Hester van de Grift:
Eind 1999 huurde ik via het SLAK (atelierbeheer, 

Molen in de rouwstand
Door Helga van Ree

Ben Hieminga - dè molenaar van de molen van 
Klarendal - is woensdag 2 maart overleden. na 
een kort en hevig ziekbed ging ‘zijn’ molen in de 
traditionele rouwstand. De onderste wiek wijst 
hierbij net voorbij de voordeur, het symbool voor: 
de overledene is voorbij gegaan. Ben is 75 jaar 
geworden en was meer dan dertig jaar vrijwillig 
molenaar.

Hij begon op de Buitenmolen in Zevenaar om 
vervolgens verder te gaan op de korenmolen aan 
de Klarendalseweg, die onder molenaars bekend 
staat als ‘Molen de De Kroon’. Vanaf het begin 
van de grote restauratie (1975 - 1977) was hij

nauw betrokken en spande zich in voor de 
instandhouding van dit mooie monument. Ook na 
de grote brand in 1998 bleef hij doorgaan met de 
restauratie en het inrichten van de nieuwe winkel 
en de herstelde zolders.

Met veel inzet gaf Ben zijn grote hoeveelheid 
kennis door aan nieuwe vrijwillige molenaars. Zij 
werden opgeleid tot enthousiaste molenaars. Zijn 
bekwaamheid maakte hem tot vraagbaak van vele 
Gelderse moleneigenaren. Hij heeft vele molens 
aan een technische inspectie onderworpen.
 
Er waren perioden dat Ben alleen als molenaar 
aanwezig was en de verantwoordelijkheid droeg 
voor de instandhouding van dit monument. Dat 
deed hij samen met het bestuur van de Stichting 
Vrienden van de Gelderse Molen. Van deze stich-
ting was hij zestien jaar lang bestuurslid.
 

Voor zijn verdiensten 
zou Ben dit jaar een 
lintje krijgen. Hij heeft 
het helaas niet meer 
mee kunnen maken. 
Vakvereniging De 
Hollandsche Molen 
wilde hem dit jaar 
een oorkonde van 
verdienste geven. Dat 
bericht heeft Ben nog 
wel meegekregen.

De molen draait verder onder de leiding van de 
drie vrijwillige molenaars jaap, Peter en Erica.

De redactie wenst Erica – Ben’s vrouw – veel 
sterkte toe. 

Leendert Douma en Hester van de Grift in de gemeenschappelijke achtertuin – voor hun oude 
en toekomstige huis  aan de Hommelseweg – tijdens de opruimdag begin maart van dit jaar.

,

}

b
red.), Hommelseweg 81. Een gribus leek het… Tot je 
voorbij de voordeur kwam. Daar vond je originele 
esterikken, paneeldeuren, plafonds van 3, 5 meter 
hoog en een grenen vloer. De tuin was een bende. 
Maar wel een paradijselijke bende. Sommige 
wijkbewoners herinneren zich deze tuin van de 
rommelmarkten, die steevast op Hemelvaartsdag 
werden gehouden. Zo konden we mooi meeliften 
met de Hommelsemarkt.

Dit huis had zwaar oorlogsgeweld doorstaan. Er 
waren generaties kinderen opgegroeid. Er was een 
wasserij in geweest. En ondanks jarenlang achter-
stallig onderhoud stond het nog steeds overeind. 
Maar… haar toekomst was sloop. Dat zinde me 
niks. Toen er vanuit opbouwwerk de vraag kwam 
om mee te denken over de toekomst van het stuk 
wijk waar 'mijn' huis in stond, deed ik meteen mee. 
Dat was dé kans om te protesteren tegen sloop. 
Heel veel wijkbewoners waren het hartgrondig met 
me eens. Stichting Sint Marten-HKA werd een feit. 
Maar de strijd die we gingen voeren bleek taai en 
weinig hoopgevend. In 2004 kwam Leendert bij me 
wonen en in 2006 werd onze dochter hier geboren. 
Het huis werd nu echt te oncomfortabel voor ons 
en we kochten een woning op de Paulstraat in Kla-
rendal. Vergeten deden we de Hommelseweg niet, 
ik bleef actief voor de stichting. 

In 2009 zag het er slecht uit voor de huizen aan 
de Hommelseweg, Marten van Rossemstraat en 
Nijhoffstraat. Huurders werden gesommeerd te 
vertrekken, de huizen zouden te onveilig zijn. Met-
een namen krakers de woningen over. Ongeveer 
tegelijkertijd kraakten op het stadhuis de hersens 
van wethouder Roeland Kreeft. Wat te doen met 
de huizen op het HKA-terrein? Hij kwam op het 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 
De huizen werden – naar Rotterdams voorbeeld – 
verkocht als klushuis aan particulieren. 

Toen we hoorden dat de Hommelseweg zo’n pro-
ject zou worden, hoefden wij daar niet lang over 
na te denken. Hommelseweg 81 kon weer ons huis 
worden! Leendert, beslist niet helderziend, wist 
zelfs zeker dat dat zou gaan gebeuren. Maar het 
was wel een grote gok om ons huis op de Paul-
straat te koop aan te bieden. We moesten namelijk 
inloten. En dat deden nog zeven anderen op 'ons' 
huis. In september 2010 hoorden we dat Hommel-
seweg 81 (én 79) de onze werd! Het leek of het huis 
ons had uitgekozen in plaats van andersom. De 
tranen stonden ons in de ogen. 

En toen begon het echte werk. Allereerst het orga-
niseren van onze groep kopers, tot een officiële ver-
eniging. Die kreeg de naam Sint Martens Hof. We 
zijn met vijftien huishoudens die straks hun huizen 
voor een groot deel samen gaan renoveren. We zijn 
nu bezig een architect en aannemer te selecteren 
voor het grote werk (casco, daken, gevels). En dan 
is er nog het probleem dat een aantal huizen op-
nieuw zijn gekraakt. Toch zijn we afgelopen maand 
al begonnen met het schoonmaken van de tuinen. 
En als wij er over een tijd weer wonen, dan gaan 
we eens nadenken over een rommelmarkt.

VOOR MEER AcHTERGROnD, BEELD En fILM IS 
ER OP InTERnET VEEL TE VInDEn. ALLEREERST 
HEEfT DE KOPERSVEREnIGInG EEn EIGEn BLOG;  
http://sintmartenshof.wordpress.com. Wil je op 
andere manieren op de hoogte blijven via social 
media? Zoek Sint Martens Hof op facebook, 
Hyves, Linkedin, Twitter en volg.

nIEUWE ROnDE, nIEUWE KAnSEn 
In april gaat de tweede fase kluswoningen aan 
de nijhoffstraat in de verkoop. Op zaterdag 16 
april zijn de woningen van 12.00 tot 17.00 uur 
open voor bezichtiging tijdens de kijkdag. Kijk 
voor meer informatie op www.klusfactor.nl.
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Ruben Manhoef

Door Zefanja Hoogers

Klarendal voert al meerdere jaren de “Schone 
Straat Actie”. Op verschillende plekken in de 
wijk werden er prijzen uit gereikt en werd een 
straat “De schoonste straat van Klarendal” voor 
een bepaald  jaar – de bordjes hangen er nog. 
De laatste jaren werden die acties gevoerd in 
de zomermaanden en eindigden in een gezel-
lige buurtbarbecue of zelfs als bedankje in een 
bezoek aan het Openluchtmuseum. 

Nog meer naar boven wordt er ook één en 
ander bedacht. Jaarlijks is er een ‘Nederland 
Schoon’ week, een week waarin wordt gesti-
muleerd om meer stil te staan bij zwerfafval. 
Zwerfafval is afval dat door mensen bewust 
of onbewust is weggegooid of achtergelaten 
op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn. 
Deze week ging dit jaar van start op 12 maart 
met Landelijke Opschoondag van de stichting 
Nederland Schoon. Zij faciliteren bijvoorbeeld 
campagnemateriaal. Maar het is vooral de 
bedoeling dat vrijwillige bewoners een dag de 
handen uit de mouwen steken; een signaal naar 
de samenleving dat afval in de afvalbak hoort!

Deze zaterdag deden er 110 gemeenten in Nederland mee aan de Opschoondag. In Klarendal was dat 
op zes punten zichtbaar; op de Putstraat, de Sint Janskerkstraat, de Kapelstraat, de Voorbroodstraat, de 
Landbouwstraat en de Klarendalseweg stonden kraampjes met actieve bewoners. Zij deelden bezems, 
prikkers, vuilniszakken en hesjes uit om met z’n allen aan de slag te gaan met zwerfafval. 

Ruben Manhoef woont op de Hovenierstraat en bemant het kraampje onder een poort van de 
Putstraat. Het is de bedoeling dat meerdere straten worden meegepakt. Ruben: “Vorig jaar heeft de 
Hovenierstraat ook meegedaan. Het is leuk dat iedereen solidair is met de wijk. Er zijn tot nu toe zo’n 
vijftien mensen bezems op komen halen, daar zaten ook mensen bij die ik niet eerder heb gezien. Het 
is gezellig hoor, babbeltje gemaakt, iedereen met een blij gezicht… Ik doe altijd wel het stoepje voor 
mijn voordeur, opvegen wat voorbijgangers achter hebben gelaten. Misschien zouden er meer vuilnis-
bakken in de straat moeten zijn. Maar ik zie ook dat er word schoongemaakt, het word door dit soort 
acties wel opgepakt door mensen. Als ’t schoon is, is het altijd leuk.” 

Joyce van de Wal

K L A R E T A A L

Jazz, Ricardo en Danillo

jazz, Ricardo en Danillo staan in het plantsoen 
bij de Oost Peterstraat en hebben hun spul-
len van het kraampje op de Landbouwstraat. 
Ricardo in het midden: “We hebben veel blikjes 
opgeraapt, ook waar nog bier in zat!” Danillo 
rechts: “In drie kwartier hebben we al een hele 
vuilniszak vol!” Jazz links: “Het is wel leuk om 
op te ruimen, anders is het zo rommelig in de 
straten.” 

joyce van de Wal bemant voor haar deur het 
kraampje van op de Landbouwstraat. “Het is 
wel goed dat vandaag ook kinderen worden 
aangejaagd om zich wat bewuster te worden, 
die gooien alles maar achter zich neer… Dus ik 
zet ze extra aan het werk. Ik heb wel aanspraak 
en ik zie dat zo’n actie wel werkt. Veel bewo-
ners hebben zo wel hun eigen stukje gepakt. 
Kijk daar op het Peterplein die mevrouw, bezig 
in haar badjas… Heerlijk, écht Klarendal! We 
hebben ook wat plantjes gekregen voor in 
de boomspiegels. Leuk voor de uitstraling en 
hopen dat het hondenbezitters ervan weer-
houdt hun hond daar te laten poepen.” Buren 
en voorbijgangers mengen zich in het gesprek. 
“Het leeft hier plotseling, apart om te zien!”
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Sada en Mart

Ook het Kinderwijkteam vanuit het 
Wijkcentrum deed deze middag mee aan de 
Opschoondag. Vanaf de Klarendalseweg trok 
het team in groepjes met bezem, prikker en 
vuilniszak door de hele wijk. 

Sada en Mart wonen sinds twee jaar op de Agnietenstraat. Via hun achtertuin hadden ze contact met 
Tanja die in de Voorbroodstraat woont. Zij coördineert deze dag het kraampje. Sada: “Ik had dus wel 
van deze actie gehoord via Tanja, maar was het ook weer vergeten. De opkomst is helaas maar een 
klein clubje. Misschien hadden er veel meer posters moeten hangen. Maar natuurlijk doen we toch 
mee. We houden al regelmatig schoon omdat we ons storen aan het vuil op straat en iemand moet 
beginnen hè! Je hoopt dat mensen het oppikken, schoon is het toch aangenamer wonen.” 

Mart: “Voor onze deur hebben wij een boomspiegel geadopteerd. Nou ja, boomspiegel… 3x3 meter, 
bijna een voortuin. We halen daar regelmatig plastic zwerfafval uit. Maar je kunt als burger meer doen. 
Ik heb nou meerdere malen contact gehad met de gemeente; een vuilnisbak aangevraagd, een fiet-
senstalling, een opmerking over dat die veegwagen hier weinig langs komt. En het is opgepakt. De 
gemeente is wel bereid, ze zijn blij als er iets vanuit de bewoners komt. Klagen heeft niet zo veel zin, je 
moet ze aansturen. Het kàn dus wel!”  

Het Kinderwijkteam

K L A R E T A A L

Theo Borgelink, Theo Adriaansen,  
Henk Rath en Annie van Maarn

Ook op de Kapelstraat is het niet voor het 
eerst dat de straat wordt schoongemaakt. De 
opkomst is groot. Theo Borgelink – links op 
de foto  – woont er sinds tweeënhalf jaar en 
staat aan de kraam: “Er hebben zo’n 22 men-
sen meegewerkt, veel kinderen. Ze snappen de 
boodschap en de verrassing weten ze nog niet 
eens… (zondagmiddag naar de film). Er heeft 
ook een jongen uit de Catharijnstraat die hele 
middag meegelopen. 

Ik vind het leuk om te doen. Maar dit doe ik al 
mijn hele leven; samen met mensen wat doen, 
dat geeft iedereen een goed gevoel.” Naast 
Theo is buurman Henk Rath bezig warme 
chocolademelk te schenken voor de kleintjes. 
Daarnaast Theo Adriaansen uit de Vogelwijk. “Ik 
kom hier vaak en zie dat er de laatste twee jaar 
veel is verbeterd op de Kapelstraat!” Annie van 
Maarn met kleindochter: “Er word ook veel min-
der gescholden.” 
Kapelstraatbewoonster janny wil niet op de 
foto, maar zegt: “Dit soort acties dragen wel 
bij. Schoonmaken kan wel iets beter, maar ja. 
Iedereen gewoon één keer per week de bezem, 
dat is een stuk makkelijker. Maar qua rotzooi is 
het echt een stuk minder hier. Genoeg positieve 
ontwikkelingen op de Kapelstraat!”

TROUWEnS, EEn OPSOMMInG VAn HOE 
LAnG ZWERfAfVAL BLIjfT LIGGEn ALS WE 
HET nIET In DE AfVALBAKKEn GOOIEn: 
Appelklokhuis ongeveer 14 dagen.
Bananenschil of sinaasappelschil 1 tot 3 jaar.
Blikjes van frisdrank een blikje is gemaakt uit 
2 materialen: aluminium en staal. Het deksel is 
gemaakt van aluminium en dat vergaat nooit. 
De rest van het blikje is gemaakt van staal en 
doet er 50 jaar over voordat het uiteen valt.
Kauwgom 20 tot 25 jaar.
Petfles van polyester (bv frisdrankflesjes) in de 
schaduw 10 jaar, in de zon 5 jaar.
Sigarettenpeuken ongeveer 2 jaar.

En DE MAGIE VAn REcycLInG:
27 plastic flessen = 1 fleece trui.
1900 stalen blikjes = 1 auto.
670 aluminium blikjes = 1 fiets.
Glas kan oneindig gerecycled worden.
Karton van verpakkingen kan minstens 12 keer 
gerecycled worden.
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Gluren bij de buren

Ruim een jaar geleden is Atelier cursus & Zo ver-
huisd naar de Rosendaalsestraat 414. Dit creatieve 
atelier is een mooie aanvulling in onze diverse wijk 
Klarendal. Hoogste tijd om kennis te maken.
 
EVEn VOORSTELLEn
Atelier Cursus & Zo wordt met veel enthousiasme 
gerund door Raymond en Marja Driessen. Het 
cursusaanbod is divers, van cursussen meubel-
stoffering en tassen maken tot korte workshops 
lampenkap of footstool maken en tassen pimpen. 
Naast het geven van cursussen en workshops kunt 
u met uw bedrijf bij het atelier terecht voor een 
geheel verzorgde dag teambuilding. 
Marja vertelt: “Met de verhuizing naar deze prach-
tige nieuwe locatie hebben we de ruimte gekregen 
om ons cursusaanbod flink uit te breiden. Het 
gebouw, dat jarenlang als garage in gebruik is 
geweest, is helemaal opnieuw ingedeeld. Hierdoor 
biedt het nu plaats aan een ruime werkruimte voor 
de cursisten, een mooie stoffenshowroom en een 
gezellige koffiehoek.” 
Atelier Cursus & Zo heeft diverse specialisten in 
huis die ieder expert zijn op hun eigen gebied. 
Allemaal vakmensen bij wie de liefde voor het 
oude ambacht door de aderen stroomt. “Wij zijn 
een erkend leerbedrijf en hebben meer dan 20 jaar 
ervaring op het gebied van meubelstoffering.”, aldus 
Marja.  

MEUBELSTOffEREn
Je eigen meubels opknappen in een gemoedelijke 

en gezellige sfeer én onder leiding van een ervaren 
stoffeerder. Wie wil dat nou niet? Bij Atelier Cursus 
& Zo kunt u zelf met dit oude ambacht aan de slag. 
Stap voor stap leert u hoe u uw oude meubel een 
geheel nieuw uiterlijk kunt geven. U maakt kennis 
met de diverse technieken van het meubelstoffe-
ren. U leert op welke aspecten u moet letten bij het 
kiezen van de juiste stof voor uw stoel, hoe u het 
binnenwerk opknapt en de stoel weer professioneel 
van een nieuwe hippe jas voorziet. Uw oude ver-
trouwde meubel ondergaat een ware metamorfose!    

cURSUS TASSEn MAKEn
In april start de basiscursus tassen maken met 
schoenen- en tassen ontwerper Bep Kosse. Tijdens 
deze cursus leert u welke technieken er nodig zijn 
om een eenvoudige tas te maken. In deze cursus 
wordt een voorbeeldmodel tas aangereikt, maar het 
is ook mogelijk een variatie hiervan uit te voeren. 
Aan het eind van de cursus gaat u naar huis met 
een zelfgemaakte tas! “In de vervolgcursus tassen 
maken intensiveren we de theorie en begeleiden u 
bij het uitwerken van de patronen voor een eigen 
model. Uw carrière als tassenontwerper kan begin-
nen!”, besluit Marja enthousiast haar verhaal.

MEER InfO
naast het geven van cursussen en workshops 
stoffeert Atelier cursus & Zo ook in opdracht voor 
particulieren en bedrijven. 
Voor meer info kunt u terecht op:  
www.ateliercursusenzo.nl 

In 2012 wordt Multi functionele centrum Klarendal 
geopend op Klarendalseweg 193 - het voormalige 
Menno van coehoorn terrein. In dat gebouw zal 
één nieuwe grote wijkschool zich gaan huisvesten. 
Deze wijkschool zal een samenwerkingsverband 
zijn van de twee Klarendalse basisscholen de Sint 
jansschool en de Atlas. Daarnaast zullen meerdere 
partijen actief in de wijk er baat bij hebben dat 
alles met leren en opgroeien zich op één terrein zal 
afspelen. Later zal de wijkkrant berichten over hoe 
bijvoorbeeld Kinderopvang SKAR, de Peuterspeel-
zaal en het Kinderdagverblijf tegen de toekomst op 
de Klarendalseweg aankijken. 

VAn HET BESTUUR VAn DE SInT jAnSScHOOL:
Wat vorig jaar al bijna gebeurde, gebeurt nu zeker. 
Ondanks inspanningen van velen, zowel leerkrach-

ten als ouders en mensen uit de wijk, lukt het niet 
om de Sint Jansschool open te houden als school 
van de stichting Fluvius. Het goede nieuws is echter 
dat de (meeste) kinderen na de zomer gewoon op 
dezelfde plek onderwijs kunnen krijgen. Door de 
goede samenwerking tussen de schoolbesturen 
van Fluvius en Delta zal Delta in augustus op die 
plek de school openhouden. Er is voor gekozen om 
de nieuwe wijkschool die gehuisvest gaat worden 
in het nog te bouwen MFC, vervroegd van start te 
laten gaan. Voorlopig wordt er gewerkt op twee 
locaties, namelijk in het gebouw van de Atlas en in 
het gebouw van de Sint Jansschool. 

VAn DE KInDEREn VAn DE ATLAS:
Hallo wij zijn felicity en Shaniqua. Wij hebben een 
leerlingenraad opgericht. Met de leerlingenraad 

willen wij graag dat de school een beetje verbeterd 
wordt, zoals: kind van de maand, nieuwe ballen om 
mee buiten te spelen en zo meer.
De kinderen van groep 3 t/m 8 konden allemaal 
stemmen wie ze in de leerlingenraad wilden heb-
ben. De kinderen die gekozen zijn, zijn: Burak gr. 8, 
Melisa gr. 7, Suzy gr. 6, Ian Adam gr. 5, Enes gr. 4, 
Luc gr. 3 en Thanisha uit gr. 8 is standbye.

Even een aanvulling op het stukje van de kinderen:
Het is de bedoeling dat de leerlingenraad voortaan 
in het begin van het schooljaar gekozen wordt. Dus 
als er een samenvoeging van de Atlas en de Sint 
Jansschool komt zullen ook de kinderen van de St. 
Jansschool van harte welkom zijn om mee te doen. 

PRIjSVRAAG
In de vorige wijkkrant is er een prijsvraag uitge-
schreven voor het bedenken van een naam voor de 
nieuwe wijkschool. Iedereen uit de wijk kan voor-
stellen sturen naar info@basisschool-de-atlas.nl
of naar info@bsstjan.nl. 
Voor meer informatie: www.wijkwinkelklarendal.nl 
in het menu <Wijkschool>

foto: Zefanja Hoogers

De Klarendalse weg was vorig jaar extra mooi door 
de hangingbaskets (hangende bloembakken). Dit 
heeft veel positieve reacties gegeven uit de wijk. 
Om deze reden is er dit jaar weer een aanvraag 
gedaan bij het wijkplatform. Het platform heeft 
gekozen voor een bedrijf uit Klarendal. Ingo cramer 
van Evergreen Tuinen zal de komende 5 jaar de 
baskets opkweken, ophangen en verzorgen.

Hangingbaskets
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B u i t e n G e w o o n B e t e r in Klarendal  
Meer informatie over Buiten Gewoon Beter: www.arnhem.nl/bgbklarendal Of: Klaas Spits: 026 - 377 4365; klaas.spits@arnhem.nl

j.c. HARTOGSLAAn

Geheel volgens de planning, werd BGB half 
maart in de j.c. Hartogslaan (tot en met kruising 
Römerselaan) afgerond, waaronder de nieuwe 
rioolaansluitingen naar de woningen.

Opvallend detail: “Op initiatief van bewoners zijn 
veel van de paden naar de portieken van de flats 
ook opnieuw bestraat”, vertelt BGB-hoofdopzich-
ter Chiel Sanders. “Toen bewoners de nieuwe 
tegels op de trottoirs vergeleken met hun eigen, 
schots en scheve paden naar de flats, hebben 
ze de koppen bij elkaar gestoken en gevraagd 
of we dat konden aanpassen. Eigenlijk blijft de 
gemeente daar buiten, want die woningen zijn 
particulier bezit, maar aannemer Van de Haar 
heeft dit als extra opdracht meegenomen. Bewo-
ners hebben het zelf betaald. Dat scheelde een 
stuk in de prijs omdat de aannemer het direct 
met de trottoirs kon meenemen.” 

Tekst en foto's: Jos van Beek Communicatie   

KAZERnESTRAAT

Twee weken eerder dan verwacht, op 7 maart, 
ging BGB in de Kazernestraat van start. De 
straat wordt in twee etappes aangepakt: eerst 
het stuk tot aan de Mussenstraat, daarna het 
stuk tot aan de Vijverlaan. 

“We zijn hier grootschalig aan de slag”, zegt 
hoofdopzichter Sanders. “Want de hele riolering 
wordt vervangen – die was aan vervanging toe – 
en er komt een infiltratieriool bij.”

De gewone riolering is voor het vuile water 
uit de woningen (toilet, wasmachine, bad en 
dergelijke). Het infiltratieriool vangt het regen-
water op uit de straatputten (kolken). Dit speciale 
riool bestaat uit buizen waar het water langzaam 
doorheen de grond in sijpelt. Sanders: “Zo 
scheid je het schone regenwater van het vuile 
water. Grote voordeel: er hoeft niet zoveel water 
naar de zuiveringsinstallaties. Dat is beter voor 
het milieu en het is goedkoper.”

Bewoners hoeven volgens Sanders niet bang  
te zijn voor wateroverlast in kelders of kruip-
ruimtes, nu het regenwater rechtstreeks de 
grond ingaat. “De woningen staan op een  
flinke laag zand, waar het water makkelijk in-
trekt. Bovendien ligt het infiltratieriool onder de  
funderingen van de woningen.”

Eind april zal al het werk in de Kazernestraat 
achter de rug zijn. De straat zal er dan uitzien als 
nieuw, met als extraatje klassieke lantaarnpalen 
zoals op de Klarendalseweg. 

De werkzaamheden van Buiten Gewoon Beter 
(BGB) vorderen gestaag in de j.c. Hartogslaan, 
Römerselaan en Kazernestraat. Ook verlopen 
ze volgens planning. Op 4 april gaat in de St. 
janskerkstraat de schop de grond in. 

RöMERSELAAn

Ook in de Römerselaan verloopt het werk vol-
gens plan, zodat de straat op 1 april helemaal 
opnieuw was ingericht. De straat ging helemaal 
open in verband met de aanleg van nieuwe riool- 
aansluitingen. Ook de rioolaansluitingen naar de 
huizen zijn vernieuwd. Doordat de rijbaan iets 
is versmald, kwam er ruimte voor extra ‘langs-
parkeervakken’. 

ST. jAnSKERKSTRAAT 

VAn VIjVERLAAn TOT DRAGOnDERPAD
Op 4 april gaat BGB van start in de St. Janskerk-
straat, te beginnen bij de Vijverlaan. Volgens de 
planning is dit juni gereed.

“Dit deel pakken we het meest drastisch aan”, 
zegt Sanders. “De straat gaat helemaal open, 
omdat we er een nieuwe riolering én een infiltra-
tieriool inleggen.” Sanders verwijst voor verdere 
uitleg naar de Kazernestraat (zie stukje elders) 
waar ook een infiltratieriool wordt aangelegd. 
In dit deel van de St. Janskerkstraat zullen de 
stoepen en de rijbaan geheel worden vernieuwd. 
Er komen nieuwe steentjes in de straat, nieuwe 
stoeptegels en nieuwe stoepranden. In de par-
keervakken worden de waaltjes gelegd die nu in 
de straat liggen. 

Omdat de veertien huidige bomen niet bij de 
nieuwe inrichting passen, zullen deze worden 
vervangen door nieuwe. Sanders: “We gaan 
ze zo planten, dat ‘langs-parkeren’ (parkeren 
langs de stoep) aan beide kanten van de straat 
mogelijk is. Daarom moet er tussen de bomen 
een bepaalde afstand zitten. Daarnaast willen we 
de grond rond de bomen vervangen, zodat die 
beter kunnen groeien.” 

DRAGOnDERPAD TOT VERLEnGDE HOfLAAn
Daarna pakken is het deel tot aan de Verlengde 
Hoflaan aan de beurt. Sanders: “Dit deel wordt 
minder ingrijpend aangepakt. De stoepen en 
rijbaan worden opnieuw bestraat en het zand 
rondom de bomen hersteld. Op een aantal plek-
ken worden straatkolken en afvoeren vervan-
gen, zodat het regenwater beter afgevoerd kan 
worden.”

De gemeente is nog in gesprek met enkele 
betrokken bewoners om te kijken welke kleine 
verbeteringen in de buurt nog mogelijk zijn. Ook 
aan de speelplek in de St. Janskerkstraat wordt 
nog gewerkt. De bewoners van de St. Jans-
kerkstraat ontvangen binnenkort de definitieve 
tekening van de nieuwe speelplek die daar gaat 
komen,

(VERLEnGDE) HOfLAAn  

Half juni begint het BGB-werk in de Hoflaan. Dit 
zal voor de zomervakantie klaar zijn. 

De Verlengde Hoflaan is direct na de zomerva-
kantie aan de beurt. Zowel de Hoflaan als de Ver-
lengde Hoflaan zal van ‘plint tot plint’ opnieuw 
worden bestraat: de trottoirs met nieuwe tegels, 
de rijbaan met dikformaat klinkers (vergelijk 
Klarendalseweg) en de parkeervakken met de 
waaltjes uit de huidige rijbaan. Er komt geen 
nieuw riolering.

VRAGEn  

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Of wilt 
u tekeningen bekijken van wat er in uw straat 
staat te gebeuren? Kom dan naar het inloop-
spreekuur in de wijkwinkel: iedere woensdag 
tussen 13.30 en 14.30. Hoofdopzichter Chiel 
Sanders is daar dan aanwezig. 
U kunt de tekeningen ook bekijken op de web-
site van BGB Klarendal:  
www.arnhem.nl/bgbklarendal



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.

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

Zorgen over de bezuinigingen
Het Wijkplatform Klarendal heeft in een brief aan 
het College van Burgemeester en Wethouders 
geschreven dat het zich bezorgd maakt over de 
komende bezuinigingen. 
Het platform heeft vooral moeite met het bezui-
nigingen op het onderhoud van de openbare 
ruimte en het stoppen met het schoonmaken van 
de hondenuitlaatplaatsen.
Het Wijkplatform is bang dat het straks allemaal 
weer is zoals het vóór 1998 was: een smerige 
wijk, slecht onderhouden en onveilig . 

Het Wijkplatform is overigens wel bereid om mee 
te denken over bezuinigingen. Dat gaat gebeu-
ren op 21 april aanstaande. Beroepskrachten, 
Volkshuisvesting, gemeentebestuur en vertegen-
woordigers van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken zijn uitgenodigd voor een “Klarendal con-
ferentie” op die dag besproken wordt dan hoe je 
Klarendal ook in tijden van bezuinigingen prettig 
leefbaar en veilig houdt.  

W I J K W I J Z E R ☞☞

WIjKPLATfORM KLAREnDAL

Doortje van Galen (70) uit de West-
Peterstraat woont haar hele leven al 
in Klarendal. Elke wijkkrant vertelt ze 
haar belevenissen van vroeger.

ZOUTE HARInG & SMEERKAAS

Vroeger kochten veel mensen in Klarendal hun 
boodschappen op de pof. Alles werd in het 
pofboekje opgeschreven en op zaterdag, als het 
weekloon binnen was, betaald. Waarna weer met-
een een nieuwe bladzijde aanbrak natuurlijk. 

Aan het plein waar wij woonden, zaten een melk-
boer en een groenteboer. Daar kon je terecht voor 
een half pakje boter, een pintje melk of voor een 
dubbeltje azijn. Het was maar net hoeveel geld er 
thuis was. Ik kan me niet herinneren dat wij geen 
eten hadden, maar droog brood heb ik wel op, 
hoor. Om mijn moeder te helpen, had ik een keer 
een tomaat gestolen bij de groenteboer. Maar 
toen ze erachter kwam, moest ik hem meteen gaan 
terugbrengen. Natuurlijk vond ze stelen niet oké, 
maar ze was ook bang dat we anders niet meer 
mochten poffen bij hem. Want stel je voor dat hij 
het gezien had…

Er waren ook winkels waar je als kind nooit kwam. 

De Jamin bijvoorbeeld. Die zat onderaan de 
Hommelseweg bij de Sonsbeeksingel, waar nu 
bloemenwinkel De Lente zit. Dat was echt te hoog 
gegrepen voor ons. Je kon er alleen maar van 
dromen om dààr binnen te komen. En op de Hom-
melsemarkt had je elke week een snoepkraam met 
van die mooie, grote, gekleurde lolly’s…Kon ik echt 
naar gaan staan kijken.

Toen ik eenmaal wat centjes kon bijverdienen, 
kocht ik echter geen zoetigheid. Ik ging naar de 
haringkar van Herman Smaak! Tussen de volwas-
sen mannen stond ik dan een zoute haring te 
happen, onder de Hommelsepoort. Dat namen ze 
me niet meer af. En weet je wat ik ook zo lekker 
vond? Smeerkaas. Dat hadden we thuis nooit. Dan 
kocht ik een kuipje bij de melkboer en lepelde dat 
helemaal leeg. Heerlijk.
Ik verdiende dat geld door boodschappen te doen 
voor anderen. Een zakje kolen halen bijvoorbeeld. 
Of ik ging naar de kredietbank op de Catharina-
plaats in de stad, om schulden af te lossen voor 
anderen. Had ik een paar kredietboekjes bij me 
met daarin het geld dat afgelost moest worden. 
Als ik dan terugkwam kreeg ik een dubbeltje of zo 
van iedereen.

Er was ook één ‘lekkernij’ en die kostte ons hele-
maal niets: kauwgom. De melkboer verkocht in die 
tijd korstloze kaas en daar zat plastic om heen. Op 
dat plastic zat weer een laagje lijm. Als het plastic 
werd weggegooid, schooiden we er gewoon om. 
Net als bij de voetbalplaatjes nu, haha. Thuis haal-
den we de lijm eraf en staken die in onze mond. 
Even kauwen en je had zowaar een bolletje gom.  

“En op de Hommelsemarkt had je 
elke week een snoepkraam met van 
die mooie, grote, gekleurde lolly’s…
Kon ik echt naar gaan staan kijken.”

Verhalen  
uit  
de 

 West 
 Peterstraat

Op dinsdagochtend 1 maart organiseerde het 
Activeringsteam Klarendal een inloopochtend 
samen met het Budget Advies centrum van de 
gemeente Arnhem.
De ochtend was voor het activeringsteam belang-
rijk omdat zij op zoek is naar nieuwe teamleden. De 
ochtend werd bezocht door ca. 35 wijkbewoners. 
Twee mensen gaven zich op om met het active-
ringsteam mee te gaan doen. Zij willen graag 
(weer) actief worden in de wijk en leuke activiteiten 
voor de wijk organiseren. 
Zo zijn we bijvoorbeeld op zoek naar wijkbewoners 
die een rommelmarkt willen organiseren!
De teamvergaderingen van het activeringsteam zijn 
iedere dinsdagochtend van 9.30-11.00 u. 
Wijkbewoners die graag willen weten wat het 
team doet zijn van harte welkom!

AnDERE AcTIVITEITEn DIE DOOR HET AcTIVE-
RInGSTEAM Of SAMEn MET HET TEAM GEORGA-
nISEERD WORDEn DE KOMEnDE TIjD ZIjn:
nAAIcLUB dinsdagavond 19.30-22.00 u. 1 euro 
excl. Koffie/thee.
DAMES-KLEDInGRUILBEURS zaterdag 7 mei in 
wijkcentrum Klarendal (voor verdere info. Zie t.z.t. 
posters in de wijk of bel Lenie 06 - 19 896 488).
cLEMMy’S LEnTEPOT/LEKKER 
Eten bij Clemmy zaterdag16 april, 14 mei, 11 juni, 
17.00 u aan tafel, 3,50/4,50 (afhankelijk van het 
menu). Opgeven bij Clemmy: 06 - 45 119 991.
cURSUS STAMBOOMOnDERZOEK In WIjKcEn-
TRUM KLAREnDAL.
In 6 weken tijd gaan we op de donderdagmiddag 
van 13 tot 15 uur met maximaal 8 deelnemers aan 
de slag. Komt u ook? We starten op donderdag 21 
april in wijkcentrum Klarendal, Rappardstraat 31.
Voor info en opgeven, bel Lizette 44 298 28. 

Bel voor meer informatie over het Activeringsteam: 
Ingrid 06 - 527 10 766 

Activeringsteam Klarendal 
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Door nu drie jaar naar school te gaan, heb je straks dertig jaar geen problemen.

Door helga van Ree

Vroegtijdige schoolverlaters. Landelijk een groot 
probleem en ook Arnhem kampt ermee. Daarom 
is de gemeente een project begonnen, 2GetThere 
genaamd. jongerencoaches die zelf schoolverlater 
zijn geweest, helpen jongeren die nu buiten de 
boot dreigen te vallen, weer op de rit te komen. 
“Maar ze moeten het zelf doen”, benadrukt Gökhan 
Tekin (24). “Wij kunnen meegaan naar een banen-
markt, of uitleggen waar je informatie vindt, maar 
een sollicitatiebrief schrijven, moet je toch echt zelf 
doen.”

WAKKER WORDEn
Gökhan kwam op jonge leeftijd vanuit Turkije naar 
Rotterdam en verhuisde met zijn moeder en oma 
naar Klarendal. “We hadden hier geen familie 
wonen, maar Klarendal werd onze familie. Ik ben 
zo blij met deze wijk en deze stad. Wil er graag iets 
voor terug doen.”
Hij ging na de lagere school naar het VWO. Dat 
werd al snel de Havo, de Mavo, het Vmbo en uit-
eindelijk verwijdering van school. Toen was er een 
paar jaar niets. “Ik werd ‘wakker’op mijn twintigste”, 
herinnert hij zich. “Als jochie dacht ik altijd dat ik 
later zou trouwen en kinderen zou krijgen. Maar 
door de manier waarop ik bezig was, zou daar niets 
van komen. Je wilt je kinderen toch iets bieden 
voor hun toekomst? Dan moet je zelf wel het goede 
voorbeeld zijn.”

RESPEcT En VERTROUWEn
Hij besloot om terug te gaan naar school. Het werd 
het Rijn IJssel College waar hij de studie Sociaal 

Cultureel Werk ging volgen. Vorig jaar haalde hij 
zijn diploma. Nu is Gökhan één van de tien jonge-
rencoaches van 2GetThere, gesubsidieerd door de 
gemeente. Zij proberen jongeren tussen de zestien 
en 27 jaar op school te houden of daar weer terug 
te krijgen. Of helpen bij het vinden van een baan 
of stageplek. De coaches werken samen met de 
gemeente, het UWV, het Budget Advies Centrum 
(BAC), scholen en jongerencentra. “We werken één 
op één en niet vanachter een bureau. We hebben 
geen vaste locatie en de jongeren kunnen ons altijd 
bellen of mailen of onze website bezoeken. 

Elke coach werkt in de wijk waarin hij zelf is op-

gegroeid. Het voordeel daarvan is, dat je veel 
jongeren kent, of hun vrienden en familie. Ik spreek 
hen aan op straat. Dat gaat goed, want ik gebruik 
dezelfde taal. Er ontstaat respect en vertrouwen op 
die manier. Maar het blijft niet bij mooie woorden. 
We kunnen de jongeren ook echt iets bieden: we 
hebben netwerken waar ze gebruik van kunnen 
maken. Wij kunnen de weg wijzen, want we hebben 
de wegen bewandeld die zij nog moeten gaan. 
Ervaringsdeskundigen dus.” 

ZELf DOEn
De nadruk ligt op het zelf doen. “We kunnen active-
ren en stimuleren, maar jongeren moeten zelf het 
werk doen. Stel, iemand wil een baan. Wij hebben 
een netwerk waarvan we weten waar de kansen zit-
ten. Maar die jongere moet zelf een sollicitatiebrief 
schrijven, zelf een c.v. maken en zelf de werkgevers 
benaderen. Wij kunnen wel tips geven natuurlijk en 
eventueel meegaan als dat nodig is. Maar je moet 
leren om uit je valkuilen te kruipen en er niet weer 
in te belanden.”

Inmiddels heeft Gökhan tien jongeren uit Klarendal 
en Presikhaaf begeleid. Eén van hen heeft nu werk, 
een ander een stageplek en een derde zit weer op 
school. “Maar dan houdt het niet op voor ons. We 
blijven contact houden met de jongere. Ook als je 
werk hebt, bellen we hoe het gaat, of er vragen zijn 
en zo.”

Gökhan wil de jongeren graag ook via de wijkkrant 
benaderen. Ze kunnen hem altijd op straat aan-
spreken of bellen op 06-17120273 
of mailen naar gokhan.2getthere@gmail.com. 

MIX-Programma
Deze zomer voor het eerst in Klarendal een festival 
speciaal voor jongeren en georganiseerd door jon-
geren. Muziek, sport, kunst, spel, alles is mogelijk. 
Om dit festival mogelijk te maken hebben we 
natuurlijk jongeren nodig die het leuk vinden het 
leukste feest van de zomer te organiseren. 

Lijkt dit je wat, neem dan contact op met  
Daniel Smit, ambulant jongerenwerker via  
d.smit@rijnstad.nl of bel 06 46754838

Festival in Klarendal voor jongeren, door jongeren Klarendal straatvoetbal (KSV)

Talent on stage op zoek naar jong talent uit Klarendal

De aankomende periode zijn er weer een heleboel 
leuke activiteiten in en met de Mix. 

MEIVAKAnTIE MET DE MIx!
Van 2 t/m 6 mei is er meivakantie op de Mix. We 
hebben o.a. toernooien, een meidenactiviteit en 
een 16+ uitje. Kijk voor het uitgebreide programma 
op onze site: www.demix.jouwweb.nl 

ZATERDAG 7 MEI
Aansluitend aan de meivakantie zijn we zaterdag 
7 mei geopend van 19.00-23.00 uur. Deze activiteit 
wordt medegeorganiseerd door bezoekers van de 
Mix. Kijk op de site voor meer info. 

BREDE ScHOOL TOUR
Vrijdag 20 mei doet ook de Mix mee aan de Brede 
School toer. ‘s Avonds zijn er lekkere hapjes, er 
zullen optredens / muziek zijn en inlooptoernooitjes 
(o.a. poolen, darten). Tussen 19.00-21.30 uur is de 
Mix geopend voor jongeren, ouders, wijkbewoners, 
etc. Kortom, iedereen is welkom! 

ZOMERVAKAnTIE
We zijn al druk bezig met het bedenken en organi-
seren van leuke zomervakantie activiteiten. Om je 
alvast een beetje nieuwsgierig te maken zullen we 
een aantal activiteiten noemen: we gaan een aantal 
uitjes doen, bijv. karten, naar een pretpark en kano-
en. Er komt een grote Summer Barbecue met een 
feestje. En er zijn verschillende meidenactiviteiten, 
zo gaan we o.a. weer naar een nagelstudio. Maar… 
we willen natuurlijk van jou horen wat je graag wil 
gaan doen. Dus als je ideeën hebt kom dan gerust 
even langs en geef je ideeën door!

www.demix.jouwweb.nl, Mail: info@jongerencen-
trumdemix.nl, Hyves: www.jongerencentrumde-
mix.hyves.nl. Tel. nr: 026-4458621

In mei is het zo ver: Talent On Stage komt naar  
Klarendal! nu al kunnen jonge talenten tussen de 
15 en 19 jaar oud zich opgeven om één van de vijf-
tien plekken te bemachtigen en samen te werken 
met pro’s op het gebied van Urban Art. Op 14 en 21 
mei gaat Talent On Stage van start in de Mix.

LIcHT UIT, SPOTS AAn!
Samen met Urban Artists ga jij twee zaterdagen 
aan de slag en word je in rap tempo klaargestoomd 
voor het podium. Op zaterdag 21 mei gaan de lich-
ten uit en de spotlights aan en krijg jij de kans om 
jouw talent te laten zien aan je vrienden en familie!

TALEnT On STAGE: VOOR PODIUM AcTS én Off 
STAGE TALEnT.
Wil jij een rap of juist een Nederlandstalig lied ten 
gehore brengen? Of samen met andere talenten 
werken aan een spectaculair dans- of theaterstuk? 
Ook voor graffiti, fotografie en multi-media talent is 
er ruimte bij Talent On Stage! Opgeven kan via de 
website www.talentonstage.nl of tijdens de ken-
nismakingsmiddag op 28 april in jongerencentrum 
De Mix. Kijk ook eens op de Hyves pagina talent-
on-stage.hyves.nl

L

L

LY

Mijn naam is Dwight kempenaar, ik ben 25 jaar oud 
en  woon in Klarendal. Ik zet mij in voor de wijk 
Klarendal op het gebied van jongeren en sport .Zelf 
ben ik op vroege leeftijd begonnen met voetbal.. 
na een periode voor verschillende (betaalde) clubs 
te hebben gevoetbald heb ik de keuze gemaakt om 
al mijn ervaring kennis door te geven aan de jonge-
ren uit Klarendal.  Dit wil ik doen door jongeren te 
helpen beter te worden in voetbal, maar ook door 
ze te helpen op sociaal vlak. Dit doe ik in samen-
werking met Daniel Smit, ambulant jongerenwer-
ker in de wijk. 

Tijdens de voetbaltrai-
ningen leer je samen-

werken, technieken, 
doorzetten en ge-
woon lekker bezig 
zijn met voetbal. 
De bedoeling is 
om teams te maken 

waarmee in compe-
titie verband gevoet-

bald gaat worden.

De trainingen zijn op donderdagavond op het  
Krajicek veld bij de leuke linde van 18.30 -20.30 uur 
en zijn verdeeld in 2 groepen. Meedoen kost niets! 
1e groep: 8 jaar t/m 12 jaar 18.30 - 19.30 uur
2e groep: 13 jaar t/m 16 jaar 19.30 - 20.30 uur
De eerste training is donderdag 7 April.

Dus ben jij sportief, heb je doorzettingsvermogen 
en ben je bereid om jezelf in teambelang verder te 
ontwikkelen binnen het voetbal, schrijf je dan in op 
www.ksv-arnhem.hyves.nl of via mail:  
ksv.arnhem@gmail.com of kom kijken tijdens de 
training. Bij aanmelding via hyves of mail weet je 
zeker dat je mee kunt doen! 

11
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K I N D E R p a g I N a
Zet vast in je agenda!!! Kinderactiviteiten De Leuke Linde

Kinderactiviteiten De Leuke Linde
Zet vast in je agenda!!!

Dag allemaal,
De lente is weer begonnen en dat betekent dat er weer volop op beweging is op De Leuke 
Linde. Allemaal leuke activiteiten voor alle kinderen (4-12 jaar) die mee willen doen. Je 
bent altijd welkom, ook wanneer je gewoon eens wilt komen kijken. Maar wat kan je bij ons 
doen:

Sporten & spelen!
Maar dan wil je natuurlijk ook weten wanneer…. Spelen kan altijd en sporten kan ook bijna 
elke dag, lees maar:
Maandag van 15.30 tot 17.00 uur (4 t/m 12 jaar)
Maandag van 18.00 tot 19.00 uur (6 t/m 9 jaar)
Maandag van 19.00 tot 20.00 uur (10 t/m 12 jaar)
Woensdag van 13.00 tot 16.00 uur (4 t/m 12 jaar)
Donderdag  15.30 tot 17.00 uur (4 t/m 12 jaar)
Vrijdag  15.30 tot 16.30 uur (6 t/m 9 jaar
Vrijdag  16.30 tot 17.30 uur (10 t/m 12 jaar)

Wil je weten wat er precies te doen is, kijk op onze website (www.deleukelinde.nl), op de 
borden of vraag het bij de Leuke Linde.
Mochten papa en mama het ook leuk vinden om wat te komen doen, dan kan dit ook. 

Elke zaterdag mogen zij van 12.15 tot 13.15 uur komen tennissen onder leiding van onze 
eigen tennisleraar, Hamid! 
En weet je wat het allerleukste is? Het kost helemaal niks, alle activiteiten zijn gratis. 
Dus hopelijk zien we jullie snel!

Groetjes, Maartje & Thijs – Bouwspeelplaats De Leuke Linde
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✪ Woensdag 26 mei is er in wijkcen-
trum Klarendal een super zonnige 
Tropical disco! Dus trek je hoela hoela 
rokje of broekje aan en kom ook!!

✪  Woensdag 2 juni in het nationale 
straatspeeldag. Die vind plaats op de 
Leuke  Linde en in de Agnietenstraat 
van 14:00 tot 16:00. Er zijn allemaal 
leuke spelletjes te doen! Jullie komen 
toch ook???

✪  Omdat het steeds zo mooi weer is 
gaan we met de instuif van het wijkcen-
trum op visite bij de Leuke Linde. Dat 
is op de volgende woensdagen: 9 juni, 
23 juni en 7 juli. Zorg dat je om 13:30 
in het wijkcentrum of 13:45 op de Leuke 
Linde bent! We gaan allerlei leuke activi-
teiten doen zoals sporten en knutselen 
maar ook muziek en graffiti! 

Interview met Adis, jaarstagiaire 
bij wijkcentrum Klarendal

Interview met Adis, jaarstagiaire 
bij wijkcentrum Klarendal

Hoe oud ben je?
Ik ben 23 jaar.  

Waarom loop je 
nog steeds stage 
bij wijkcentrum 
Klarendal?
Omdat ik denk dat ik 
hier nog heel veel kan 
leren. Ik heb leuke 
collega-stagiaires 
en er is hier nog veel 
uitdaging te vinden.

Welke activiteiten begeleid je?
Op woensdag begeleid ik de creatieve 
activiteit bij de instuif. Op donderdag 
heb ik spellenbank en jongensclub. Op 
vrijdag heb ik kleuterclub. 

Wat vind je het leukst aan je stage?
Dat ik veel vrijheid heb om te doen wat 
ik wil in mijn activiteiten. Ik vind het erg 
leuk om met de kinderen om te gaan en 
ze iets te leren en te motiveren.

Wil je, als je klaar bent met je opleiding, 
ook in een wijkcentrum aan de slag of 
wil je iets anders doen?
Ik zou wel in een wijkcentrum als kinder-
werker aan de slag willen!

Wanneer ben je klaar met je stage bij 
het wijkcentrum?
Aan het einde van dit seizoen voor de 
zomervakantie.

Interview met Michelle, jaarstagiaire bij wijkcentrum Klarendal

Hoe oud ben je?
Ik ben 21 jaar

Waarom loop je stage bij wijkcentrum Klarendal?
Omdat ik het leuk vind om veel met kinderen te doen en  
daarom wilde ik graag bij het wijkcentrum stage lopen.

Welke activiteiten begeleid je?
Op dinsdag nu nog het KinderWijkTeam. Op woensdag  
de instuif creatief en af en toe de disco. Op donder- 
dag Kids in Balans en de Meidenclub en op vrijdag de  
kleuterclub.

Wat vind je het leukst aan je stage?
Ik vind alles leuk! Alle activiteiten die ik doe vind ik leuk om te doen. Kinderen 
maken hele leuke grapjes!

Wil je, als je klaar bent met je opleiding, ook in een wijkcentrum aan de slag of 
wil je iets anders doen?
Ik wil iets anders doen. Ik wil namelijk educatieve projecten gaan organiseren. 
Zoals bijvoorbeeld als je met school naar een museum gaat, je het als kind 
het daar ook leuk vind. Dat niet altijd alles voor de volwassenen is!

Wanneer ben je klaar met je stage bij het wijkcentrum?
Aan het eind van dit schooljaar, dus met de zomervakantie ongeveer.

Interview met Michelle, jaarstagiaire bij wijkcentrum Klarendal
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