
Wijkkrant voor groot Klarendal  Jaargang 36, 2010 nr. 6  Oplage 4300  www.klarendal.nl

Wijkkrant Klarendal
In deze winter editie:

_

_

_

_

De BGB 
pagina
pag.5

Klare taal
pag.6&7

Ratatouille: 
Stand van 

zaken
pag. 2

Ria Kalf gaat 
met pensioen

pag. 4

_

_

_

Cultuurscout 
Bram Kluen

pag. 10

Esther Jansen
stelt zich voor

pag. 12

Chocomotion 
pag. 8

en nog veel meer

Voor en na op de Klarendalseweg

De hele zomer heeft de Klarendalseweg open gelegen, de BGB pagina hield u op de hoogte. Zie hoe 
de Klarendalseweg er in het voorjaar nog uit zag en hoe hij na de zomervakantie echt klaar was MET 
mooie lantaarnpalen met bloemen. Ondertussen zijn de zomerbloemen ook weggehaald, hopelijk vol-
gende zomer weer nieuwe. 

Wijken Voor Kunst 2010

Wat laat zoals ieder jaar, maar toch nog weer twee beelden van de jaarlijkse kunst- en cultuurmanifes-
tatie Wijken voor Kunst. Met veel dans en expressie, binnen en buiten. Kijk op www.wijkenvoorkunst.nl 
om met nog veel meer na te genieten.
Nu is de zomer écht voorbij…

najaarvoorjaar

Walking Faces bij en in Molen de KroonEtalagevoorstelling Vodje van Aafke de Jong



Bladeren zijn zo ondertussen van de bomen, 
de kachel is weer aan, herfstvakantie achter de 
rug, de geraniums naar de kelder, de bloembak-
ken aan de lantaarnpalen op de Klarendalseweg 
zijn opgeruimd, Sinterklaas voor de deur; het 
jaar 2010 loopt tegen zijn einde. 

Er lopen misschien nog wel meer dingen 
tegen hun einde. Er is een nieuwe regering 
aangesteld die ernstig wil bezuinigen op o.a. 
Krachtwijken en Cultuur. Dus is het maar de 
vraag of allerlei mooie ontwikkelingen in onze 
wijk door kunnen gaan en of de wijkkrant wel 
zo mooi in full color kan blijven verschijnen; om 
maar een voorbeeld te noemen. 

We gaan natuurlijk gewoon door met het 
maken van een zo breed mogelijke fijne krant, 
maar wellicht dat er volgend jaar een minder 
gezellige krant op uw mat ligt.

Dus, geniet er nog even van, veel lees- en kijk 
plezier!
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is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk woensdag kopij 24 november
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 14 dec.
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~
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DUS: wil je een gratis taalcursus of ken je iemand 
die daar gebruik van zou kunnen en willen maken? 
Neem dan contact op met de afdeling inburgering 
van de gemeente, tel. 0900 – 1809 (lokaal tarief). 
 
Ratatouille ……wordt vervolgd

In de vorige wijkkrant schreven we dat we u op de 
hoogte zouden houden van het Activeringsteam 
Klarendal. 
Zoals u weet was het team vanaf 1 oktober dak-
loos. Vanwege bezuinigingen op het project is 
besloten om geen nieuw pand te betrekken maar 
om twee dagdelen per week in wijkcentrum 
Klarendal een ruimte te huren. Op dinsdag- 
ochtend en op donderdagmiddag kunt u het acti-
veringsteam in wijkcentrum Klarendal vinden. Wat 
betreft de activiteiten is het team op dit moment 
nog bezig om ruimte te zoeken om de bestaande 
activiteiten onder te brengen. Het gaat dan om de 
eetclub op donderdag, Clemmy’s herfstpot en om 
de rommelmarkt. De naaiclub is al actief op dins-
dagavond in het wijkcentrum van 19.30-22.30 u. 
Het team wil nieuwe activiteiten gaan organiseren 
en zoekt daarbij aansluiting bij bestaande instel-
lingen in de wijk, dus niet meer vanuit een eigen 
pand. Op dinsdagochtend kunt u vanaf 11.00 u. 
langskomen voor een kopje koffie, dat geldt ook 
voor de donderdagmiddag; dan kunt u vanaf 
14.00-15.30 u. langskomen.

Het activeringsteam is op zoek naar nieuwe team-
leden; zoek je vrijwilligerswerk, wil je meedoen in 
het team en/of wil je hulp bij het zetten van stap-
pen richting de arbeidsmarkt en wil je aan de slag 
met je persoonlijke ontwikkeling? Meld je aan en 
doe mee. Ons motto is: kom mee, word actief in je 
wijk! Wilt u meer weten bel 06-52710766?

Gratis taalcursus Nederlands nu 
het nog kan

Heeft u familie, vrienden, buren die graag (beter) 
Nederlands willen leren spreken? Lees dan even 
verder en vertel hen over dit artikeltje. De kans dat 
ze het zelf niet kunnen lezen is -vanzelfsprekend- 
groot. 
De gemeente Arnhem heeft een belangrijke bood-
schap voor nieuwkomers en mensen die al langer 
in Nederland wonen, maar beter Nederlands willen 
leren spreken. In de toekomst moeten zij voor een 
taalcursus gaan betalen. Nu zijn deze nog gratis! 

Het nieuwe kabinet trekt de komende jaren steeds 
minder geld uit voor inburgeraars. Volgend jaar 
wordt er al 100 miljoen bezuinigd op inburgering. 
Dat is een derde van het beschikbare budget. 
Vanaf 2014 is het wat het kabinet betreft helemaal 
afgelopen. Wie na die tijd nieuw in Nederland 
komt, moet zijn inburgering zelf betalen. Dat geldt 
ook voor mensen die hier al langer zijn en de taal 
beter willen leren. 
Op dit moment zijn de taalcursussen gratis. 
Wethouder Henk Kok: “Wie goed Nederlands 
spreekt, vindt sneller een baan, kan een opleiding 
volgen en legt gemakkelijker contacten. Grijp dus 
nu nog je kans!”

Henk Kok vindt taalbeheersing een sleutel om 
gelukkig en succesvol een bijdrage te leveren aan 
de samenleving. “Natuurlijk gaan we dus onder-
zoeken of het aanbieden van taalcursussen ook 
vanuit andere potjes bekostigd kan worden. We 
houden het gratis aanbod zolang mogelijk in de 
lucht. Maar ook wij kunnen geen ijzer met handen 
breken. Daarom roep ik alle potentiële cursisten 
op om nu gebruik te maken van ons aanbod.” 

 

Een cc gje op Klarendal

Gerard Mulder maakt 
voor elke wijkkrant 
een tekening van een 
(on)opvallende plek in 
de wijk. 

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

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

De oplossing van 
de krant 5 was de 
3e Mussenstraat. 
De winnaar is mn/
mw J.C. Zwartkruis, 
Klarendalseweg 203.  

GEFELICITEERD!!

Doe ook mee  
en win een prijs !

WELKE pLEK ZIE JE Op DE TEKENING?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

LEVER DEZE BON BIJ DE WIJKWINKEL VOOR 24 NOVEMBER

doe mee en win een prijs! doe mee en win een prijs! doe mee en win een prijs!
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Doortje van Galen (70) uit de West Peterstraat woont haar hele leven al  
in Klarendal. Elke wijkkrant vertelt ze haar belevenissen van vroeger.  

SINTERKLAAS

Wij woonden vroeger in een klein huisje in de 
West-peterstraat, naast het voormalige badhuis. 
Mijn vader, moeder, vier broers en zussen en ik. 
Veel geld was er niet, maar gezelligheid des te 
meer. Na de oorlog klopte mijn oma uit Utrecht 
aan. Ze had onderdak nodig, samen met een tante 
en nog wat kinderen... Die konden er ook nog wel 
bij, vonden mijn ouders. Als we soep aten, leenden 
we gewoon lepels bij de buren. En de kinderen 
zaten voortaan op de trap te eten.

Hoewel we arm waren, vierden we wel Sinterklaas. 
Eén keer kwam hij ook echt langs. Een lange man 
met een tafelkleed om. Ik keek en riep: 'Jij bent 
ome Karel! Ik zie het aan je 
strotje!' Hij had namelijk een 
enorme adamsappel. Daar 
was er maar één van! Mijn 
moeder kocht cadeautjes voor ons. Ze kon niet zo 
goed met geld omgaan, dus ze sloot een lening 
af en ging naar de Bokser aan de Klarendalseweg 
(nu een schuimrubberwinkel red.). Daar kocht ze 
allemaal kleine dingetjes en legde die 's avonds 
laat op tafel. De volgende morgen mochten we ze 
uitpakken.

Het was lang niet zo'n luxe als nu. Na de oorlog 
was er zelfs helemaal geen speelgoed. Als je een 
stukje touw vond, was je de koning te rijk. Dan 
zochten we twee blikken en kon je bliklopen! Of 
ik ging naar de viswinkel, waar de winkelier zijn 
kisten schoon spoot en liet drogen. Daar kwamen 
van die mooie, gekleurde bromvliegen op af. Deed 
ik een draadje aan een pootje en rondvliegen maar. 

Ook ballen maakten we zelf. Van een prop papier 
en smalle repen fietsband er omheen. Àls je al een 
oude fietsband had. Want bijna alles werd gebruikt 
of belandde in de kachel. Oude schoenen, aardap-
pelschillen, het maakte niet uit. De prullenbakjes 
waren in die dagen erg klein.

Als kind leefde je in die tijd veel meer op straat. En 
als je thuis was, hing je boven uit het raam, om te 
kijken waar iets te beleven was. Ons huis lag aan 
een plein, dus eerste rang. Mijn moeder zei wel 
eens: er hoeft maar een luis over de lepel te lopen 
of jullie weten het. En zo was het. Bijvoorbeeld als 
Van Dalen van de ijssalon aan de Hommelseweg 
zijn kist vol opgespaarde met gebroken wafels 
wegdeed. Die zette hij bij de boom bovenaan de 

Landbouwstraat. Dan vlogen 
alle kinderen uit de buurt er op 
af met een pan of een vergiet. 
Die stopten ze vol en ging mee 

naar huis. Was er de week iets lekkers te snoepen.

Een fiets was ook een luxe in die tijd. Mijn vader 
had er één en soms mochten we daarop rijden. Dan 
kroop je onder de stang en hield je de fiets een 
beetje schuin. Zo kon je toch vooruit komen. En 
anders moest je een fiets huren. Toen mijn vriendin 
en ik voor het eerst gingen werken, wilden we ons 
eerste weekloon op een leuke manier presenteren 
aan onze ouders. We waren best trots natuurlijk, 
als veertienjarigen. Het plan was een bakfiets te 
huren en daar ons loonzakje op te leggen en zo 
naar huis te brengen. Toen we hoorden hoeveel 
dat zou kosten, vonden we het toch wel een duur 
grapje. Dat durfden we niet. Maar we hebben er 
wel veel lol om gehad!

Binnenkort start er in het wijkcentrum Klarendal 
een korte cursus voor mensen uit Klarendal die kin-
deren hebben in de leeftijd 12 tot 16 jaar.

In deze fase verandert er veel, zowel voor de pubers 
als voor ouders. Kinderen ontwikkelen een eigen 
mening en nemen niet meer alles van hun ouders 
aan. Veel ouders zitten met vragen als: Kiezen mijn 
kinderen wel de goede vrienden? Hoe zorg ik dat 
ik het contact met mijn zoon of dochter niet kwijt 
raak?  Kan ik hem/haar nog wel iets verbieden als ik 
het ergens niet mee eens ben? Hoe zorg ik dat het 
gezellig blijft in huis?

Deze cursus is bedoeld om vaders en moeders van 
pubers een steuntje in de rug te geven en op een 
gezellige manier ervaringen uit te wisselen met 
andere ouders. Ook krijgt u informatie over hoe je 
grenzen kan stellen en manieren om ruzies te voor-
komen en/of goed weer op te lossen.

In totaal zijn het 3 bijeenkomsten van 2 uur. Als 
u belangstelling hebt, dan kunt u zich opgeven 
bij Stella den Hoedt, maatschappelijk werker bij 
Rijnstad. Dit kan telefonisch via het algemene 
nummer van Rijnstad 026-3127700, via de e-mail 
s.denhoedt@rijnstad.nl of u kunt zich tijdens de 
spreekuren van Rijnstad maatschappelijk werk  
en sociaal raadsliedenwerk op de Steenstraat 97 
opgeven. 

Graag uw naam, telefoonnummer en liefst ook uw 
e-mailadres doorgeven, dan neemt Stella daarna 
contact met u op.
De datum en tijd van de cursus wordt in overleg 
bepaald. Dit kan zowel overdag als ’s avonds. 

DEELNAME IS GRATIS!

Ook is er nog de mogelijkheid om u op te geven 
voor de korte opvoedcursus voor ouders van kinde-
ren op de basisschool. Bij voldoende belangstelling 
start Rijnstad ook in het wijkcentrum Klarendal 
met 3 bijeenkomsten over manieren van opvoeden 
van kinderen op de basisschool en ervaringen uit te 
wisselen met andere vaders en moeders.
U kunt zich opgeven bij Stella den Hoedt.

Cursus Opvoeden

“Veel geld was er niet,  
maar gezelligheid des te meer.”

Verhalen uit de West Peterstraat
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Maatschappelijk werkster met pensioen
Klarendal moet verder zonder Ria Kalf

Tekst: Jan Brugman foto: Bert Kalf

“Ik heb hele leuke dingen meegemaakt in 
Klarendal. En ook heel ontroerende dingen. 
Klarendal is een mooie wijk. Ik heb er ook wel 
eens over gedacht er te gaan wonen.” Dat zegt Ria 
Kalf. Zij is jarenlang als maatschappelijk werkster 
verbonden geweest met Klarendal, maar meer nog 
met veel mensen in de wijk.
Inmiddels al weer enkele maanden geleden is ze 
met pensioen gegaan. Hét wijk is ze nog lang niet 
vergeten: ze doet nog elke week boodschappen 
in het winkelcentrum aan de Klarendalseweg. “Ze 
komen me meteen vertellen hoe het met ze is.”
Over haar werk praat ze heel serieus, precies zoals 
ze ook haar werk deed. Bij haar afscheid is ze alom 
geprezen om haar inzet en haar manier van werken.

Geloof in veranderinG

Ze zegt: “Ik geloof in verandering. Dat mensen hun 
leven beter kunnen maken, dat mensen weer mee 
kunnen doen, zoals iedereen dat toch wil. Maar 
soms zijn de problemen zo groot geworden, dat ze 
dat niet meer kunnen.” 
En: “Ik geloof in de kracht van mensen. Soms doen 
ze een noodgreep, maar als ze de kans krijgen dan 
volgen ze een goed spoor. Het is wel belangrijk om 

geduld te hebben. Dat heb je nodig, want mensen 
krijgen soms heel wat op hun nek. Veranderingen 
gaan niet altijd snel. Het kan zijn dat je heel vaak 
aan de deur moet komen voor iemand open doet.  
Je moet ook niet alvast een oordeel hebben. Dat is 
helemaal niet nodig. Mensen hebben zelf wel een 
oordeel over zichzelf. Daar hoef je geen schepje 
bovenop te doen. Beginnen met heel goed kijken 
en luisteren naar wat er is. En ook wel heel prak-
tisch zijn. Nagaan wat het eerste moet gebeuren en 
dat ook het eerste doen. 

Je moet kijken waarom iemand handelt zoals hij 
handelt. En het is dan altijd belangrijk je in te 
leven, maar ook mensen durven aanspreken. Soms 
moet er natuurlijk toch iets veranderen. Soms moet 
je dus ook streng kunnen zijn. Maatschappelijk 
werk is zeker niet soft, al denken sommige mensen 
dat wel.”

SamenwerkinG

Ria Kalf is blij dat de samenwerking met andere 
instellingen in de wijk - zoals participatie-coaches, 
volkshuisvesting, opbouwwerk, buurtpastoraat en 
wijkagenten – zo goed is gegaan. “Het mooie van 
het werken in een team is dat de één dit goed kan 
en de ander dat. Als anderen mee willen werken 

vind ik dat natuurlijk prima, als de cliënt het er 
tenminste mee eens is. Je moet ook waardering 
hebben voor de mensen eromheen, ook voor de 
familie, als ze mee willen werken. Daar moet je de 
waarde van inzien.Ik ben altijd heel blij geweest 
met het vertrouwen dat mensen mij gaven, waar-
door je mee kunt kijken en mee kunt puzzelen.”
In Klarendal wonen mensen van heel verschillende 
culturen. En dat maakte het voor Ria ook heel boei-
end om in de wijk te werken. “Er wordt wel eens 
gezegd dat de mensen in Klarendal in de loop van 
de jaren steeds harder zijn geworden. Soms zijn ze 
ook wel hard voor elkaar, maar ze betekenen ook 
vaak veel voor elkaar.”  

veel te bereiken

In Klarendal is best veel te bereiken. De bewoners 
hebben genoeg capaciteiten, maar de omstandig-
heden in de wijk maken dat het soms heel veel 
kracht kost om iets te verbeteren. 

Ik had het geluk dat ik er kon rondlopen en de 
meeste mensen thuis kon opzoeken. Dat zorgde 
voor inzicht, begrijpen wat het betekende om over-
last te hebben. Er zijn ook problemen die blijven. 
Ik heb vaak bewondering gehad voor hoe mensen 
hun leven vorm geven, hoe ze het samen goed 
met elkaar rooien. In Klarendal wonen veel leuke 
mensen.”

K e n n i s m a k e n  m e t  K u n s t  i n  K l a r e n d a l
Ook in dit seizoen is het weer mogelijk om goed-
koop naar het theater en de concertzaal te gaan. 

Voor de volgende voorstellingen en optredens 
zijn kaarten beschikbaar voor wijkbewoners uit 
Klarendal. Vanaf maandag 22 november liggen de 
kaarten klaar op de wijkwinkel. 

2 kaarten per wijkbewoner. De voorstellingen op 
21 december (Het Gelders Orkest*) en 2 januari 
(Otje*) zijn zeer geschikt om met kinderen te  
bezoeken. Hier zijn per volwassene 4 kaarten  
voor kinderen beschikbaar.
 
Woensdag 8 december, 20.00 uur 
Hester Macrander / Elke Jansen het Bloed kruipt… 
Posttheater, € 4,00 kaarten: 20x

Dinsdag 21 december, 14,15 uur. 
Het Gelders Orkest o.a. Stravinsky
Musis Sacrum, € 4,00 kaarten: 10x + 40x 

Zondag 2 januari, 14.00 uur.
Theater Familie Otje, muziek theater (4+ jr.)* 
Schouwburg Arnhem, € 4,00 kaarten: 10x + 40x

Zaterdag 19 februari, 20.15 uur. 
Circle percussion Down to earth 
Schouwburg Arnhem, € 4,00 kaarten: 20x 

Vrijdag 25 februari, 20.15 uur. 
Het Gelders Orkest o.a. Stravinsky: Vuurvogel 
Musis Sacrum, € 4,00 kaarten: 20x 

Zaterdag 5 maart, 20.15 uur. 
Edsilia Rombley Theatertournee 2011 
Schouwburg Arnhem, € 4,00 kaarten: 20x

Zondag 6 april, 20.30 uur. 
LOS  muziektheater Lijf on Stage 
Posttheater, € 4,00 kaarten: 20x 

Zaterdag 21 mei, 20.30 uur. 
Comedy Explosion Tour Theatertour 
Posttheater, € 4,00 kaarten: 20x 
 
Voor alle spelregels rond ‘Kennismaken met kunst’ 
zie ook de website: www.kennismakenmetkunst.nl 

Voor informatie alle informatie over de voorstellin-
gen en concerten zie de websites:

www.posttheater.nl
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Meer informatie over Buiten Gewoon Beter: www.arnhem.nl/bgbklarendal Of: Klaas Spits: 026 - 377 4365; klaas.spits@arnhem.nl

AGNIETENSTRAAT, pASTOOR BOS-
STRAAT

Het eerste stukje Agnietenstraat (tegen de 
Verlengde Hoflaan) is klaar. De Pastoor Bos-
straat gaat er straks ook zo uitzien. Omdat de 
bewoners nog enkele vragen hadden over het 
ontwerp, zijn de werkzaamheden iets vertraagd. 
Tijdens een bijeenkomst in de wijkwinkel zijn 
de vragen en opmerkingen in goed overleg 
besproken met medewerkers van het project 
Buiten Gewoon Beter. Het overleg heeft geleid 
tot een aantal verbeteringen van het plan en de 
werkzaamheden zijn ondertussen gestart. 

Tekst en foto's: Jos van Beek Communicatie   

NIJVERHEIDSSTRATEN

De 1e, 2e en 4e Nijverheidsstraat worden groot-
schalig aangepakt. In elke straat wordt het asfalt 
vervangen door klinkers. In de 1e Nijverheids-
straat komt tegenover de huizen een grasveldje. 
Ook krijgt de speeltuin een grote opknapbeurt, 
inclusief nieuwe speeltoestellen. Onder de 
speeltoestellen komt ‘valzand’, volgens de wet is 
een veilige ondergrond noodzakelijk. 

De 3e Nijverheidsstraat is nu nog op basisni-
veau. “Het enige wat we hier doen is wat klein 
onderhoud”, zegt Kosters. “Dat betekent dat 
stenen en tegels worden recht gelegd, zodat 
er geen oneffenheden meer zijn. Dat voorkomt 
struikelen en het ontstaan van plassen bij 
regen.”

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

De afgelopen tijd zijn weer heel wat stappen 
gezet met Buiten Gewoon Beter in Klarendal. De 
petersplaats, een gedeelte Agnietenstraat en de 
Valkstraat zijn klaar. En in de drie Nijverheids-
straten zijn de werklui volop aan de gang. Begin 
2011 start een grondige aanpak van Kazer-
nestraat, St. Janskerkstraat en Dragonderpad.  

KAZERNESTRAAT, ST. JANSKERK-
STRAAT, DRAGONDERpAD

Begin 2011, zodra het weer dat toelaat, start BGB 
in de Kazernestraat, St. Janskerkstraat en het 
Dragonderpad. “Hier gaan we grootschalig aan 
de slag”, vertelt BGB-opzichter Kosters. “De stra-
ten worden van ‘plint tot plint’ aangepakt. Dat 
betekent nieuw gelegde straten, nieuwe stoepen 
en nieuwe parkeerplaatsen. De Kazernestraat 
en St. Janskerkstraat gaan zelfs helemaal open, 
want die krijgen ook een nieuw riool.“ 

De gemeente werkt nu aan de voorbereiding 
van deze ingreep. De definitieve ontwerpen kunt 
u binnenkort vinden op de website:  
www.arnhem.nl/bgbklarendal.

KLARENDALSWEG

De Klarendalseweg is klaar. Wat overblijft is de 
nazorg, zoals Kosters het noemt. “Dan heb je het 
over groen. Er komen nog hekjes rond de boom-
spiegels en in het najaar worden hier nieuwe 
bomen geplant.”

pETERSpLAATS

De Petersplaats heeft in snel tempo een gedaan-
tewisseling ondergaan. “We hebben de beton-
verharding vervangen door gebakken klinkers”, 
zegt René Kosters, BGB-hoofdopzichter in Kla-
rendal. “Dat heeft de uitstraling veranderd. Het 
leeft nu en is niet meer zo koud en kil.” Het bin-
nenpleintje is ook wat ruimer en overzichtelijker 
geworden. De bomen die voor overlast zorgden 
zijn weg, daarvoor komen dit najaar vier nieuwe 
bomen terug.  

De 4e Nijverheidsstraat

De 2e Nijverheidsstraat

Agnietenstraat

St. Janskerkstraat
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K l a r e t a a l K l a r e t a a l
Klarendal zit al een aantal jaren in een heuse 
vernieuwingsfase. Wellicht de vierde sinds het 
ontstaan van de wijk? Eind 19e eeuw vielen de 
stadswallen van Arnhem neer en werd er voor 
het eerst daarbuiten gebouwd. Zo ontstond voor 
arbeiders die naar de stad kwamen tijdens de 
industrialisatie, de wijk Klarendal. 

Deze allereerste revolutiebouw bleek echter 
erbarmelijk en er ontstonden charitatieve woning-
bouwverenigingen. Die hadden het beter voor 
met de omstandigheden waaronder die arbeiders 
moesten leven. Veel resultaten van die tweede 

vernieuwingsronde - rond 1900 - zijn nog zichtbaar 
in een aantal prachtige monumentale juweeltjes 
die Klarendal rijk is. Zoals het Luthers Hofje, de 
Patrimoniumbuurt (Talmaplein), het Mussenplein 
en het badhuis. De derde ronde is om iets minder 
trots op te zijn, namelijk de kaalslag uit de jaren 
zeventig en tachtig. De sloophamer viel en en er 
kwamen goedkope en smaakloze gebouwen voor 
terug. Momenteel wordt niet gekozen voor sloop, 
maar vernieuwing.

Wat is er allemaal nieuw? Te veel om op te noe-
men. Er komt een nieuwe school in het nog te 

bouwen nieuwe Multi Functionele Centrum. 
Voor oudere mensen is een zogenaamde woon-
zorgzone in de maak. Jongerencentrum de 
Mix heeft een fraai, gerenoveerd pand gekre-
gen. Er zijn nieuwe winkels bijgekomen en de 
Klarendalseweg heeft een ware metamorfose 
ondergaan. Met onderaan de Akkerstraat een 
nieuw pleintje.

Maar hoe staat het dan met nieuwe bewoners? 
We troffen een aantal van hen die nog niet zo 
heel lang in de wijk wonen en vroegen hun wat 
ze van Klarendal vinden.

pIETER VAN ENGELEN – ST. JANSKERKSTRAAT, 
WOONT EEN JAAR IN DE WIJK 
“Ik had woonruimte nodig en kopen ging sneller. 
Deze woning lag op mijn financiële pad. Ik kon 
wel in Malburgen terecht, maar Klarendal sprak 
me toch meer aan en ligt ook dichter bij het cen-
trum. Omdat ik trompettist ben, is het goed dat ik 
een hoekwoning heb.

Toen ik hier voor het eerst boodschappen ging 
doen, kwam ik gelijk veel bekenden tegen uit 
de muziekwereld. Er wonen er hier veel; dat is 
leuk als je muzikant bent. Ik ben betrokken bij 
AMP (Arnhems Muziek Platform, een wekelijks 
podium voor diverse muziekstijlen in Bosch aan de 
Apeldoornsestraat, red). Muzikanten uit zogenaam-
de ‘volksbuurten’, waaronder dus ook Klarendal, 

dragen dat platform vrijwillig.

Tijdens Wijken voor Kunst heb ik op een aantal 
plekken trompet gespeeld. Ik viel van de ene ver-
bazing in de andere, zo veel leuke dingen als ik 
in de buurt zag gebeuren. Het voelt bijzonder dat 
het hier, waar ik woon, gebeurt.

Het is echt een wijk waar ik me thuis voel. 
Bewoners hebben het hart op de tong en zo weet 
je meteen waar je aan toe bent. Ik zie wel dat 
er soms ongenuanceerd op de (gemeentelijke) 
instanties gereageerd wordt, maar dat hoort 
erbij. Tegelijkertijd heerst er een grote mate van 
vertrouwen en - in de goede zin van het woord - 
sociale controle.

Ik kan me wel ergeren aan hondenpoep. Dat is 
een mentaliteitsprobleem: je trekt thuis toch ook 
de wc door? Om de een of andere reden lijkt het 
of die hondenpoepzuiger niet altijd hier langs-
komt... Maar ja, je ergeren kost energie en dat 
levert ook niets op. Daar heb ik dus niet zo’n zin 
in.

Je hebt in de wijk geboren en getogen 
Klarendallers, maar ook mensen die gewoon 
in de wijk passen. Dus: oude, nieuwe of echte 
Klarendaller? Ik zeg: Gewoon, Klarendaller.”

“Het is echt een wijk waar ik me thuis voel. Bewoners hebben het 
hart op de tong en zo weet je meteen waar je aan toe bent.”

GEORGE DE BRUIJN – NOORD pETERSTRAAT, 
WOONT TWEE JAAR IN DE WIJK 
Klarendal is volledig anders dan ik gedacht had Ik 
dacht aan een achterstandswijk met een slechte 
naam waar ik altijd snel doorheen reed. Toen ik 
hier kwam, zag ik eerst alleen maar zwarte en 
witte mensen. Daarna zag ik zwarte, witte, gele 
en allerlei andere mensen. Uiteindelijk zag ik de 
mensen. 

Het begon me zo goed te bevallen dat ik besloot 
te blijven. Na een paar maanden wilde ik mijn 
omgeving beter leren kennen en met sociale acti-
viteiten meedoen. Ik sloot me als vrijwilliger aan 
bij de organisatie van Wijken voor Kunst. Ook de 
ontwikkelingen van het Modekwartier vind ik heel 
leuk. Ik voel overal de dynamiek van verandering, 
dat trekt mij.

Als buitenstaander heb ik wel moeten wennen 
aan het stadsleven, wat toch andere dingen met 
zich meebrengt. Het is niet alleen maar rozengeur 
en maneschijn. Zo is bijvoorbeeld mijn auto in de 
fik gestoken en midden in de C1000 is mijn Media 
Markt-aankoop gestolen. Verder zie ik een tegen-
stelling tussen oude en nieuwe Klarendallers. 
Dat daardoor zoiets als het Ballroomtheater is 
gestopt, vind ik als nieuweling erg jammer. Ook 

schrok ik van onfatsoenlijk gedrag tijdens een 
boottochtje, wat was georganiseerd voor vrij-
willigers. Maar gelukkig zie ik ook genoeg oude 
Klarendallers die wél content zijn met allerlei  
veranderingen. Bovendien is in mei mijn fiets 

gestolen in het Burgemeesterskwartier… Het is 
dus maar relatief. 

Nee, ik voel me geen Klarendaller, ik voel me 
gewoon mens. Maar ik hoef hier niet meer weg.”

“Ik voel overal de dynamiek van verandering, dat trekt mij.”

Door Zefanja Hoogers en Helga van Ree 



JULIAN (7) EN MARIN (12) –  WARMOES-
STRAAT - WONEN HUN HELE LEVEN IN 
KLARENDAL; MOEDER EVIE WOONT ER  
DERTIEN JAAR.
Marin: “Mijn broertje en ik zijn hier geboren. Ik 
vind het huis waarin we wonen heel leuk. Het 
gaat mij niet zozeer om de buurt waar ik woon. 

Vroeger zat ik op de Jan Ligthartschool en 
speelde ook wel met kinderen uit de straat. Bij 
De Leuke Linde maar ook hier achter het huis, 
in onze eigen zandbak of in het steegje dat 
achter de huizen loopt. Maar toen ik een jaar 
of zes was, verhuisden er opeens heel veel kin-
deren uit de buurt. Op school ging het opeens 
ook niet meer zo lekker. Daar vertrokken ook 
steeds meer kinderen naar andere scholen. Er 
waren veel kliekjes ontstaan. Ik ging naar de 
vrije school in Arnhem-Zuid. En nu zit ik op het 
Beekdal Lyceum zit, in de wijk Paasberg. Mijn 
vrienden en vriendinnen ken ik daar van.”

Julian: “Ik zit in groep vier van de Jan 
Ligthartschool. Veel kinderen komen daar uit 
Sint Marten. In die buurt speel ik ook wel eens. 
Maar ik heb ook vriendjes in Klarendal. Eentje 
woont bij de reizende tuin. Als ik daar ga spe-
len, fietst mama met me mee. Ik mag nog niet 
alleen fietsen. Soms mag ik wel zelf oefenen 
bij een hofje. Maar de auto's rijden hier zo hard 
soms.

Als ik wil voetballen, ga ik naar De Leuke Linde. 
Meestal zijn er wel wat vriendjes van school.”

Moeder Evie: “Ik vind Klarendal prima als 
je opgroeiende kinderen hebt. De huren zijn 
betaalbaar en alle voorzieningen zijn in de 
buurt. De stad, het zwembad, de speeltuin, 
kunst en cultuur... Een paar kennissen die 
verhuisden toen er kinderen kwamen, hebben 
soms wel spijt dat ze zijn weggegaan. Zeker nu 
Marin wat ouder wordt en straks uit wil gaan, 
vind ik het een fijn idee dat ik in de buurt ben 
en niet in een wijk of dorp veraf.”
Marin: “Ik ga nu ook al alleen de stad in, hoor. 
Als ik wil winkelen bijvoorbeeld. Ik mis de win-
kels van Klarendal dus niet. Hoewel, vroeger zat 
er een bakkertje op de Klarendalseweg. Dat was 
toch wel fijn.”
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GEERT KONING – WARMOESTRAAT, WOONT 
ZEVEN JAAR IN DE WIJK
“In een ver verleden heb ik eens een fotocursus 
gevolgd en de molen gefotografeerd. Toen ik in 
deze straat kon komen wonen, zag ik het uitzicht 
op die molen (niets is toeval), de schuurtjes in de 
achtertuin… Die landelijke sfeer sprak me heel 
erg aan. Ik voel me voor het eerst in mijn leven 
thuis. 
Ik heb ondertussen ook wel de keerzijde beleefd 
met uiteindelijk minder betrouwbare mensen 
waar ik me mee had ingelaten. Maar daar staat 
tegenover dat het een prachtige wijk is en ik het 
gevoel heb, dat vanaf het begin bewoners in 
deze straat me hebben opgenomen. Er is sociale 
betrokkenheid en in moeilijk tijden staan mensen 
voor elkaar klaar. 

Sociaal ben ik actief. Ik heb allerlei vrijwilligers-
werk gedaan: Landen Kook Groep, binnen de 
Islamitische gemeenschap, Villa Klarendal en 
ik heb iets georganiseerd in mijn straat tijdens 
Wijken voor Kunst. Ik rol overal op de één of 
andere manier in. Maar ik zoek het ook op om 
nieuwe dingen te ontdekken, samen te werken en 
op een prettig manier elkaar te leren kennen. Ik 
probeer iets met mijn talenten te doen en word 
nu gelukkiger van de sociale activiteiten waar ik 
me bij betrek. Die zijn er hier genoeg.

Moeilijk om te zeggen of ik me nou Klarendaller 
voel. Ik ben hier niet geboren en getogen maar ik 
zeg wel graag dat ik er woon.”
(foto) “Suzi is in Klarendal opgegroeid. Ze heeft 
een hele speciale plek.”

“Er is sociale betrokkenheid en in moeilijk  
tijden staan mensen voor elkaar klaar.”

“Ik vind Klarendal prima als je 
opgroeiende kinderen hebt. De 
huren zijn betaalbaar en alle 

voorzieningen zijn in de buurt.”

MAJELLA DIBBETS – SUMATRASTRAAT, 
WOONT TWEE JAAR IN DE WIJK
“Ik wilde in Arnhem wonen op een plek dicht-
bij centrum. Ik was op zoek naar een wijk die 
me leuk leek. Ik heb ook naar flats gekeken op 
Angerenstein en in Plattenburg, maar ik vond 
het daar een beetje onpersoonlijk. Van die slaap-
flats waar je ’s ochtends uit gaat en ’s avonds 
weer in gaat en niet weet wie je buren zijn. Hier 
had ik een paar weekenden rondgelopen om 
te zien wat voor gevoel ik bij de wijk kreeg. Het 
voelde goed. Ik ging dus in Klarendal zoeken en 
kocht -in vergelijking met zo’n flat in slechte con-
ditie- veel woning met tuin. Een goeie koop dus. 
Volkshuisvesting is een prettige instantie om van 
te kopen. We zitten ook samen in de Vereniging 
van Eigenaren, want meerdere appartementen 
in het blok zijn huur. En dat gaat prima. 

Het modeverhaal sprak me ook aan omdat ik zelf 
in de mode werk bij H&M. Het is inspirerend om 
die ‘eigen-ding-winkels' te zien en niet de massa-
ketens die je overal tegenkomt in alle steden. 

Natuurlijk zijn er ook wel dingen die me irriteren. 
Hoewel: irritatie is eigenlijk een groot woord. Ik 
koos voor een stadse wijk waar mensen dicht op 
elkaar wonen, dus heb ik één en ander ingecalcu-
leerd. Anders had ik op een hutje op de hei moe-
ten gaan wonen. Ik vind juist die mix van mensen 
hier heel erg leuk, al die culturen die je ziet. Dat 
gaat op zo’n klein stukje best goed.

Ik voelde me meteen al thuis. Zelfs toen ik mid-
den in de verhuizing zat en alles nog een puin-
hoop was. Alleen mijn slaapkamer was af, maar 
als ik binnenkwam dacht ik: ‘Ah lekker, thuis!’”

“Ik vind juist die mix van mensen hier heel erg leuk, al die  
culturen die je ziet. Dat gaat op zo’n klein stukje best goed.”
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Door Bas Roodbergen

Op de hoek Hommelse weg / Onder de Linden  
heeft de Groengroep een ronde plantenbak met 
sierplanten aan laten leggen. De stoep is daar 
breed en kaal was, maar de belangrijkste reden 
voor deze plek: het is een knooppunt van druk 
bezochte hoofdwegen door Klarendal. Door juist 
daar kleurrijk groen toe te voegen, kunnen veel 
wijkbewoners ervan genieten.

Tijdens een groene onderhoudsbeurt door de wijk 
stuitte ik op vreemde plantjes met naambordjes 
erbij. Zo kon je onder andere “sla” en “tomaat”  
lezen. Wat ?! dacht ik. Omdat ik zowel bij het ont-
werp als het onderhoud van dit groen betrokken 
ben, vond ik het eerst een bedreiging. Later moest 
ik ook wel glimlachen. Verder denkend: lachen om 
groen dat doe je niet vaak. Wijkgroen heeft eerder 
de associatie met saaie struiken, achterstallig on-
derhoud en hondenpoep. Het is de guerilla-tuinier 
gelukt om mij -en waarschijnlijk ook anderen- te 
laten glimlachen door op een onverwachte plek 
eetbaar groen te planten. Plus ik was een cour-
gette rijker. 

De beplanting moet wel sierlijk blijven vind ik, dus 
lelijke tomatenplanten en woekerende pompoe-
nen horen daar niet thuis. Maar een mooie cour-
getteplant of kool tussen de sierplanten: waarom 
niet? Dit kan de betrokkenheid van bewoners bij 
wijkgroen versterken.

Op de Vinkenstraat is ook door burgerlijke onge-
hoorzaamheid een mooi resultaat ontstaan. Daar 
waar een robuste doch saaie haag moest komen, 
staan nu bloemen te schitteren. De bewonersin-
zet maakt daar het verschil! En dat komt dicht bij 
het ideaal van de Groengroep.

Klarendal Groen, gewoon doen!

Hommelseweg

Tekst en foto's: Jos Peters

Op 18 en 19 september 2010 jl. was er weer ‘Wijken 
voor Kunst’, waarbij  bezoekers van de tentoonstel-
ling van de kunst van het kunstenaarscollectief 
‘Death by Chocolate’ kans maakten op een mooie 
prijs, door een houten miniatuur draak een mooie 
naam te geven. Er waren 22 inzendingen, waarna 
de uit vier leden bestaande jury de mooie en moei-
lijke taak had om de mooiste naam te kiezen. 

De winnaar is de elf jarige ROAN BUMA geworden, 
die de draak de originele naam ‘Spiriplof‘ heeft 
gegeven. Bijzonder om te vermelden is dat Roan  
met het gezin Buma pas sinds 2 september in 
Nederland is, na jarenlang in de buurt van Arles in 
Frankrijk te hebben gewoond. Het gezin Buma zoekt 
een mooi huis in Arnhem Noord; wie weet komen 
ze in Klarendal te wonen. Roan heeft de prijs, een 
geïllustreerd boek over draken en Dracologie, 
inmiddels uit gereikt gekregen en was er erg blij 
mee. 

En voor alle andere inzenders: wie weet doet 
‘Death by Chocolate’ volgend jaar weer mee met 
‘wijken voor Kunst’ en is er misschien wel weer 
een mooie wedstrijd! 

Wijken voor Kunst:  
uitslag wedstrijd ‘Geef de 
draak de mooiste naam’

Vinkenstraat

De donkere dagen komen er weer aan. Wie zin 
heeft om iets gezelligs te ondernemen met vrien-
den of familie, kan terecht bij Choco-Motion. Daar 
leer je hoe je zelf bonbons kunt maken. Waar? In 
molen De Kroon in Klarendal. 

Oprichtster Helga: 'Voorheen kwam ik alleen bij  
de mensen thuis. Dat kan nog steeds, maar 
niet iedereen heeft de ruimte om zes mensen te 
herbergen. Dat is het minimum om je met een 
groepje aan te melden. De molen is daarom 
ideaal. Een mooie moderne keuken in een fraaie, 
ambachtelijke omgeving. Wist je trouwens dat de 
molens in de Zaanstreek vroeger ook cacaobonen 
maalden? Ook een toepasselijke omgeving dus.”

Omdat niet iedereen zes chocoladeliefhebbers bij 
elkaar kan krijgen, zijn er ook zogeheten instap-
workshops. Dan kun je je alleen aanmelden of 
met een klein groepje. Voor elke workshop geldt: 
ontvangst met koffie en thee, een boeiende uitleg 
over hoe een cacaoboon in chocola verandert, 
veel zelf doen en naar huis met een tasje vol 
bonbons (met smaken als: mokka, marsepein, 
puur-sinaasappel en... roze peper).  
In de pauze lekker smullen van een mini-chocolade- 
fondue.

Helga: 'Ik wil graag dat mensen plezier beleven 
aan mijn workshops. Voor mij vallen daar ook de 
boeren onder, die de cacaobonen leveren. Daar-
om werkt Choco-Motion met fair trade chocola.      
Iets duurder nog, maar eerlijk èn lekker. Want dat 
laatste is erg belangrijk!'

Wil je meer weten of je aanmelden? Kijk op 
www.choco-motion.nl of bel Helga 026-7850156.

Bonbons maken in de molen
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W i j k  A c t i e  P l a n  K l a r e n d a l
Klarendal is in 2007 uitgeroepen door toenmalig 
minister Vogelaar tot Krachtwijk. De Vogelaar-
aanpak heet ondertussen officieel Wijkaanpak. In 
alle vier de Arnhemse wijken die onder deze aan-
pak vallen, wordt constant gewerkt aan een zoge-
naamd wijkactieplan, kort gezegd WAp. Een plan 
wat met, door en voor bewoners doelen wil beha-
len met de speerpunten Wonen, Werken, Leren & 
Opgroeien, Integreren, Sport & Cultuur, Veiligheid 
en ‘Achter de Voordeur’. Vanaf 2009 is de start 
gemaakt met de uitvoering van het programma, 
het wijkplatform en de bewonersgroep worden 
regelmatig over de voortgang geïnformeerd. In 
deze rubriek houden we u op de hoogte van de 
actualiteit van het WAp. 

Één van de speerpunten is Sport & Cultuur. Deze 
keer duiken we de cultuur in door u voor te stellen 
aan Bram Kluen. Hij is sinds een paar maanden 
de nieuwe cultuurscout van Klarendal. Vanuit de 
overheid is er opdracht gegeven het cultuurbe-
reik handen en voeten te geven, in iedere stad in 
Nederland wordt dit verschillend aangepakt. In 
Arnhem zijn in vier wijken vanuit het Kunstbedrijf 
(de fusie van het Domein en stichting Beleven) 
cultuurscouts werkzaam. Bram is al langer cultuur-
scout in de Geitenkamp.

Wat is je eerste indruk van Klarendal? Bram: “Ik 
ben me vooralsnog aan het oriënteren en heb bij-
voorbeeld al kennis gemaakt met de partners aan 
de Sociale Tafel. Verder heb ik tijdens Wijken voor 
Kunst in september rondgelopen in de wijk en er 
leeft veel cultuur. Ik zie onderscheiden groepen. 
Het Modekwartier is een gebied met een mooie 
uitstraling voor naar buiten. Zij treffen elkaar, maar 
er is een kloof met de rest van de wijk. Op de 
Klarenmarkt verzamelt zich heel ander publiek en bij 
het podium van Atlanta hing weer een eigen sfeer.”

Wat is je achtergrond? “Van oorsprong ben ik 
muziekdocent in blokfluit. Ik was ook betrokken bij 
de oprichting van stichting Beleven. Daarnaast heb 
ik jarenlang een blad uitgegeven met kleine adver-
tenties voor cursussen en heb koorfestivals georga-
niseerd. Daarbij heb ik mijn organisatietalent ont-
plooid, de stap naar cultuurscout was een logische; 
je moet daarvoor een blijmoedige naïviteit hebben 
en niet bang zijn voor een tik op je neus.”

Wat is de functie van een cultuurscout? Bram: “Het 
is o.a. onze taak mensen in de gelegenheid te bren-
gen kennis te maken met kunst en cultuur binnen 
en buiten de stad. Dat doen we met bijvoorbeeld 
het project ‘Kennis maken met Kunst’ wat al eerder 
liep in Klarendal. In het Broek is er een excursie 

georganiseerd naar de Hermitage in Amsterdam. 
Dat wil ik graag gaan overnemen. Een andere taak 
is het organiseren van activiteiten zodat mensen 
kunnen zien en zich afvragen of kunst en cultuur wat 
voor hen oplevert. ‘Een steen in de vijver gooien’ 
is een derde en bredere taak van de cultuurscout; 
iets aanjagen zodat mensen zelf hun initiatief ont-
plooien. De cultuurscout is dan een ‘oliemannetje’ 
die overal waar een vraag opduikt hulp biedt; 
meedenken over uitvoeringsvlak, fondsenwerving, 
facilitair ondersteunen en meer. Ik sta waardevolle 
initiatieven graag bij.”

Bram is te bereiken via  
bram.kluen@kunstbedrijfarnhem.nl 
026.3272319/06.23201338

“Ik hoop dat het Kunstbedrijf hier neer zal strijken met les- en activiteitenruimtes. Het is  
een prachtig gebouw en het zal een toegevoegde waarde voor bewoners van Klarendal zijn.”

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

Het Wijkplatform Klarendal gaat werken met een 
officieel Huishoudelijk Reglement. Alle zaken die 
voor de organisatie en het goed functioneren 
van het platform nodig zijn worden in dat huis-
houdelijk reglement aan de orde gesteld.
Op die manier weet iedereen waarvoor het plat-
form er is, hoe het is samengesteld en welke 
taken het moet uitvoeren.
“Duidelijkheid geven” is, samengevat, het ken-
merk van het reglement, dat vergelijkbaar ook in 
andere wijkplatforms aan de orde is.
In de laatste vergadering van het platform, die 
op 4 november werd gehouden stond het nieu-
we huishoudelijk reglement op de agenda.
Het reglement legt ook de relatie vast die er is 
tussen de gemeente Arnhem en het platform. 
Zorgen voor “de duurzame ontwikkeling en 
beheer van hert woon-, werk- en leefklimaat in 
de wijk.” is de kerntaak en de gemeente geeft 
daarvoor ook “bevoegdheden”, zoals het vaststel-
len van het wijkactieplan en de bevoegdheid te 
besluiten over de besteding van het wijkbudget.

W I J K W I J z E R ☞☞

WIJKpLATFORM KLARENDAL

 W A  P
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Klarendal en het Luthers Hofje in de Monumentenreeks

In de Arnhemse Monumentenreeks wordt de 
geschiedenis van Arnhem belicht door stichting 
Monuscript. Ieder deeltje behandelt een ander 
thema; Volkswoningbouw, Kerken, Musiskwartier, 
presikhaaf, de binnenstad en nog veel meer. Allerlei 
wijken en ander historische bezienswaardigheden 
krijgen aandacht en de echte Arnhem liefhebber 
heeft ze allemaal in huis.

Er zijn er ondertussen 24, de laatste editie ligt bij 
het ter perse gaan van deze wijkkrant net in de 
boekhandel; ‘Klarendal en het Luthers Hofje’! In de 
wijkkrant van afgelopen zomer lieten we zien hoe 
het Luthers Hofje zijn 150 jarig jubileum vierde.  

Mensen van die organisatie waren in de eerste 
instantie aan het kijken of uitgeverij Matrijs een 
editie over het Luthers Hofje kon maken. Het liep 
iets anders, maar er mag wel gezegd worden dat 
bewoners van het Luthers Hofje een aanjagende rol 
hebben gespeeld in het uitgeven van dit boekje.

Uitgeverij Matrijs schrijft over deze editie op haar 
website:
“Klarendal is vanouds een volkswijk, met veel 
sociale woningen, winkels, scholen en kerken. De 
wijk is bekend om de negentiende-eeuwse volks-
woningbouw, de molen en het Modekwartier, maar 
ook om problemen met drugsoverlast en sane-
ring. Deze eerste stadsuitbreiding buiten Arnhems 
muren ontstond als gevolg van de grote toestroom 
van arbeiders in de negentiende eeuw. De bebou-
wing is vanaf omstreeks 1830 geleidelijk gegroeid 
van de Velperpoort naar het noordoosten langs de 

Hommelseweg, Klarendalseweg en de Rosendaal-
sestraat, die toen nog Rosendaalseweg heette. In 
de jaren vijftig en zestig van de negentiende eeuw 
ontstonden de eerste initiatieven van charitatieve, 
kerkelijke instellingen voor een betere huisves-
ting van arbeiders. Deze woningbouw moest een 
tegenwicht bieden aan de goedkope speculatieve 
bouw, die leidde tot ongezonde sloppenwijken. Het 
Luthers Hofje, dat in 1860 verrees aan de Hommel-
seweg, was zo’n project. 

In 2010 bestaat het Luthers Hofje 150 jaar. Dit jubi-
leum was aanleiding een publicatie te maken over 
Klarendals architectuur en stedenbouw, met daarin 
een belangrijke plaats voor dit hofje.”

Verkrijgbaar in alle boekwinkels voor €9,95. Vraag 
in Wijkwinkel Klarendal – Klarendalseweg 442 – hoe 
u aan korting kunt komen.

Keramiek route KIK

Klarendals bewoner Ben Driessen is oprichter van 
stichting Kunst in Keramiek, een stichting met als 
doelstelling beeldend kunstenaars en keramiek 
samen te brengen. Technisch laat Ben zich advi-
seren door supervakman Max van Loon die grote 
schalen van zo’n 55 centimeter doorsnee bakt, Ben 
zelf nodigt kunstenaars uit die schalen te beschil-
deren.     

Voor de hele maand november heeft Ben een 
expositie georganiseerd; in de etalages van 
meerdere modezaken en accessoire winkels aan 
de Klarendalseweg staat keramiek en in Café 
Restaurant Goed hangen tien à vijftien borden; 
eigenlijk een keramiek route te beginnen bij 
Bedtime for Bonzo aan de Klarendalsweg 183 en 
eindigend helemaal onder aan.

De kunstenaars zijn niet de minsten. Ben heeft zo’n 
35 gerenommeerde kunstenaars bereid gevon-
den. “Ik ben op zoek gegaan naar kunstenaars die 
een markt hebben. Het werk moet natuurlijk ook 
potentie hebben om te kunnen verkopen.” Onder 
hen Aat Veldhoen, Jan Cremer, Ad Gerritsen en ook 
Arnhemmer / inwoner van Klarendal  Arno Arts.

Na de wandelroute op de Klarendalseweg op zoek 
naar keramiek in de etalages, wacht er een kopje 
koffie met gebak tegen gereduceerde prijs in Café 
Restaurant Goed.

Ernesto & Marcel l ino in het Posttheater
Maak  kans  op  e en  v r i j kaa r t !

De voorstelling “Het beste dan maar” op vrijdag 
12 en zaterdag 13 november in het posstheater 
aan de Rosendaalsestraat, bevat hoogtepunten uit 
de zeven theatershows van Ernesto & Marcellino, 
waarvan de laatste vier samen met Wilfried Finkers. 
Deze voorstelling wordt na bijna 20 jaar hun aller-
laatste... uw laatste kans om dit unieke trio op het 
podium te zien!

Wilt u alle problemen een keer vergeten? Aan-
schouw dan samen met de vele trouwe én nieuwe 
bezoekers waar dit trio al die tijd mee bezig is ge-
weest. De boodschap die ze over willen brengen is 
in ieder geval duidelijk: denk niet alleen aan jezelf, 
denk ook eens aan iets leuks. Een tijdloos staaltje 
rauwe onbenulligheid met een zeer hoge grapdicht-
heid.

Met “Het beste dan maar” nemen Ernesto & 
Marcellino met Wilfried Finkers op feestelijke wijze 
afscheid van hun publiek.

Heeft u een Arnhem Card? Kom dan voor slechts  

€ 5,- naar het Posttheater voor een heerlijk avondje 
uit!  Voor de voorstelling van 13 november stelt het 
Posttheater graag 2 vrijkaarten ter beschikking voor 
de lezers van Wijkkrant Klarendal. Dit kan door het 
beantwoorden van een eenvoudige vraag zoals: 
Hoe heet de broer van Wilfried Finkers?

Mail uw antwoord naar info@posttheater.nl o.v.v. 
‘wijkkrant actie’, vermeld uw telefoonnummer en u 
hoort zo spoedig mogelijk of u een vrijkaart heeft 
gewonnen. Wees er snel bij!

www.ernesto-marcellino.nl / www.posttheater.nl   

Aanvang 20:30, Normale entree € 16,-
Kaartverkoop & Info telefonisch: 026-4460553 op 
dinsdag en donderdag van 10.00- 14.00 uur.
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in de Jan Ligthartschool

$
$

$

De Jan ligthartschool heeft de kinderboeken-week in oktober geopend met een spetterend toneelstukje  dat werd opgevoerd door een aan-tal leerkrachten. 

De schrijver Gerardus Ganzeveer is voor zijn 
boek op zoek gegaan naar een goede illustrator. Die kon hij niet vinden, dus heeft hij de kinderen gevraagd om hem te helpen.

Alle groepen zijn direct aan de slag gegaan! 
Hierbij hebben de groepen zelfs hulp gehad van ouders die zelf goed zijn in illustreren en een gastles vol met tips kwamen geven. De gast-lessen in de klassen waren leerzaam en zeer creatief. De kinderen hebben uiteindelijk een 
tentoonstelling ingericht, met al het gemaakte werk voor de schrijver. Gerardus Ganzeveer was er heel blij mee en heeft iedere klas beloond 
met een nieuw boek!

U

q
Activiteiten De Leuke LindeActiviteiten De Leuke Linde

Kinderboekenweek

g

r

Hallo jongens, meisjes, ouders en alle andere lezers,

De winter staat weer voor de deur en dat betekent dat het op De Leuke Linde weer wat rus-
tiger gaat worden en erg koud, brrrr! We zullen niet stil zitten en hard aan het werk gaan, 
zodat er in 2011 weer een heleboel leuke en nieuwe activiteiten zijn. Dit betekent wel dat we 
vanaf de herfstvakantie gestopt zijn met onze wekelijkse activiteiten, maar natuurlijk kun 
je wel gewoon lekker komen spelen. 

MAAR…… we eindigen dit jaar natuurlijk wel met een spectaculair feest op De Leuke Linde. 
Samen met kinderwerk Klarendal (Joyce & Annika) en kinderwerk De Hommel (Kitty & 
Michiel) organiseren we nog een super gezellig en groot Kerstfeest in een lekkere warmte 
tent op De Leuke Linde MET veel leuke kerstactiviteiten. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar 
zijn woensdag 15 december van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom om hier bij mee te 
doen!!!! 

Kinderraad De Leuke Linde ‘Kinderen beslissen mee’

Wat is de Kinderraad?
Met de Kinderraad willen we een groep vormen van ongeveer 8 kinderen die mee willen den-
ken met de kinderactiviteiten in Klarendal & St. Marten. Om mee te doen moet je wel wonen 
in deze wijken. Wil jij ook meebeslissen in het programma van de( vakantie)activiteiten van 
De Leuke Linde, Sporthal Klarendal, Wijkcentrum Klarendal & Wijkcentrum De Hommel? Of 
heb je andere ideeën die spelen onder de kinderen in de wijk en wil je daar iets mee doen? 
Bijvoorbeeld een Dungan ruilmiddag.. 
Meld je dan nu aan voor de Kinderraad!! En beslis mee!

Hoe doe je mee met de Kinderraad?
Stuur een sollicitatiebrief naar  
leukelinde@upcmail.nl 
Wat moet er in een sollicitatiebrief? 
Je naam, leeftijd, adres en op welke school je zit
De reden waarom jij mee wil doen met de 
Kinderraad
Waarom wij juist jou moeten uitkiezen voor de 
Kinderraad?
Als je het moeilijk vindt om een sollicitatiebrief  
te schrijven, vraag dan je ouders om hulp of  
vraag hulp bij Maartje of Thijs van De Leuke Linde. 

Sport & Spel 2011:
Vanaf de voorjaarsvakantie (19 febr – 27 febr) 
starten we weer met een super leuk, spannend  
en mooi wekelijks aanbod. Jullie krijgen hier  
begin 2011 allemaal nog een mooie folder in de 
bus! Dus houd jullie brievenbus goed in de gaten 
en komen met z’n allen naar De Leuke Linde toe!

Wil je weten wat er allemaal gaat gebeuren op  
‘De Leuke Linde’?  
Ga naar www.deleukelinde.nl of kom gewoon naar ons toe. Daar staan 2 grote borden waar 
alle activiteiten en informatie in hangt, maar je mag het natuurlijk ook gewoon aan ons 
vragen. Graag zien wij jullie in onze mooie speeltuin en vanaf 2011 weer bij onze gezellige 
activiteiten!

Groetjes, Maartje, Thijs & Stichting Bouwspeelplaats De Leuke Linde

Oliebollenverkoop:
Op donderdag 30 december worden er weer heerlijke oliebollen gebakken door de vrij- 
willigers van De Leuke Linde. Vanaf 1 december kunt u een bestelstrookje op komen halen 
bij De Leuke Linde.

In de volgende wijkkrant leest u hier meer over!
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Even voorstellen:

Mijn naam is Esther Jansen, sinds dit 
schooljaar de nieuwe directeur van de Jan Ligthartschool. 

Ik vind dat ik het erg getroffen heb met de Jan Ligthartschool want het is een ontzettend fijne school om op te werken. Leuke kinderen die op een hele fijne manier met elkaar omgaan. Een warm en enthousiast team en betrokken ouders die graag meedenken en meehelpen. Bovendien vind ik dat de school in heel leuk stukje Arnhem staat, dicht bij het centrum maar toch met veel groen in de omgeving. Op dit moment kijk ik veel rond, doe veel indruk-ken op en maak kennis met de kinderen, de ouders en de buurt om een plan te kunnen maken waar we de komende jaren met de Jan Ligthart naar toe willen. Nog even in het kort: Ik ben 37 jaar, woon samen (in Arnhem) en heb twee kinderen. Voordat ik op de Jan Ligthartschool werkte, woonde en werkte ik in Utrecht. Tot ziens op school of in de wijk!

Groeten Esther Jansen

q

$

Activiteiten Wijkcentrum Klarendal

b

$

n

m

Hallo allemaal!!
Hier weer wat nieuws over de kinderactiviteiten in wijkcentrum 
Klarendal!!

Kleuterclub
Vanaf vrijdag 29 oktober is de kleuterclub weer begonnen. De club is iedere 
vrijdag van 13:15 tot 15:00 en kost € 1,- per keer. Het is voor kinderen van 
4 t/m 6 jaar. Iedere week gaan de kinderen sporten en knutselen. 

Er is nog plek dus wil je er ook bij, geef je dan snel op!! Bel naar het wijk-
centrum en vraag naar Joyce of Annika, 026-3513428. Of kom gewoon even 
langs!

Sinterklaasfeest!
Op woensdag 1 december is er in wijkcentrum Klarendal een groot sinter-
klaasfeest!! Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar is er een leuk programma van 
13:30 tot 16:00 in het wijkcentrum. 

Natuurlijk komt sinterklaas op bezoek! Ben jij lief geweest dan krijg je mis-
schien wel een kadootje!! 

Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar zijn er van 13:30 tot 15:00 activiteiten in 
het wijkcentrum en van 15:00 tot 16:00 in Sporthal Klarendal.

De toegang is voor alle kinderen gratis!
 
Kinderkerstfeest
Op woensdag 15 december van 14:00 tot 16:00 is er een supergezellig kin-
derkerstfeest op De Leuke Linde voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ouders 
zijn ook van harte welkom! In de grote verwarmde (!) tent zijn er allerlei 
leuke kerstspellen te doen. Met wat lekkers en wat te drinken maken we er 
samen een gezellig kerstfeest van! 

De toegang is voor alle kinderen en ouders gratis! 

Kerstvakantie
Van 20 t/m 31 december is het kerstvakantie. Let goed op de posters en 
flyers in de week ervoor, want er zijn weer allerlei leuke activiteiten dus je 
hoeft je niet te vervelen!! 

Wist je datjes!
✮ Wist je dat de meidenclubs weer zijn begonnen in het wijkcentrum? 

Iedere donderdagavond van 18:45 tot 19:00. Wil je ook meedoen? Geef 
je dan nog snel op!

✪ Wist je dat er nu op de donderdagavond ook een jongensclub is in het 
wijkcentrum? Daar is ook nog plek!

✰ Wist je dat Susie (dj kinderdisco) in de kerstvakantie een verjaardags-
feest geeft voor alle kinderen? Susies kerstdisco is op woensdag 22 
december in wijkcentrum Klarendal.

✯ Wist je dat we volgend jaar op woensdag 1 juni op kinderkamp gaan? 
Wij hebben er nu al zin in!!

✫ Wist je dat het kinderwerkteam (vrijwilligers & stagiaires) er weer hele-
maal klaar voor is dit seizoen? We hopen je snel bij één van onze activi-
teiten te zien! 

Open dag op De Atlas  en Sint Jansschool
U bent op 18 november van harte welkom op 
beide scholen tussen 9.00 uur en 10.30 uur 
voor een kijkje of een rondleiding. U kunt dan 
ook met al uw vragen terecht. Op deze dag ziet 
u de scholen in vol bedrijf en heeft u alle gele-
genheid om de sfeer te proeven. 

Natuurlijk kan dat ook op een ander gewenst 
tijdstip, maar dan moet u hier wel een afspraak 
voor maken.
De gezamenlijke open dag wordt gehouden in 
het kader van de steeds verder gaande samen-
werking. In 2012 zullen beide scholen in het 
nieuwe Multi Functioneel Centrum trekken wat 
tegen die tijd gebouwd is aan de Verlengde 
Hoflaan op het terrein van de Menno van 
Coehoornkazerne. 

Sint Jansschool, Rosendaalsestraat 373, 
026 4434984. Als u de 18e niet kunt, maar 
wel meer over de school wilt weten kunt u een 
afspraak maken met An van Nierop. 
De Atlas, Slichtenhorststraat 39, 
026 4431438 Om een afspraak te maken belt 
u met Tonnie Bruins.


