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Tekst en foto's: Zefanja Hoogers

Daar staat ie dan; tien jaar na dato wéér in een 
mooi zeildoek met de skyline van de wijk er op - 
molen de Kroon ingepakt.

Tien jaar geleden was net het project ‘Klarendal 
Kom Op!’ van start gegaan. Vanuit de provincie 
was er geld beschikbaar gesteld, Klarendal zat in 
een slop, bewoners en beroepskrachten kwamen 
bij elkaar om te bekijken hoe de wijk duurzaam 
aangepakt kon worden. Één van de manieren om 
dit project af te trappen was met het project ‘Oog 
voor Klarendal, bewoners brengen hun eigen wijk 
in beeld’. Kunstenaar Roel Simons deelde 100 
cameraatjes in bruikleen uit aan 200 bewoners 
met de opdracht hun dagelijkse leven te fotogra-
feren. Deze series werden in fotoalbums verwerkt 
en geëxposeerd, andere foto’s werden in een boek 
gebundeld en weer andere foto’s werden gebruikt 
om in een mozaïek te verwerken met de skyline 
van de wijk. Deze skyline werd op een groot zeil-
doek geprint en daar werd de molen mee inge-
pakt. Dat was destijds het einde van het project.

Tien jaar wijkaanpak verder, is het doek uit de 
kelder van Roel Simons gehaald en is het een 
begin van een nieuwe fase. De molen is half april 
met man en macht er weer mee ingepakt, enkele 
dagen daarna is het doek met een grappig ritueel 
teruggegeven aan bewoners. In de wijk is de af-

gelopen jaren creativiteit zichtbaarder gemaakt en 
aangetrokken. De vraag is nu wat bewoners met 
dit doek zouden willen doen en wordt er dus een 
beroep gedaan op hun creativiteit. Eerste ideeën 
zijn al geopperd; tentdoek voor op kraampjes bij 
wijkevenementen, tafelkleden voor bij het jaar-
lijkse wijkontbijt, fietstassen, theemutsen… Op de 
Klarenmarkt zijn er weer meer bijgekomen.

Bij het ter perse gaan van deze krant zijn de 
ideeën nog niet allemaal geïnventariseerd. Hou de 
website www.oogvoorklarendal.nl (met ook leuke 
oude en nieuwe filmpjes!) in de gaten voor het 
verder verloop van dit vervolgproject!
Vind Oog voor Klarendal op Twitter als  
@OogVKlarendal en zoek op Hyves en Facebook; 
dit project krijgt o.a. vorm met social media. 

OPROEP:
Oog voor Klarendal zoekt de bewoners die in 
2001 meededen aan het project.  
Waar zijn de plakboeken gebleven? Meld je via 
info@oogvoorklarendal.nl, het zou fantastisch zijn 
de plakboeken 10 jaar later te digitaliseren.

In de wijk is de afgelopen 
jaren creativiteit zichtbaarder 
gemaakt en aangetrokken.



2Wat was de vorige maand een mooie. De lente 
deed fantastisch zijn intrede. Wat IJsheiligen? 
Direct code rood en de voorjaarsbarbeque werd 
direct verboden! Dan ben ik – de eindredac-
teur – altijd benieuwd naar hoe de zomer er uit 
komt te zien. Regen, wolken en geen vakantie 
in eigen land?

We zullen zien. Voor nu zijn de plantjes geplant, 
de narcissen en andere bollen al weer uitge-
bloeid, de tuintjes aangeharkt, de kabouters 
opgepoetst en het voorjaar is goed in gang 
gezet. Vrolijke mensen op Koninginnedag op 
de Klarenmarkt, veel aanloop op de jaarlijkse 
plantjesmarkt en frisse bedrijvigheid, ook aan 
de as van onze wijk – de Klarendalseweg. Daar 
openen één voor één weer allemaal nieuwe 
deuren van spannende ondernemers. Vintage, 
computers, schmink en aparte fietsen; geen 
bakker en slager uit vroegere tijden – maar 
genoeg andere producten te vinden.  Komen er 
gezellig mensen buiten Klarendal voor kijken en 
maken die as weer levendig. 

Hopelijk is de zomer ook zo levendig. Volgende 
krant daar meer over, voor nu veel lees- en kijk-
plezier met deze voorjaarseditie.

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen

Jos Peters, Gerard Mulder, Shay Karniel, 

Zefanja Hoogers, Jan Brugman,  

Helga van Ree

Drukkerij Advadi

Carla Dieperink, Gerdie Hermsen-Buunk, 

Bert Pas, Anja Pas, Ria Lijten, Annemarie 

Hermsen, Liesbeth Sonneveld, Marianne 

van Scherrenburg, Elly Reijnier, Linda van 

Scherrenburg, Max Kuiper, Mike Hoose, 

Theo Adriaanse, Gerard Mulder, Toon 

Lubbers, José Pelsers, Jacqueline Daams, 

Gerard Veenstra, Tammo Westra,  Joos van 

Lunteren, Corry Evenhuis.

Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel

Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

026 445 22 57

wijkkrant@klarendal.nl

Op www.wijkwinkelklarendal.nl is de wijk-
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wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk woensdag kopij 15 juni
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 5 juli
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~

1 Informatiedag 'opleiding en beroep'

Nog geen keuze kunnen maken?

Informatie over de verschillende opleidingen en 
scholen in Arnhem en omstreken.
Direct inschrijven voor een studie of samen met 
jongerenwerker of jongerencoach een afspraak 
maken om een open dag te bezoeken.

Handige testjes om te kijken welke opleiding of 
werk bij je past.
Samen met een professional studie financiering 
aanvragen.
Oftewel; antwoord op al je vragen en actie! 

Ben je tussen de 16 en 26 jaar en weet je nog niet 
welke opleiding of werk je wilt gaan doen en heb 
je je nog niet ingeschreven voor een studie?

Grijp deze kans, kom naar de informatiedag op 
jongerencentrum de Mix.

Wanneer?  
31 Mei 
Hoe laat? 
16.00 -20.00 uur
Waar?  
Jongerencentrum De Mix, Klarendalseweg 193a

We zien je dan!

Hanneke Ulrich, partcipatiecoach (06-50740095) 
hanneke.ulrich@arnhem.nl)
Maria van der Post, participatiecoach (06-50740120) 
maria.van.der.post@arnhem.nl
Daniel Smit, ambulant jongerenwerker Klarendal 
d.smit@rijnstad.nl 
Susanne ten Doesschate-Boekelman, Team VSV

Jongerencoaches, project 2getthere

 

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 2 was de trap aan 
de Vijverlaan. De win-
naar is Milo Bergsma 
(8 jr.) wonende aan de 
Klarenbeekstraat.  

GEFElIcITEERD!!

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

lever deze bon bij de Wijkwinkel uiterlijk woensdag 15 juni

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

Meedoen, dat doe je zelf!
Participatiecoaches Klarendal

Wil je ook actief worden? 
Of gaan werken?
Weet je niet waar je moet beginnen?

Dan is dit je kans!
 
Wat wil je?
Wat kun je?
Hoe ga je dat bereiken?
Samen met de coach ga  
je aan de slag om je doel te bereiken. 

Jij bent aan zet, doe mee!

Voor meer informatie:
Bel met Hanneke Ulrich: 06 - 507 400 95
Loop een keer binnen bij het inloopspreekuur, 
iedere donderdag tussen 13:00 en 14:00 uur, 
Rosendaalsestraat 434a 

Of kijk op internet:  
www.arnhem.nl/participatieprojecten
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Wijkontwikkeling, wijkaanpak, wijkvernieuwing... 
Klarendal zit er al tien jaar helemaal in. 

Volkhuisvesting Arnhem is één van de partijen die 
daar beroepsmatig haar steentje aan bijdraagt. 
Door in panden te investeren en ze op te knappen, 
maar ook door te luisteren naar bewoners. 
De woningbouwvereniging is namelijk erg 
benieuwd hoe bewoners wijkontwikkeling voor zich 
zien. En beloont de beste ideeën met duizend euro! 

Wie weet komt het dan ook tot uitvoering. De bijbe-
horende campagne heet 'Het geheim van wijkont-
wikkeling' en op de site lees je er meer over. Daar 
kun je ook andere wijkontwikkelaars - en dat zijn 
we in wezen allemaal - een grappig filmpje sturen 
met hem of haar in de hoofdrol. Zo raken zij ook op 
de hoogte van de campagne en groeit de kans op 
die prijs die de hele wijk ten goede komt. 

Dus denk mee en kijk voor de details op:
www.hetgeheimvanwijkontwikkeling.nl 

Wat is het 
geheim van wijk-

ontwikkeling?

Onder deze naam werd donderdag 21 april een 
wijkconferentie gehouden in het KaB Posttheater 
aan de Rosendaalsestraat. In Klarendal is een goe-
de energie ontstaan tussen bewoners en partijen 
die in de wijk nu tien jaar aan wijkontwikkeling 
werken. Wat is er de afgelopen tien jaren gebeurd 
en hoe houden we die energie vast om naar de 
toekomst te kijken. 

Een volle zaal met o.a. oude en nieuwe bewoners 
en ondernemers, oude en nieuwe wethouders, di-
recteuren en beroepskrachten uit het veld én men-
sen uit Den Haag, begonnen aan een dagvullend 
programma met veel interactie. Overzicht krijgen 
met een diaklankbeeld over de geschiedenis van 
de wijk; brainstormen over wat de wijk in de gaten 
moet blijven houden; de visies aanhoren van KEI 
(Kenniscentrum Stedelijke vernieuwing) en STIPO 
(een team, actief in ontwikkeling van steden, wijken 
en regio's); lopen door de wijk; workshops en 
debatten over toekomst, social media, de wijk naar 
buiten en naar buiten gericht. De dag werd efficiënt 
voorgezeten door Raymond Reerink (Mannen met 
plannen) en gezellig verstoord door cabaretgroep 
de Gemeentereiniging. 

Voor de twitteraars onder ons: er zijn deze donder-
dag veel tweets geplaatst met #klarendal. Daarmee 
is een leuke indruk te krijgen van de genoemde uit-

spraken van de dag. 

Nu is het de bedoeling dat deze conferentie input 
heeft gegeven aan de beleidsmakers die werken 
aan het Wijk Actie Programma (WAP) en doelstellin-
gen er op aanpassen; een vernieuwd Wijkperspec-
tief om die uit 2003 te overschrijven. 
De dag zou afgerond worden met een bezoek van 
adoptiepoliticus van de wijk Alexander Pechtold. 

Hij had zojuist een videoblog geplaatst. Maar hij 
twitterde tegen half vijf: @OogVKlarendal Sorry 
#Klarendal maar ik sta al uur in file... Kunnen jullie 
me even bellen? – en haalde de conferentie helaas 
niet. 

Voor meer beeld en film ga naar www.klarendal.nl 
maar ook op www.arnhem-direct.nl is een terug-
blik te vinden. 

Wandelaars in de wijk
Tekst: Helga van Ree Foto: de Gelderlander

Klarendal boeit! Steeds meer mensen willen een 
kijkje komen nemen in de wijk en luisteren naar 
verhalen over vroeger.

Reden voor GIlDE STaDSWaNDElING aRNHEM 
om Klarendal dit jaar ook in het programma op 
te nemen. Elke donderdagmiddag om 14.00 uur 
start er een rondleiding bij het KAB gebouw / 
Posttheater aan de Rosendaalsestraat 27. Vooraf 
aanmelden is niet nodig. De wandeling duurt 
anderhalf uur en kost € 3,00 p.p. (kinderen tot 14 
jaar €1,50). Zondag 10 juli is er om 14.00 uur ook 
een rondleiding. www.wandeleninarnhem.nl. 

Klarendal zelf heeft al een tijdje twee gidsen die 
samen graag hun wijk laten zien aan groepen. 
GERRIT DaSSEN is een geboren en getogen 
Klarendaller en weet vele anekdotes te vertel-
len; ZEFaNJa HOOGERS -een nieuwe betrokken 
bewoonster- vult aan en waakt voor de historische 
feiten. 

Kijk voor meer informatie op:
www.zefanja.nl/rondleidingen-klarendal

aRNHEM BINNENSTEBUITEN RONDlEIDINGEN 
richt zich met name op het Modekwartier. Besloten 
groepen krijgen een rondleiding door Klarendal èn 
brengen een bezoekje aan een paar ateliers/ont-
werpers en eventueel molen De Kroon. 

Deze wandeling van bijna twee uur, is uit te brei-
den met een hoedenlezing/workshop of een siera-
denworkshop. 

Op 24 juni is er een Modewandeling, waar ook 
individuen zich voor in kunnen schrijven. Deze tour 
is tijdens de Arnhem Mode Biënnale gepland. Als 
er meer bekend is over tijden en prijzen komt er 
een arrangement online om dit met elkaar te com-
bineren. 

Inschrijven kan via 
www.arnhembinnenstebuiten.nl. 
Prijs € 12,50 p.p. Tijd 13:00 – 15:00.

K l a r e n d a l 2 0 2 1 K l a r e n d a l 2 0 2 1 K l a r e n d a l 2 0 2 1

De ideeën van aanwezigen over de toekomst van de wijk – geschreven op een post-it papiertje –  
worden bestudeerd door één van de drie Gemeentereinigers die de dag prettig verstoorden.
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Oud-bewoner kindertehuis Sonsbeeksingel blikt terug 
"Meer liefde van de zuster dan van mijn eigen moeder"

Tekst: Helga van Ree Foto: historischklarendal.nl 

Het voormalige kindertehuis aan de Sonsbeek-
singel 145 staat in de steigers. De gevel van het 
monumentale pand wordt in oude luister hersteld. 
Binnen komen vier eigentijdse appartementen die 
medio juli klaar zijn. Ooit renden er vele kinder-
voetjes door het gebouw. Het pand werd in 1905 nl. 
door Openbaar Belang gebouwd voor de dagop-
vang van kinderen. Niet om ze daar ook op te laten 
groeien. 
Dat gebeurde wel een paar panden verder, op num-
mer 155a. In het katholieke Imelda Kindertehuis 
kwamen kinderen vanuit het hele land. De bekend-
ste is wellicht schrijver Jan cremer - bekend van 
‘Ik Jan cremer’- die er in 1947 als zevenjarige een 
tijdje verbleef wegens ‘onhandelbaar gedrag’. Ton 
Holthausen (58) zat er van 1958-1964. Hij vertelt 
hoe het was om in dit tehuis te zitten en wat het 
deed met zijn verdere leven. 

"In het tehuis vond ik het fijn. Juffrouw Koppes -het 
hoofd- was een lieve vrouw van midden vijftig die 
meer een soort moeder voor de kinderen was. Van 
haar kreeg ik meer liefde dan van mijn eigen moe-
der. Daar kreeg ik geen knuffel of zoen van als ik die 
ene keer per maand een weekend ‘thuis’ was.
Ik ben er nooit achter gekomen waarom ik naar 
het tehuis moest. Mijn ouders leefden, ik was de 
middelste van zeven kinderen en ze hadden nog 
een pleegkind. Wat ik alleen weet, is dat toen ik zes 
was, een non mij kwam halen in Silvolde en we 
vertrokken met een koffertje en een tas. Een nicht 
heeft later eens verteld dat mijn ouders me niet 
aankonden. Maar ik kan me niet herinneren dat ik 
moeilijk opvoedbaar was. In het huis zaten jongens 
en meisjes van wie je ook niet wist waarom ze daar 
waren. Je sprak er niet over." 

"Ik deelde mijn slaapzaaltje met vijf jongens. Eén 
van hen kwam uit Leeuwarden, weet ik nog. We 
hadden een eigen bed, kastje en een prikbord.  
’s Ochtends om half zeven moesten we opstaan, 
wassen en aankleden, dan ontbijt, de tafel op-
ruimen, je bed opmaken, kleding opvouwen, de 
plantjes water en naar school. Ik zat op de Sint 
Jozef School aan het andere eind van de Sonsbeek-
singel. Hier gaven de nonnen les en kwamen meer 
kinderen die in tehuizen zaten. Ik vond het er fijn."

"Tussen de middag aten we warm en ’s avonds 
brood. Je maakte je huiswerk op je kamer of speel-
de met elkaar buiten. ’s Avonds keken we tv, deden 
spelletjes of zongen liedjes. Best gezellig, hoor. Dan 
om acht uur naar bed. Als je jarig was werd er voor 

je gezongen, kreeg je een hoedje met een lolly en 
mocht je zeggen wat er die avond gegeten werd. Ik 
kan me niet herinneren dat ik van thuis een kaartje 
kreeg."

"In het huis was het vredig. Er waren geen lijfstraf-
fen, hoor. Oké de ene zuster was wel liever dan de 
andere. Juffrouw Marga was een schat, een soort 
moeder, en juf Katrien een kreng. Onderling had-
den de kinderen ook niet veel ruzie. Hooguit een 
kussengevecht, haha. We werden beschermd groot-
gebracht. Het meeste speelde zich in het huis af of 
op het binnenplein. Daar had je genoeg speelkame-
raden. We mochten niet alleen de straat op, weet 
ik nog. Klarendal stond niet zo goed bekend toen. 
En als we uitjes maakten naar de dierentuin of het 
zwembad, gingen we met een groep."

Rond 1963 verhuisde het kindertehuis naar de 
nieuwbouw aan de Agnietenstraat (tegenover de 
huidige Ibini-Sina school, red.). Een aantal losse 
huizenblokjes die er nu niet meer zijn. Hier bleef ik 
tot mijn dertiende, waarna ik terug moest naar mijn 
ouders. Dat voelde als een zwaar kruis. Ik deed één 
jaar ambachtschool en ging werken. Op mijn acht-

tiende ging ik het huis uit, de verpleging in. In de 
klas zaten allemaal meiden –heel gezellig- waar ik 
mijn vrouw leerde kennen. 

"Mijn moeder is drie jaar geleden overleden en 
om eerlijk te zijn deed me dat niet veel. Met mijn 
broers en zussen heb ik eigenlijk geen contact. Ik 
hoorde gewoon niet bij dat gezin. Mocht vaak niet 
meespelen als ik eens thuis was, meedoen met 
verjaardagspartijtjes. 'Het zal wel zo moeten zijn', 
dacht ik al snel als kind van negen. Maar het deed 
zeker pijn."

"Ben jaren geleden erg ziek geweest (darmkanker) 
en kreeg geen kaartje of niks van de familie. Ik heb 
het een periode er heel moeilijk mee gehad. Kon 
toen gelukkig goed praten met mijn dokter en een 
psychiater. Toch ben ik gelukkig. Ik heb een lieve 
vrouw, twee dochters, woon dicht bij het bos, heb 
vrienden. Het is goed zo."

Kent u mensen die ook in het Imelda Kindertehuis 
zaten? Ton Holthausen zou graag met hen in con-
tact komen om nog eens ‘oude koeien mee uit de 
sloot te halen’zoals hij zegt. Zij kunnen mailen naar 
a.h.h.mholthausen@chello.nl 

         S S S  Sportpunt Klarendal 

"Onhandelbaar? We hielden 
hooguit een kussengevecht"

S

"In het huis was het vredig"

SS
Sportpunt Klarendal is de sportclub van en vóór 
Klarendal, St. Marten & Sonsbeekkwartier. Sport-
punt Klarendal heeft dagelijks een breed aanbod 
van recreatieve en sportieve activiteiten voor alle 
bewoners van de arnhemse wijken Klarendal, St. 
Marten & Sonsbeekkwartier. Met als doel soci-
ale cohesie, bewustwording van bewegen en 
laagdrempeligheid. Het uitgangspunt is dat het 
Sportpunt Klarendal gedragen wordt door mensen 
uit de wijk. Sportpunt Klarendal biedt op dit mo-
ment wekelijks een dertigtal activiteiten aan. In de 
vakantieperiodes organiseert Sportpunt Klarendal 
met de partner in de wijken verschillende activitei-
ten aan. 

DE VOORDElEN VaN SPORTPUNT KlaREN-
Dal ZIJN DaT WIJKBEWONERS ONBEPERKT 

KUNNEN SPORTEN TEGEN ONGEKEND laaG 
TaRIEF en het is toegankelijk voor alle bewoners 
uit de wijk. Met één pasje is er toegang tot alle 
sportactiviteiten en deze pas biedt de mogelijkheid 
om korting bij winkels in de wijk te krijgen. 

Ook is de continuïteit gewaarborgd door inzet van 
professionals en de gedragslijnen van de scholen 
worden overgenomen door Sportpunt Klarendal, 
de kinderen worden daar ook op aangesproken. 
Nog een voordeel is dat vakleerkrachten zowel op 
school als in de wijken actief zijn en Sportpunt Kla-
rendal is gericht op samenwerking met de bewo-
ners en organisaties in de wijken. 

Vrijwilligers gevraagd
Er zijn verschillende functies binnen Sportpunt 

Klarendal. Als je interesse hebt om een functie in 
te vullen bijvoorbeeld in het bestuur, tijdens de 
wekelijkse activiteiten of evenementen, neem dan 
contact op via het onderstaande e-mailadres. 

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van 
Sportpunt Klarendal. www.sportpuntklarendal.nl  
U kunt ons bereiken via het e-mailadres:  
s.zahti@sportpuntklarendal.nl of via het telefoon-
nummer van ons bezoekadres: 026 - 44 34 746

 S S S 

Op de Sonsbeeksingel zaten vroeger twee kindertehuizen. Het linker pand (nr.145) 
was voor dagopvang; rechts (nr.155a) het voormalige Imelda Kindertehuis
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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

ST. JaNSKERKSTRaaT EN DRaGON-
DERPaD 

Begin april werd begonnen met de St. Janskerk-
straat, tussen Vijverlaan en Dragonderpad. 
De rijbaan krijgt nieuwe steentjes, de trot-
toirs nieuwe stoeptegels en stoepranden. In 
de parkeervakken komen waaltjes die nu in de 
straat liggen. De bomen worden vervangen door 
nieuwe. “Dat gebeurt in het najaar, want het 
plantseizoen is voorbij”, zegt BGB-hoofdopzichter 
Chiel Sanders. 

Maar eerst gaat de hele straat open omdat de 
riolering wordt vervangen. Dat wil zeggen: er 
komt een riool voor vuil afvalwater uit woningen 
en een riool voor schoon regenwater op straat. 
Het schone regenwater sijpelt via doorlaatbare 
rioleringsbuizen rechtstreeks de grond in. Schei-
den van schoon en vuil water is beter voor het 
milieu en goedkoper - omdat het niet gezuiverd 
hoeft te worden. 

“Toen we aan de slag gingen, stuitten we bij de 
kruising Vijverlaan/St. Janskerkstraat op resten 
van woningen. Op die plek aan de Vijverlaan 
hebben de woningen waarschijnlijk ooit doorge-
lopen en liep de St. Janskerkstraat dood”, aldus 
Sanders
Het verwijderen van deze resten puin leidde tot 
een week vertraging. “We konden het zand met 
het puin niet hergebruiken. Er moet namelijk 
makkelijk water door het zand de bodem in kun-
nen zakken. Dat kon bij dit zand niet.” Hij doelt 
op het water uit het nieuwe riool voor schoon 
regenwater. Het oude, onbruikbare zand moest 
dus worden afgevoerd en nieuw zand worden 
aangevoerd. Dat leverde een week vertraging 
op. “De voorsprong die we hadden op de plan-
ning zijn we daarmee kwijt.”

Tekst en foto's: Jos van Beek Communicatie   

SPEElPlEKJE ST. JaNSKERKSTRaaT

“En in mei beginnen we aan het speelplekje”, 
zegt Sanders. “Het toestel met de glijbaan ver-
vangen we door een duikel-, glij- en klimtoestel, 
met daaronder zand. Op de andere speelplek 
komt een schommel, een wip en een duikelrek, 
ook hier met zand eronder. Verder komen er een 
picknicktafel en nieuwe bankjes. De tegels die 
er nu liggen worden vernieuwd en het pla-
teautje verdwijnt.” Ook wordt het speeltuintje 
afgesloten, zodat er geen honden in kunnen. 
Dit gebeurt met een heg waarin draden zitten 
verwerkt. Tenslotte komen er in het speelplekje 
plantenvakken met struiken. 

In dit deel van de St. Janskerkstraat worden 
verder de stoepen en enkele delen van de rij-
baan opnieuw bestraat en het zand rondom de 
bomen hersteld. Op een aantal plekken worden 
straatkolken en afvoeren vervangen, zodat het 
regenwater beter afgevoerd kan worden. 

KaZERNESTRaaT KlaaR 

De riolering is vervangen, en er kwam een 
speciaal infiltratieriool om het regenwater op te 
vangen. Er liggen nieuwe trottoirs, rijbaan en 
parkeervakken. Als toetje kreeg de straat klas-
sieke lantaarnpalen zoals op de Klarendalseweg. 

Eind april werd Buiten Gewoon Beter (BGB) 
in de Kazernestraat afgerond. De straat ligt er 
nieuw aangekleed bij, inclusief nieuwe licht-
masten. Begin april ging BGB van start in de 
St. Janskerkstraat. De gemeente hoopt hier 
half juni klaar te zijn. De planning rond de 
werkzaamheden aan de Hoflaan is op speciaal 
verzoek gewijzigd; dit met het oog op de Mode 
Biënnale in juni.

PlaNNING (VERlENGDE) HOFlaaN 
GEWIJZIGD

De planning rond de (Verlengde) Hoflaan is 
gewijzigd. Hoofdopzichter Sanders: “We zouden 
half juni met de Hoflaan beginnen, meteen na 
de St. Janskerkstraat. Maar we werden erop 
gewezen dat de Hoflaan dan precies tijdens de 
Mode Biënnale open ligt. Erg vervelend want 
de Mode Biënnale speelt zich deels af op het 
Akzo-terrein, en dan is de Hoflaan de doorloop 
naar de Klarendalseweg. In overleg hebben we 
nu afgesproken na de biënnale te starten. Dat 
is twee weken voor de bouwvak, dus mogelijk 
dat we pas daarna met de reconstructie van de 
Hoflaan beginnen.” Afhankelijk daarvan zijn de 
werkzaamheden dan eind september of eind 
oktober achter de rug. Dan is trouwens heel BGB 
in Klarendal klaar.

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 San-
ders is daar dan aanwezig. U kunt de tekeningen 
ook bekijken op de website van BGB Klarendal: 
www.arnhem.nl/bgbklarendal

DRaGONDERPaD

Samen met de St. Janskerkstraat gaat het Dra-
gonderpad op de schop. Sanders: “Het bovenste 
stukje gaan we opnieuw inrichten met parkeer-
vakken. Hoeveel precies is nog onduidelijk.” 
Ook hier komt een nieuw, gescheiden riool voor 
vuil en schoon water. Over het zuidelijke stuk 
zegt hij: “Hier worden in elk geval de putdeksels 
vervangen. Wat er nog meer gaat gebeuren, ook 
in verband met de bestrating van de rijbaan, 
moeten we nog bekijken.”  
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Jacques Roelofs

Door Zefanja Hoogers

MOlEN DE KROON 

VERaNDERT VaN EIGENaaR

Molen de Kroon heeft een lange en interessante 
geschiedenis in en voor de wijk Klarendal. 
De molen is onder de naam ‘De Hoop’ in 
1849 gebouwd aan de amsterdamseweg, in 
1870 is de molen verplaatst naar het toen 
nog onbebouwde Klarendal en één van de 
belangrijkste afnemers werd de Menno van 
coehoornkazerne. De molen kreeg rond 1900 
zijn huidige naam ‘De Kroon’, heeft vijf par-
ticuliere eigenaren gehad, is meerdere keren 
bijna vervallen en heeft vier restauraties ach-
ter de rug. In 1974 is de molen gekocht door 
Stichting Vrienden van de Gelderse Molen, 
een stichting die zich inzet voor het behoud 
van de wind-,ros- en waterradmolens in de 
provincie. Stellingkorenmolen de Kroon is haar 
enige eigendom en word – net als alle andere 
Gelderse molens – bemand door vrijwillig 
molenaars.

Maar de stichting heeft het zwaar en kan het 
verwachtte onderhoud van de molen waar-
schijnlijk niet aan. Ze ging op zoek naar een 
nieuwe eigenaar. Zo kopte de Gelderlander 
begin april “Corporatie koopt molen Klarendal”, 
lichtte toe dat de gemeente niet langer wil mee-
betalen en de corporatie de molen meer bij de 
wijk wil betrekken. Nu aan ons de beurt om de 
Klarendalse molen te beklimmen; wat vind de 
bemanning van molen de Kroon van het feit dat 
deze van eigenaar verandert?

JacqUES ROElOFS loopt al jaren op de molen als leerling molenaar. “Ik zal niet eeuwig leerling blij-
ven! Er is veel lesstof om te leren. Door mijn reizen in voor- en najaar schuif ik de twee examens maar 
telkens naar de toekomst. Er is een keer per maand les van de provinciale opleiding, maar ik volg de 
lessen niet meer zo regelmatig als de afgelopen jaren. Als leerling ben ik wel tot alles bevoegd, onder 
toezicht van een molenaar. De Kroon heeft drie molenaars een meerdere in opleiding. (recent overleed 
molenaar Ben Hieminga die meer dan 35 jaar vrijwillig molenaar was, red.)

Ik woonde hier en het markante van de molen trok me. Ondertussen woon ik in Bemmel maar toch ik 
blijf op de molen komen. Je bent meer bij de natuur betrokken en houdt de invloeden van het weer 
constant in de gaten. Eigenlijk is een molen zo simpel maar daardoor weer ingenieus. Ook tussen de 
bemanning is er een goede samenwerking. Het onderhoud bijvoorbeeld doen we met zijn allen, soms 
nemen we daar een vrije dag voor. Het financiële gedeelte boeit me wel, ook voor ons is het belangrijk 
dat de kas van de molen gespekt is en dat we uitkomen. Iedereen heeft hier hart voor de zaak. De over-
name van Volkshuisvesting is prima, als de molen maar behouden blijft. Over verdere ontwikkelingen 
hebben wij als bemanning momenteel nog niets gehoord.” 

Peter baltussen

K l a r e t a a l K l a r e t a a l

Ramon van de Neeberg
PETER BalTUSSEN is sinds 2007 mole-
naar, opgeleid door het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars. Hij deed op molen de Kroon zijn 
proefexamen en bleef er hangen. “Ik vind het 
belangrijk dat er een stuk cultureel erfgoed 
behouden word en dat er daarvoor molenaars 
opgeleid kunnen worden. Maar ook, het buiten 
zijn en bezig zijn met die oude techniek, dat 
trekt.

Als de overdracht naar een nieuwe eigenaar 
beter is voor de molen, dan is dat goed. Ik 
vraag me wel af hoe de nieuwe club de boel wil 
exploiteren en hoe valt de molenaar dan in dat 
plaatje. Maar er zijn afspraken dat er niets zou 
veranderen, ik verwacht dus geen spannende 
dingen.”

RaMON VaN DE NEEBERG woont in het Spijkerkwartier, is student ‘Natuur en Recreatie’ en reageerde 
op een vacature van de molen. Sinds maart staat hij als vrijwilliger twee dagdelen van de week in 
de winkel van de molen. “Leuke sfeer, leuke mensen, leuke plek en meel is een mooi product. In de 
stal, onze kantine als het ware, hoor ik van alles. Over projecten, evenementen, stichtingen, subsidies, 
overnames…. Veel plannen worden volgens mij al jaren besproken. Maar ja, vrijwilligers hebben ook 
een baan en een gezin. Ik hoorde bijvoorbeeld over een terras. Het stuk grond bij de hoofdingang van 
de molen is eigendom van de gemeente. Het is wel eens onderzocht daar iets te organiseren, maar de 
vergunningaanvraag liep dan vast. 

Misschien dat Volkshuisvesting daar meer in kan betekenen, want daar een terras is volgens mij dé 
manier om de molen meer bij de wijk te betrekken. Dat zou dan trouwens ook  betekenen dat er een 
betaalde organisatie op moet, want vrijwillige horecamedewerkers zullen moeilijk te vinden zijn. Maar 
als je ziet hoe goed GOED draait, dan kan dat hier toch ook wel? Dan zit je niet zo aan het spoor…” 
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K l a r e t a a l K l a r e t a a l
JaN VaN MIERlO is geboren en getogen aan de 
Rosendaalsestraat. Hij ging als volwassen man 
uit Arnhem weg, maar kwam drie jaar geleden 
terug en woont op de Veldstraat. “Ik ben mole-
naar in opleiding, sinds een jaar bezig. Ik hou 
van het stukje erfgoed én de techniek, dat het 
beweegt. Ik vind het goed dat stichting Vrienden 
van de Gelderse Molen de Klarendalse molen 
afstoot om het geld voor behoud van de andere 
molens te gebruiken. Maar ik hoop nu wel 
dat mensen van Volkshuisvesting op de juiste 
manier met het erfgoed omgaan. Ik heb zo wel 
mijn vraagtekens namelijk, bijvoorbeeld bij de 
levensvatbaarheid van het Modekwartier. Voor 
de molen heb ik er wel vertrouwen in dat de 
activiteiten die wij ontwikkelen ondersteund 
blijven.”

Jan van Mierlo

gerrit Pol

Op 26 april is er in de molen een zogenaamd bemanningsoverleg, een regelmatig overleg met mole-
naars, beheerders en vrijwilligers. Op deze datum - vóór het ter perse gaan van deze krant – heeft 
de overdracht van de molen nog niet plaatsgevonden, maar wil het bestuur de bemanning graag op 
de hoogte stellen van de stand van zaken. Oud eigenaar Stichting Vrienden van de Gelderse Molen, 
bestuurslid GERRIT POl: “Op dit moment zien de oude en de nieuwe eigenaren over het concept van 
het koopcontract geen beren op de weg, het ligt bij de notaris en we zijn in afwachting van een defini-
tieve versie. Volkshuisvesting én de stichting wijzen een bestuurslid aan voor de nieuwe stichting voor 
de Klarendalse molen in oprichting, voor een derde en meerdere bestuursleden zijn we via diverse 
kanalen – o.a. het wijkplatform – nog op zoek. 

Als de nieuwe stichting is opgericht, werken we aan een bruikleenovereenkomst tussen de nieuwe 
stichting en de eigenaar. Daarin moeten bijvoorbeeld ook aspecten worden opgenomen over de 
Wiessner bibliotheek (een geschonken bibliotheek over molens van veel waarde) die eigendom blijft 
van de oude stichting en het gebruik van de paardenstal waar de lessen plaatsvinden van het Gilde 
van Vrijwillige Molenaars. Wij uiten de wensen en willen uiteindelijk als bestuur een adviserende func-
tie blijven vervullen. 

We zijn als bestuur al vanaf begin 2010 op zoek naar oplossingen. De gemeente gaf aan de subsidie-
kraan richting ons dicht te draaien. Ook wij zijn geholpen door de zogenaamde Vogelaargelden en het 
wijkplatform heeft wat gaten kunnen dichten. We zijn blij met de zeer goede relatie met het wijkplat-
form, maar kunnen vanwege de bezuinigingen niet rekenen op continuïteit terwijl de conditie van de 
Kroon nu in uitstekende conditie verkeert. Dus beter nu een oplossing vinden om de toekomst af te 
dekken dan later als er echt problemen zijn, een (nood?) oplossing zoeken. 
Het gevoel is dubbel. De financiële toekomst voelde als een molensteen om de nek van de stichting, 
maar het bestuur is blij met de garantie die de Volkshuisvesting kan bieden voor de toekomst van 
molen de Kroon.”

Nieuw eigenaar Volkshuisvesting Arnhem, manager wonen BERRy KESSElS: “Als Volkshuisvesting 
verhuren we niet alleen ons vastgoed, maar is het ook onze taak om de mensen lekker te laten wonen 
in een plezierige omgeving. We moeten dus ook zuinig omgaan met andere gebouwen die geen woon-
bestemming hebben. De molen is maatschappelijk bezit en spreekt tot de verbeelding; een symbool en 
icoon voor de wijk. 
De rol van Volkshuisvesting voor de Klarendalse molen is trouwens niet nieuw; tijdens een vorige res-
tauratie betaalden wij ook als eens 15.000 guldens voor nieuwe wieken.
Nu het in subsidieland verandert en moeilijk wordt voor de stichting, nemen wij de molen over voor 
het symbolische bedrag van één euro. Er 
staat nog een Rijkssubsidie open, maar 
Volkshuisvesting staat garant. 

We willen een nieuwe stichting oprichten alléén 
voor de Klarendalse molen, die er vooral voor 
zorgt dat ie is wat ie is. Die stichting moet als 
taak hebben meer verbinding met de wijk te 
krijgen, contact met ons over het onderhouds-
plan, contact met monumentenzorg EN moet er 
voor zorgen dat de molenaars hun werk kunnen 
doen. Want laten we wel wezen, daar hebben 
wij tenslotte geen verstand van. 

Die bemanning is letterlijk en figuurlijk het hart 
van de molen, zij hebben de kennis in huis en 
zorgen dat hij draait.” 

berry Kessels
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Op zaterdag 11 juni komt de Nacht van de Mode er 
weer aan. DOcKS ondernemersvereniging organi-
seert met verschillende partners, mode gerelateer-
de shows en activiteiten. 
Het Kunstbedrijf arnhem is één van die partners en 
organiseert dit jaar een wel heel bijzonder podium, 
speciaal gericht op de wijk. We vragen dan ook uw 
aandacht voor “Mitty” het Rad de Verbeelding, een 
reuzenrad dat als ronddraaiend podium fungeert.

Wie aan komt lopen ziet 'Mitty', het rad al van 
verre. Met een hoogte van 9,40 meter steekt het 
ver boven de huizen uit en bij avond zijn rad en 
gondels sfeervol verlicht. Je stapt Mitty land bin-
nen en waant je in een wereld van weleer. Je hoort 
de spreekstalmeester activiteiten aankondigen, je 
schoenen worden gepoetst, er wordt een ballon 
voor je gemaakt en voor een dubbeltje koop je een 
lekkernijtje uit grootmoeders tijd. De grotesk vorm-
gegeven presentatrice en haar assistente nodigen 
je uit plaats te nemen op het gezellige terras. Waar 
de achtergrondmuziek en entourage je in de sfeer 
brengen van de jaren '50. Je bent in Mitty land, het 
land met de ouderwetse kermis en een verrassende 
variété show.

In het rad speelt Muziektheater “de Plaats” een 
op maat gemaakte voorstelling. In de voorstelling 
"Walters en Kitties" draaien zeven personen hun 
leven lang rondjes in het reuzenrad. Vluchten kan 
niet meer. Op het ritme van de rondjes maken we 
kennis met het wel en wee van deze wereld in het 
klein. De liefdesverklaringen over de schutting, de 
burenruzies, de verbroederende en verzusterende 
liedjes, het gemaskerd bal, de "bemoei je met je 
eigen zaken en kijk eerst eens naar je eigenste!" 
Ja, ieder bakje heeft zijn ongemakje! En tenslotte, 
gaat het over het verlangen om er ooit, één keer, uit 
te stappen! Uit de mallemolen van het leven. Een 
levensecht rad van avontuur!    

Naast deze voorstelling over het leven, treden 
er verschillende wijkartiesten op in en rond het 
rad. Tevens worden er kinderworkshops en mode 
gerelateerde activiteiten georganiseerd. De voor-
stellingen, presentaties en workshops zijn gratis 
toegankelijk.

HOE GaaT DE NIEUWE WIJKScHOOl HETEN???

Het blijft spannend. Wat wordt de naam van de 
nieuwe wijkschool? Er is een prijsvraag uitgeschre-
ven waarop aan alle wijkbewoners gevraagd is om 
een naam voor de school te bedenken. 

De winnaar en de naam voor de wijkschool worden 
eind mei bekend gemaakt. We moeten dus nog 
even wachten en noemen de school voorlopig ‘de 
nieuwe wijkschool’. 

Wat wel bekend is over de nieuwe wijkschool zijn 
de groepen die op de twee locaties van de nieuwe 
school in het komende schooljaar gaan starten. In 
het gebouw aan de van van Slichtenhorststraat 
zijn dat groep 1-2-3, groep 4-5 en groep 6-7, in het 
gebouw aan de Rosendaalsestraat (de huidige Sint 
Jansschool) zijn dat groep 1-2-3 en groep 7-8. Eind 
2012 komen de beide locaties samen in het prach-
tige MultiFunctioneelCentrum dat gebouwd gaat 
worden bij de kruising Klarendalseweg – Verlengde 
Hoflaan.

Fijn dat de groepsverdeling bekend is, maar wat zal 
die nieuwe naam toch worden?

An van Nierop, Sint Jansschool 

ROUTE laNGS DE BREDE ScHOOl 

Tijdens het ter perse gaan van deze wijkkrant, is de 
Route langs de Brede School in volle gang. 
Waarom de "Route langs de brede school"? Kla-
rendal en St. Marten hebben veel te bieden aan 
kinderen en ouders; er is een gevarieerd aanbod op 
het gebied van opvoeding en onderwijs. Er zijn ver-
schillende peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, 
scholen, diverse voorzieningen voor naschoolse 
opvang en naschoolse activiteiten. Wat past echter 
bij uw kind, wat past bij de opvoedingswensen- en 
behoeften van u als ouder. Tijdens de "Route langs 
de brede school" zetten alle voorzieningen hun 
deuren open en kunnen u en uw kind zelf sfeer 
proeven en informatie verkrijgen. 
 
Voor wie
Ouders en kinderen die op zoek zijn naar een 
basisschool, kinderopvang, een peuterspeelzaal of 
vrijetijds- of sportactiviteiten zijn van harte welkom. 
 
Datum en programma
De "Route langs de brede school" vindt plaats 
tussen 16 en 27 mei 2011. Elke instelling kiest op 
welke dag hij open dag heeft en heeft een eigen 
programma. 
Kinderen kunnen op veel plaatsen meedoen aan 

een activiteit, spelen, knutselen, sporten, dansen. 
Flyers zijn ondertussen verspreid. Deze kunt u terug 
vinden op de website www.wijkwinkelklarendal.nl 
onder het menu van de Brede School.
 
Voor meer informatie kunt u bellen met
Marij Snel, coördinator Brede School Klarendal/St. 
Marten. 06 521 99 441

Modekwartier genomineerd voor ‘gebiedstrans-
formatie’ prijs door stichting Nationaal Renovatie 
Platform

Opnieuw staat Klarendal 
landelijk in de schijn-
werpers. De jury van de 
Gulden Feniks vindt de 
verbeteringen van de 
wijk heel bijzonder. 

Zo speciaal dat het Modekwartier een van de twee 
kanshebbers is op de Gulden Feniks. De naam van 
de prijs verwijst naar het beeld dat de winnaars 
ontvangen. De oude Grieken vertelden het verhaal 
van de feniks die telkens opnieuw verrees uit zijn 
eigen as. Kenners van Harry Potter weten dat Perka-
mentus zo’n vogel op zijn kamer hield. 

De Klarendalseweg en de Sonsbeeksingel beleven 
hun tweede jeugd, vindt de jury, nu steeds meer 
(mode)winkels terugkomen in de oude winkelpan-
den. 

Oud GroenLinks-leider Femke Halsema reikt de 
prestigieuze prijs in juni uit op de vastgoedbeurs 
Provada in Amsterdam.

De andere genomineerde ligt ook in Gelderland. 
Het is het DRU-terrein in Ulft. Vroeger stampte en 
stoomde hier een ijzergieterij. Nu zijn in de voorma-
lige fabrieksgebouwen een café-restaurant en een 
theater gevestigd. 

De jury kwam in april zelf kijken in Klarendal. Met 
name Pi de Bruin, architect van de nieuwbouw van 
de Tweede Kamer, was enthousiast. Maar ook prof. 
Fons Asselbergs, voormalig rijksadviseur Cultureel 
Erfgoed, stond ervan te kijken hoe mooi Klarendal 
is geworden. 

Kijk voor meer informatie en achtergronden van 
deze nominatie op www.guldenfeniks.nl. 

J u r y  g u l d e n  F e n i k s  
v i n d t  K l a r e n d a l  t o p
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Workshops Social Media in TAPE aan de Hommelstraat

Of je nu schrijft, schildert, of yogales geeft: ieder-
een kan zijn ei kwijt via sociale media. Veel onder-
nemers en kunstenaars maken dan ook enthousi-
ast gebruik van het web en komen op die manier 
aan opdrachten en nieuwe contacten.  

Toch voelen veel mensen ook nog weerstand bij 
het aanmaken van een Facebook of Twitterprofiel. 
Een veelgehoord bezwaar is: "Wat moet ik met 
al die informatie en wat Twitter ik zelf dan?" 
Aanleiding voor Kitty Arends – bewoonster van 
Klarendal –  om een workshop te ontwikkelen voor 
Arnhemse creatievelingen. Vorige maand richtte 
zij Humanoid Media op. Onder die naam wijst zij 
de creatieve Arnhemmer de weg op het web. Als 
webredacteur bij de omroep deed ze veel ervaring 
op met social media. En door zelf actief te zijn op 
de sociale netwerken zag ze hoe divers de moge-
lijkheden zijn. 

"Ik heb een zwak voor kunstenaars en mensen met 
een missie. Zij  bedenken vaak de mooiste ideeën 
om hun werk te promoten. Zeker met een klein 
budget moet je creatief zijn. In mijn workshops 
boor ik die creativiteit aan. Om je online te pre-
senteren hoef je geen briljante marketeer te zijn. 
Juist door dicht bij jezelf en je vak te blijven trek 
je de aandacht van mogelijke opdrachtgevers en 

partners."

Humanoid Media leert de creatieve ondernemer 
op weg met sociale media, maar brengt ook de 
fijne kneepjes bij van het publiceren: "Door de 
komst van internet is iedereen tegenwoordig een 
publicist. Iemand die foutloos en prikkelend schrijft 
komt professioneler over. In mijn workshops is dus 
ook  uitgebreid aandacht voor je schrijfstijl.     

De locatie van de workshops is niet toevallig geko-
zen: “Espressobar Tape is een initiatief van Mark 
Kuijpers, die Tape in 2008 lanceerde als expositie-
ruimte voor getalenteerde Arnhemse kunstenaars. 
Dat idee zie je nog steeds terug in het huidige Tape, 
waar elke maand werk van lokale kunstenaars te 
zien is. Een plek waar mijn cursisten zich vast thuis 
voelen.” 

Voor meer informatie en 
workshop data zie:  
www.kittyarends.nl
Hier vind je meer informa-
tie over Tape:  
www.ilovetape.nl
Wie geïnteresseerd is in 
een individueel consult, of 
gewoon wil kennis maken 
kan mij bellen op: 
06 - 420 83 479 

M a a k  e e n  g r o e n e  s t r a a t
Ook zin om een beetje te tuinieren maar geen plek 
achter het huis? Maak een geveltuin. De gemeente 
– bekend om haar groene omgeving- moedigt het 
zelfs aan. In een folder die af te halen is in de wijk-
winkel, staat onder meer dit te lezen.

‘Groen maakt de leefomgeving prettig. Het zorgt 
niet alleen voor kleur in en om het huis, maar 
brengt de natuur dichterbij. Dat is belangrijk voor 
mens én dier. Een groene straat is uitnodigend 
voor vogels en vlinders, zij vinden hier hun voed-
sel en schuilplaatsen. In de wat oudere wijken van 
Arnhem is vaak weinig plek voor tuinen en kan de 
straat er wat kaal uitzien. Toch is hier meestal wel 
ruimte voor te vinden voor een geveltuintje met 
wat bloeiende planten of struiken. Van deze smalle 
strookjes groen knapt de straat enorm op.’ 

DE SPElREGElS:
 Tussen de geveltuin en eventuele obstakels (bo-
men, parkeermeters, paaltjes) moet minimaal 120 
cm vrije loopruimte overblijven. 
 Er mogen geen kabels en leidingen liggen onder 
het tuintje. Informatie over de exacte ligging kunt u 
opvragen bij Klic (0800-00800). Graaf altijd voor-
zichtig want u bent verantwoordelijk voor eventuele 
schade! 
 Beperk de geveltuin ook echt tot uw gevel en pak 
niet die van de buren erbij. 
 Maak een plan en overleg dit eerst met de 
groenopbouwwerker Groen Bas Roodbergen via de 
wijkwinkel. Dit kan een hoop ellende voorkomen. 
Want als uw tuintje niet aan de regels voldoet, kan 

hij opgeruimd moeten worden op uw kosten. 

aaN DE SlaG:
 Verwijder een rij tegels of klinkers tot 45 cm 
vanaf de gevel (ongeveer 1½ tegel)
 Maak van de weggehaalde tegels een opstaande 
rand om verzakking van de aansluitende tegels te 
 voorkomen. Meteen een goede methode om de 
tegels te bewaren, want dat moet. Als u weggaat 
moeten de tegels teruggeplaatst worden.
 Meng het straatzand met potgrond en evt. com-
post voor de nodige voedingsstoffen.
 Plaats de planten in een kuiltje, giet er water bij 
en druk de aarde goed aan zodat de plant kan wor-
telen. Gebruik compost om te bemesten en geen 
kamerplantenmest.
 Plaats geen diepwortelende heesters of bomen. 
Hun wortels kunnen leidingen beschadigen. 
 Bij een klim- of slingerplant: maak eerst een lat- 
of draadwerk tegen de muur en vraag de woning-
bouwvereniging om toestemming.
 Plaats geen planten en struikjes met doornen. Die 
kunnen schade aan kleding en mens veroorzaken. 

VEEl PlEZIER!

Vrijdag 29 april 2011 daalde een deel van de jaar-
lijkse lintjesregen ook weer neer in arnhem. 
Tijdens de druk bezochte feestelijke ochtend in het 
stadhuis van arnhem, reikte Burgemeester Pauline 
Krikke 25 Koninklijke onderscheidingen uit aan 
diverse actieve arnhemmers. Onder hen een zeer 
actieve Klarendaller, meneer Joop langenbach.

Joop was vrijdagochtend nog in de veronderstel-
ling dat hij een dagje naar Duitsland zou gaan met 
zijn vrouw, Ger. Hij had zelfs het lottoformulier al 
ingevuld. Na een laatste stop op het toilet, was 
Joop klaar voor vertrek en liep terug de woonkamer 
in. Maar wat bleek...daar zat de hele familie al klaar 
om hem mee te nemen naar het stadhuis voor het 
in ontvangst nemen van zijn eigen lintje. Joop was 
zeer verrast en had dit totaal niet verwacht. In 2009 
kreeg zijn vrouw al een lintje en nu was hij dus zelf 
aan de beurt.

In het stadhuis noemde de burgemeester in haar 
speech de bijzondere inzet van Joop, oftewel Dhr. 
Langenbach. Zo is hij al jaren zeer actief bij de bil-
jartvereniging en is hij al 40 jaar vrijwilliger bij het 
Wijkcentrum Klarendal. Daar heeft hij in de afgelo-
pen jaren verschillende clubs en activiteiten geor-
ganiseerd, van de rommelmarkt tot de kaartclubs. 
Ook staat hij altijd klaar om de taak van vervangend 
beheerder op zich te nemen en maakt hij 's avonds 
zelfs een laatste ronde door het gebouw. Kortom, 
een gouden vrijwilliger.

De burgemeester besloot haar speech uiteraard 
met de zin: 'Het is mij een genoegen u te mogen 
meedelen dat het Hare Majesteit de Koningin heeft 
behaagd om u te benoemen tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau'.

Namens alle medewerkers en vrijwilligers van Wijk-
centrum Klarendal wil ik onze Ome Joop nogmaals 
feliciteren met het welverdiende lintje. En het is 
óns een groot genoegen om de afgelopen jaren en 
graag nog vele jaren erbij, samen te werken met 
deze gouden vrijwilliger!

Joyce Verhoef
(kinderwerker Wijkcentrum Klarendal)

Lid in de Orde van 
Oranje Nassau

TAPE's Kitty Arends



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

WIE HEEFT ER NOG EEN GOED IDEE?
Er is dit jaar en voor 2012 nog geld beschikbaar 
uit de “erfenis” die minister Vogelaar – van der 
Laan heeft achtergelaten om van Klarendal een 
nog mooiere wijk te maken dan het nu al is.
Voor 2011 gaat het om een bedrag van 134.685 
euro, volgend jaar is 141.765 euro beschikbaar. 
Die bedragen werden genoemd door wijkmana-
ger Saskia Moester tijdens de laatste vergadering 
van het Wijkplatform Klarendal. 
De bewonersgroep heeft over dat geld gezegd 
dat het besteed moet worden aan duurzame 
zaken in de wijk. Het geld is dus niet bedoeld 
voor straatfeesten of andere activiteiten, wel om 
dingen aan te schaffen waar de mensen in de 
wijk lang plezier van hebben. 
Ideeën kunnen worden gemeld bij de Wijkwinkel.
Sinds 15 april zijn er trouwens nieuwe spelregels 
voor de wijkplatforms in Arnhem en dus ook 
voor Wijkplatform Klarendal. De spelregels zijn 
nu zo geformuleerd dat elk jaar een accountant 
(van de gemeente) de cijfers controleert.

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.

cOWBOylIEDJES

In Klarendal speelde je als kind meestal op straat. 
Het was binnen gewoon te klein. Voor ons eigen 
huis vermaakten we ons prima. We speelden met 
de tol, blikken bussen of deden zelfbedachte spel-
letjes, zoals puttenkrijgertje. 

Er was nog bijna geen verkeer, dus als er eens een 
auto kwam was dat erg wennen…. Ik herinner me 
dat mijn broer een keer bijna werd aangereden. Hij 
had zich verstopt een grote kartonnen doos, mid-
den op straat. Die toen nog zeldzame automobilist 
wist van niks en reed op die doos af. Mijn broer 
verwachtte geen auto en bleef gewoon zitten. Wij 
kinderen zagen het van de kant af gebeuren en 
begonnen te roepen en rennen natuurlijk. Zo liep 
het toch nog goed af. 

Heel soms ging je wel eens wat verder weg, naar 
de Vijverwijk bijvoorbeeld, onderaan de Rosen-
daalsestraat. Of het Ronde Weitje in Sonsbeek-
park. Met een groepje kinderen vertrokken we 
dan, zonder volwassenen erbij. Die hadden geen 
tijd om mee te gaan, joh. Wel kregen we een fles 
koude thee mee en brood. In het bos speelden we 
vadertje en moedertje. Van bladeren legden we 
eerst een soort plattegrond van een huis neer. Zo 
kreeg je kamers waar je in en uit liep, als in een 
toneelstuk. Vervolgens zei je – als je de moeder 
was- dan de dingen die je je moeder ook hoorde 
zeggen tegen je vader en de kinderen. Zo ging dat 
toch een beetje? En als er jongens meegingen naar 
het bos, veranderde het spel al snel in doktertje 
spelen. Dat was nu eenmaal zo.

Op straat was altijd wel vertier te vinden. Mensen 
die voor hun huis gitaar speelden, of mondhar-
monica. In de Noord-Peterstraat woonde Woutje 
Slangenwal en die kon zò mooi blazen! Mijn 
vriendin Jopie en ik zongen vaak cowboyliedjes 
met hem mee. 

De volwassenen zaten op straat te kaarten met 
elkaar. Sommigen voelden zich nog net ‘jong’ ge-
noeg en deden wel eens mee met bokspringen. De 
scheidslijn in leeftijd lag niet zo strak. Waar wat te 
beleven was, ging je heen. Van mijn moeder moes-
ten we echter wel op tijd naar bed. Om zeven lagen 
mijn twee broertjes, mijn zus en ik, in de nok van 
het dak. Elk stel in een tweepersoonsbed. De al-
lerkleinste lag tussen mijn ouders in. Omdat we zo 
vroeg er in lagen, waren we ook vroeg wakker. Om 
vijf uur. Voor ons was dat geen probleem. Maar de 
buurman… Die was niet altijd blij met ons.  

“We speelden met de tol, blikken 
bussen of deden zelfbedachte spelle-
tjes, zoals puttenkrijgertje.”

Verhalen  
uit  
de 

 West 
 Peterstraat

De eerste trainingen van Klarandal straatvoetbal 
waren een succes. Zelfs als het regende werd er op 
het veld gewoon doorgevoetbald. 
L L L L L L L L L L L L L L L L L
Alle kinderen en jongeren uit klarendal tussen 
de 8 en 16 jaar zijn nog steeds van harte welkom 
om mee te doen aan de trainingen op donderdag 
avond. 
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
Langzaam maar zeker werken we steeds verder 
naar echte straatvoetbal teams die Klarendal straks 
trots gaan maken tijdens een echte competitie. 
L L L L L L L L L L L L L L L L L
Naast voetballen willen we ook meer gaan doen 
met de teams. Af en toe een uitstapje naar bij-
voorbeeld een wedstrijd van Vitesse of een andere 
leuke activiteit, maar ook een beetje extra hulp bij 
bijvoorbeeld huiswerk. 
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
Kom dus snel een keer meedoen en schrijf je in op 
de donderdag avond om één van de jongeren te 
worden die in het straatvoetbal team van Klaren-
dal de kans krijgt om de voetbalster van de wijk te 
worden. 
L L L L L L L L L L L L L L L L L
 Elke donderdagavond (ook als  
 het regent) bij de leuke linde
 8-12 jaar:  18.30-19.30 uur
 13-16 jaar:  19.30- 20.30 uur   
   U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

             Groetjes Dwight Kempenaar en Daniel Smit
         L L L L L L L L L L L L L L

 cHEcK WWW.KSV-ArNHem.HyVeS.Nl   
  VOOR MEER INFO EN FOTO’S 

Klarendal straat-
voetbal KSV-Arnhem
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“Op straat was altijd wel vertier te 
vinden. Mensen die voor hun huis 
gitaar speelden, of mondharmonica.”



WijkServiceCentrum - Hemonylaan
Hemonylaan, 40 intramurale appartementen, een 
kleinschalige woongroep voor PG cliënten en een 
wijkservicecentrum, in de wijk Klarendal. Een 
nieuwbouwproject dat wordt gerealiseerd door de 
Drie Gasthuizen Groep.

WONEN, ZORG éN WIJKSERVIcEcENTRUM
Op de hoek van Hemonylaan en Agnietenstraat in 
de wijk Klarendal wordt een woon-zorgcomplex 
gerealiseerd met 40 intramurale driekamerapparte-
menten, een kleinschalige woongroep voor Psycho-
geriatrische zorg én een wijkservice centrum. Het 
project omvat twee complexen die zijn verbonden 
met een glazen loopbrug op de 1e etage. Onder het 
bouwdeel aan de Agnietenstraat komt een parkeer-
garage.

HISTORIE
Het woonzorgcentrum Hemonylaan kent al een 
lange historie binnen Klarendal. Al in 2005 werden 
de eerste plannen gepresenteerd om te bouwen 
voor wonen en zorg op de hoek Agnietenstraat / 
Hemonylaan, achter de speeltuin ´De Leuke Linde´. 
Het project was toen in ontwikkeling bij de Volks-
huisvesting Arnhem, waarbij de Drie Gasthuizen 
groep de zorgverlening zou organiseren. 

In 2010 is het project door Volkshuisvesting overge-
dragen aan de Drie Gasthuizen Groep. Zij realiseren 
nu het hele project, van bouw tot gebruik.

DRIE GaSTHUIZEN GROEP
De Drie Gasthuizen Groep (DGG) is een zorgorgani-
satie voor ouderen in Arnhem-Noord en omgeving. 
DGG is een groep gastvrije en kleinschalige gast-
huizen die ouderen al generaties lang een verzorg-
de oude dag biedt en hen stimuleert om optimaal 
en met zoveel mogelijk regie aan de samenleving 
te blijven deelnemen. U kent de Drie Gasthuizen 
Groep wellicht van Verpleeghuis Heijendaal of één 
van de woonzorgcentra Driegasthuizen, Paasberg 
en Huis en Haard. Ook is de Drie Gasthuizen Groep 
bekend in Klarendal als verhuurder van Woningen 
onder de naam Woningstichting Openbaar Belang.
Ons motto: 
DGG … altijd zorgzaam en gastvrij  ~ sinds 1246 ~

DOElGROEP
In locatie Hemonylaan wordt intramurale zorg gele-
verd. Dat betekent dat de doelgroep een zorgindica-
tie moet hebben voor Zorg met verblijf. Afhankelijk 
van de zorgbehoefte komt de cliënt te wonen in 
een driekamer appartement of in de groepswo-
ning. Omdat we veel waarde hechten aan de eigen 
regie van de cliënten werken we nauw samen met 
familie en mantelzorgers. Ook onze vrijwilligers zijn 
onmisbaar! 

Het wijkservicecentrum is bedoeld als ontmoe-
tingsplaats voor de cliënten uit locatie Hemony-
laan samen met de 55+ ers uit de wijk. De eerste 
doelgroep is dus de oudere, maar de activiteiten 
zijn ook zeker samen met andere generaties uit de 
buurt. Omdat er in Klarendal al veel initiatieven 
zijn en er ook een nieuw Multifunctioneel centrum 
komt, houden we een onderzoek in de wijk om te 
bepalen wat de behoefte is aan voorzieningen van-
uit het wijkservicecentrum Hemonylaan. 

aRcHITEcT
Het ontwerp van Hemonylaan is gemaakt door 
SBH architecten + adviseurs uit Arnhem. Naast de 
beelden van de buitenkant van het gebouw hebben 

zij ook een aantal sfeerimpressies gemaakt van 
de binnenkant. Het betreft hier de inrichting van 
het drie-kamer appartement, de huiskamer van de 
groepswoning, de zit-slaapkamer van de groepswo-
ning én de ontmoetingsruimte van het wijkservice-
centrum (met vide!). 

VOORTGaNG BOUW
Het projectmanagement van locatie Hemonylaan 
is in handen van MRE partners BV. De bouwver-
gunning voor Hemonylaan is aangevraagd. De 
verwachting is dat we in juli de bouwvergunning 
krijgen, zodat de bouw in september 2011 kan 
starten. De komende tijd wordt een inschrijving 
gehouden om de aannemers te selecteren. De 
oplevering staat ingepland voor het 4e kwartaal van 
2012, de inrichting en inhuizing vindt plaats in het 
1e kwartaal van 2013.

cONTacT
Voor vragen, opmerkingen of meer informatie over 
locatie Hemonylaan is het e-mailadres:  
hemonylaan@drie-gasthuizen.nl
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Loopbrug vanuit Hemonylaan

Aanzicht vanuit park

Aanzicht vanuit Agnietenstraat park

Wijkcentrum

Huiskamer groepswoning

Zit slaapkamer groepswoning

Bovenaanzicht
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K I N D E R p a g I N a

Kinderactiviteiten De Leuke Linde
Kinderactiviteiten De Leuke Linde

Dag allemaal,,,,,,,,,,,,,,
Nog steeds kan je bijna elke dag sporten en spelen bij De Leuke Linde. Op 30 mei star-
ten we ook met echte basketballessen van een echter basketballeraar. 6 weken lang van 
18.00 tot 19.00 uur (6 t/m 9 jaar) en van 19.00 tot 20.00 uur (10 t/m 12 jaar) mogen
 jullie komen basketballen.

Holiday Kick-off Klarendal & St. Marten
Op vrijdag 8 juli 2011 organiseren Sportpunt Klarendal, kinderwerk  
Klarendal & St. Marten en sport en spel De Leuke Linde op het  
terrein van bouwspeelplaats de Leuke Linde de Holiday Kick- 
off van Klarendal en St. Marten. Deze dag staat uiteraard hele- 
maal in het teken van vakantie, maar daarnaast kunnen de kinderen 
ook pony rijden! 
De Holiday Kick-off begint om 13.30 uur en eindigt om 16.00 uur en is voor alle kinderen 
van 4 t/m 12 jaar en helemaal gratis. Ook ouders, opa’s, oma’s etc. zijn van harte welkom 
op ons gezellige terras.

Tennis voor papa & mama
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!

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.
Groetjes, Maartje & Thijs – Bouwspeelplaats De Leuke Linde ,,,,,,,

Klassenkas en Sponsorloop op de Jan Ligthartschool

De kinderen uit groep 8 hebben mee gedaan aan het project 

Klassekas. Ze hebben van het budgetteam van de Gemeente 

Arnhem € 50,- ontvangen. Dit geld kon gebruikt worden om bijvoor-

beeld de klas in te richten, materialen te kopen, acties te ondernemen 

en feestjes en uitstapjes te organiseren. Hierdoor leerden de kinderen 

verantwoord om te gaan met geld.  
Groep 8 had besloten om tijdens de sponsorloop in de Leuke Linde te 

zorgen voor hapjes en drankjes. Ze hebben zelf spullen gekocht, taar-

ten gebakken en gezorgd voor koffie en thee. Daarnaast verzorgden 

zij optredens en hadden zij een klusjesveiling georganiseerd waarbij 

iedereen kon bieden op klusjes die door kinderen werden aangeboden. 

Bijvoorbeeld de auto wassen, het huis stofzuigen of de tuin schoffelen. Het geld dat ze eraan 

verdient hebben is voor hun schoolkamp aan het einde van het schooljaar.

Op donderdag 14 april werd door de groepen 1 t/m 

6 een sponsorloop gehouden in de Leuke 

Linde. Iedereen had sponsors gezocht om wat 

geld te verdienen voor de Stichting Weekje weg. 

Deze stichting organiseert vakanties voor kinde-

ren van ouders die dit zelf niet kunnen betalen. Er 

werd hard gerend en iedereen was dolenthousiast. 

Uiteindelijk slaagde iedereen erin en was het een 

perfecte ochtend met een mooie opbrengst. 

 Klassekas en Sponsorloop de Jan Ligthartschool 
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Open dag wijkcentrum Klarendal

Woensdag 18 mei organiseert het kinderwerk in 

Wijkcentrum Klarendal een extra leuke en lange 

instuif. De instuif wordt een inloop van 14:00 tot 

16:00 uur. 

Je kunt dan allerlei leuke activiteiten doen. 

Bijvoorbeeld: Kleien, sporten, koken of knutse-

len. Nog leuker is, dat je ouders ook mee mogen 

komen! We hopen jullie dan ook allemaal te zien!! 

(Deze instuif is een onderdeel van de open dagen 

die door alle Brede School partners georgani-

seerd wordt.) 

Kinderkamp!!!

Het kinderwerk gaat op kamp van woensdag 1 juni 

tot en met zaterdag 4 juni! Misschien is er nog 

een plekje vrij, dus als je mee wil, vraag het dan 

even na bij Joyce of Annika! 

Tegelijkertijd is er op woensdag 1 juni 
Buitenspeeldag. Dit jaar kun je allerlei 

leuke sportieve activiteiten doen bij de Leuke 

Linde. Wil je liever iets creatievers doen? Dan kun 

je terecht bij wijkcentrum de Hommel.

Wil je meer weten over de tijden? Let dan op de 

flyers en de posters!

Bij de Albert Heijn, op het plein! 

Op woensdag 15 juni organiseren we weer samen 

met de AH een superleuke buiteninstuif! Er zijn 

weer allerlei leuke activiteiten te doen, zoals 

koken, sporten en knutselen. 
De instuif begint om 14:00 en is om 15:30 afge-

lopen. Neem al je vriendjes en vriendinnetjes 

mee!!!! 

Holiday Kick-off in het Gelredome!!!

Op woensdag 6 juli is er weer een Holiday kick-off 

in het Gelredome. We gaan vanuit wijkcentrum 

Klarendal met de bus, dus hou de flyers goed in 

de gaten! Dan kun je je op tijd inschrijven! 

Allerlaatste disco voordat het 
zomervakantie wordt!

Op woensdag 6 juli is de allerlaatste kinderdisco 

voordat het zomervakantie wordt. We gaan er 

een gezellige buitendisco van maken vóór het 

wijkcentrum. Het word een extra lange disco van 

18:30 tot 20:00 voor groot en klein! Komen jullie 

ook swingen?????? 


