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en nog veel meer

Als je goed rondkijkt in Klarendal zie je door de 
wijk verspreid kunst en reclame op grote muren. 
Sommige afbeeldingen zijn een beetje versleten, 
anderen zijn fris en net weer in de verf gezet. 
Enkele afbeeldingen verdwenen inmiddels, zoals 
die van warenhuis Henzen. Deze bestaan slechts 
nog in de herinnering van bewoners. Klarendal en 
afbeeldingen op muren; het hoort bij elkaar!

Die traditie met gevelkunst en -reclame, de 
vernieuwde Klarendalseweg én het modekwar-
tier waren voor Volkshuisvesting reden om vier 
nieuwe gevelafbeeldingen te maken aan de  
Klarendalseweg. Inmiddels liggen de ontwerpen 
voor drie van de vier afbeeldingen klaar. De  
gemeente verleende vergunning om deze drie  
te gaan maken. 
Na een eerdere oproep in deze wijkkrant vormde 
Volkshuisvesting een werkgroep gevelafbeeldingen. 
In de werkgroep zitten vier wijkbewoners én één 
ondernemer. De werkgroep koos vier gevels uit 
én bedacht een ontwerprichting voor iedere gevel. 
Daarna gingen Klarendalse ontwerpers aan de 
slag. In deze wijkkrant laat Volkshuisvesting u 
graag zien wat zij bedachten.
   
Zijkant Klarendalseweg 453-455 (hoek Willem-
straat)

Bewoner Gerrit Dassen dichtte ‘Klarendal mooi 
wijk’. Straks leest iedere wandelaar hoe trots 
Klarendallers zijn op hun wijk. De vormgeefster 
Karina Dimitriu plaatste het gedicht in een  
modern landschap waarin de molen natuurlijk  
niet ontbreekt. Maar zag u de molen eerder in 
kruissteek? 

Zijkant Klarendalseweg 509 – 510

Wie herinnert zich nog de bioscoop Corso Cine-
ma? Vandaag de dag staat op de hoek Koolstraat 
en Klarendalseweg een in roodtinten geschilderd 
woongebouw. In vroegere dagen konden bewo-
ners op die plaats in een rasechte bioscoop smul-
len van Zorro, Tarzan en Roy Rodgers. Kunstenaar 
Arno Arts ontwierp een paneel met een filmpos-
ter. Op de poster komen de oude filmhelden van 
toen en erboven lichten de letters ‘Corso Cinema’ 
weer op.

Zijkant Klarendalseweg 431-433 (hoek Schutter-
straat)

In de goede jaren was de straat vol kleine win-
keltjes. Voornamelijk ambachtslieden verkochten 
hun waren. Veel bewoners kijken met een goed 
gevoel terug naar die tijd en weten tegelijkertijd 
dat de ondernemers van toen nu geen bestaans-
recht meer hebben. Of toch wel? Hanneke van 
der Pol ontwierp een gevelschildering als ode aan 
nog altijd actieve ondernemers met een heel rijke 
historie in de wijk.

Na toekenning van de vergunning van 5 november 
 hebben bewoners nog 6 weken tijd om officieel 
bezwaar te maken. De vergunningaanvraag is 
in de krant gepubliceerd. Vanaf half december 
kan realisatie tot de opdracht verleend worden. 
De ontwerpen van Arno en Karina kunnen in de 
winter gemaakt. Zodra ze klaar zijn worden ze op-
gehangen. Het ontwerp van Hanneke gaat begin 
volgend jaar in uitvoering, zodra mooier weer dat 
toelaat.
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De donkere dagen zijn begonnen en we 
ronden weer een jaar af. Het jaar 2010 was 
een jaar waarin veel zichtbaar werd. De hele 
Klarendalseweg kreeg een prachtig aanzicht 
met mooie lantaarnpalen en allerlei zijstraten 
werden ook in ere hersteld. Er word nog steeds 
gewerkt aan de straten, de BGB pagina van 
deze krant houdt ons op de hoogte en het lijkt 
bijna klaar. Ook komen er telkens weer nieuwe 
ondernemers aan de as van de wijk en wordt 
het aanzicht steeds aantrekkelijker voor onszelf 
bewoners. Maar ook voor nieuwsgierige aagjes 
die toch wel willen zien hoe zo´n Vogelaarwijk 
nou zo hip is met een modekwartier.

Dit jaar zijn we aan het einde niet de straat op 
gegaan om bewoners te vragen wat hun goede 
voornemens zijn voor 2011. We gaan er vanuit 
dat iedereen zo content is met de investeringen 
die er door overheden worden gedaan in onze 
wijk, dat de voornemens ook goed zijn. Of is 
dat wishfull thinking…? 

HoE DAN ooK; WIJ WENSEN IEDErEEN 
GoEDE fEEStDAGEN EN IN 2011 WEEr ZEVEN 
PrAcHtIGE WIJKKrANtEN!
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is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk woensdag kopij 26 januari
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 8 feb.
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~

1 2Plastic ophaaldagen in 2011 
anders

Daar waar het in de Geitenkamp ondertussen 
voor elkaar is gebokst twee keer per maand plas-
tic afvalzakken op te laten halen, blijft het bij ons 
voorlopig in 2011 één keer per maand. Of anders 
gezegd; één keer per vier weken! Dat is een kleine 
vooruitgang… Want een huishouden dat strak aan 
afvalscheiding doet, weet dat die minimaal twee 
zakken per maand nodig heeft. 
Het plastic wordt voortaan opgehaald op de dag 
dat de grijze minicontainers worden geleegd; dat 
is dus op een dinsdag.

Dat gemeente Arnhem de inzameling van plastic 
verpakkingsafval anders gaat organiseren heeft 
een reden. Voor u als bewoner van de stad is het 
gemakkelijker te onthouden als het plastic afval 
wordt opgehaald op de dag dat de grijze mini-
containers in uw wijk worden geleegd. Een groot 
voordeel hierbij is dat u de plastic afvalzakken 
tegen of tussen de minicontainers kunt zetten, 
waardoor het risico van wegwaaien wordt ver-
minderd. Daarnaast staat er minder vaak afval op 
straat.

Bewoners die geen gebruik maken van minicontai-
ners maar van ondergrondse verzamelcontainers 
kunnen hun specifieke inzameldagen voor plastic 
vinden op de voorkant van de nieuwe afval- en 
rioolwijzer die eind december wordt verspreid. 

 

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 6 was de 
GArNIZoENStrAAt 
31. De winnaar is 
HAfIZE BoStANcI, 
Rappardstraat 78.  

GEfElIcItEErD!!

DoE ooK MEE  
DoE ooK MEE  
EN WIN EEN PrIJS !
EN WIN EEN PrIJS !

lever de bon voor 26 jan. 
bij de Wijkwinkel

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 26 januari

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

Verhuizing projectbureau 
100%MODE

Aan de Klarendalseweg 456 zat tot voor kort het 
informatiepunt van het Modekwartier, maar zij zijn 
verhuisd. Momenteel zit het infopunt aan de Ing. 
J.P. van Muijlwijkstraat 21. Hier kunt u terecht voor 
informatie over het project 100% Mode en over de 
verschillende ondernemers en activiteiten in het 
Modekwartier Klarendal.

openingstijden:

Woensdag: 10.00 – 12.00 uur
Donderdag: 10.00 – 12.00 uur
Vrijdag: 10.00 – 12.00 uur

Of op afspraak.

100mode@gmail.com 
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Door Zefanja Hoogers 

Begin november rouleerde er een persbericht 
van de gemeente; de Politiehuiskamer heeft een 
alternatief gevonden! Het was al langer sowieso 
maar de vraag of de succesvolle laagdrempelige  
Politiekhuiskamer kon blijven bestaan. Daarnaast 
moeten ze ook nog weg omdat hun huidige 
plek aan de Hommelseweg / hoek Maarten van 
rossemstraat een pand is wat onderdeel uitmaakt 
van het Kluswoningen-project van woningcorpora-
tie Portaal.  

Er volgde een zoektocht langs een aantal plekken. 
Die eindigde in HEt VoorMAlIGE PAND VAN 
BloEMIStErIJ DE lENtE, HoMMElSEWEG 56. 
Weer centraal en hemelsbreed 400 meter verderop!
Henk en René zijn blij dat hun nieuwe plek zo dicht 
bij het risicovolle gebied van de Hommelsepoort 
ligt. “Wij willen en kunnen nu door. Maar het gaat 

ons ook een beetje aan het hart; elf jaar lang is 
gebleken deze formule in een voormalig coffee-
shop  goed werkte. De sfeer was erg goed. We 
vinden het dus óók jammer, maar moeten deze 
periode nu afronden.”

Naast de wijkagenten zullen ook wijktoezicht-
houders en handhavers  –  zogenaamd ‘lichtblauw’ 
– gebruik maken van het pand. Momenteel wordt 
er hard gewerkt om de binnenkant op te knappen 
en de inrichting aan te passen. In het voorjaar van 
2011 kunnen onze wijkagenten er zich huisvesten.

Politiehuiskamer verhuist naar de Hommelseweg 56

Wijkagenten Henk Westerhof en rené Huls voor het toekomstige  
adres van de Politiehuiskamer, Hommelseweg 56 vanaf voorjaar 2011.

‘Poedersuiker erbij?’

Tekst: Helga van Ree beeld: Zefanja Hoogers

‘op oudejaarsavond gaan we eerst onder de 
douche, want dan zijn zelf een oliebol geworden. 
Daarna gaan we gezellig naar onze kinderen.’ 
Kobus en Sophia Schaaf staan in de maanden 
november en december met hun oudhollandse 
gebakkraam onderaan de catharijnenstraat. 

Al 35 jaar lang. In de zomermaanden trekken ze 
van kermis naar kermis met een draaimolen en 
altijd-prijs-kraam. Sophia: ‘De oliebollen doen we 
ter overbrugging, om toch te blijven verdienen. 

Maar het is vooral heel gezellig. We kennen zoveel 
mensen. De hele dag door steken we onze hand 
op en groeten we voorbijgangers. Als het januari is 
missen we dat best wel.’

Kobus – geboren en getogen in Klarendal- leerde 
het vak van zijn vader. ‘Of ik een geheim recept 
heb? Nee, hoor. Gewoon goed meel, goede olie 
èn…een stevig beslag. Van een dun beslag kun je 
wel meer bakken, maar dan krijg je van die lucht-
kussens vol vet. Echt òliebollen dus. Bah, dat wil 
ik niet. Dan bak ik maar de helft minder, maar dan 
smaken ze wel goed!’

Kobus ‘test’ze graag zelf. ‘Hij zit altijd te snaaien’, 
zegt zijn vrouw lachend. ‘Net ging dat bekkie ook 
weer op en neer, zag je dat?’ Kobus heeft zijn 
woordje wel klaar. ‘Mijn moeder zei altijd: je moet 
goed eten en goed drinken. En dat doe ik ook.’ 
Sophia kijkt hem met een schuin oog aan en pakt 
een bruine boterham. 

‘We beginnen ’s ochtends rond half elf en gaan 
door tot de voorraad op is. Meestal is dat rond half 
vijf, maar soms ook al om drie uur. Dat valt eigen-
lijk niet te voorspellen. We kunnen wel merken dat 
de crisis in het spel is. Ook op de kermis. Minder 
omzet hè? Daarom houden we van kleine prijsjes. 
Ik denk dat wij de goedkoopste zijn. Een oliebol – 
met of zonder krenten- kost bij ons vijftig cent en 
een zak van veertien stuks is zes euro.’ Rijk wordt 
het echtpaar er niet van. Zeker omdat ze ook veel 
weggeven... Een bolletje extra in de zak of één ter-
wijl je staat te wachten: voor hun geen probleem. 
‘Als we onze rekeningen maar kunnen betalen en te 
eten hebben, vinden wij het wel goed’, vinden ze. 

In haar hart zou Sophia wel een mooiere wagen 
willen hebben, maar ‘Dat hoef je hier niet te doen. 
Vernielingen, grafitty… Nu hebben ze ook weer iets 
op de achterkant gespoten. We houden het gewoon 
bij deze kar, die nu twaalf jaar oud is. In januari 
knappen we hem weer op en gaat ie op stal.’

Hopelijk bakken Sophia en Kobus ze volgend jaar 
weer lekker bruin. Deze winter kunt u er zeker nog 
terecht voor een smakelijke bol voor een zacht 
prijsje en een gezellig praatje. 

“Als we onze rekeningen maar  
kunnen betalen en te eten hebben, 

vinden wij het wel goed”
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Van keramiek tot baklava. DOCKS ondernemersgids.
Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek zijn van 
oudsher zeer ondernemende en creatieve wijken. 
Kleurrijke wijken met een grote diversiteit aan 
bewoners en een breed scala aan ondernemers. 
Met deze gids, een initiatief van ondernemersver-
eniging DocKS, wordt deze bonte verzameling 
mensen en ondernemers in de etalage gezet. 

De ondernemersgids is bedoeld om de bedrijvig-
heid en creativiteit in Klarendal, Sint Marten en 
Spoorhoek in al haar aspecten onder de aan-
dacht te brengen van een breed publiek. Willem 
Genevace van DOCKS: “Wij verwachten door brede 
verspreiding van de gids extra aanloop te kunnen 
genereren, vanuit de wijk zelf, maar ook vanuit de 
rest van de stad én van buiten de stad.” Met de 
gids wordt voortgebouwd op de vele positieve, 
gezamenlijke initiatieven van de afgelopen jaren in 
deze wijken. 

Het handzame gidsje is uitgekomen vóór de feest-
maand december en wordt verspreid in hotels en 
kroegen in Arnhem en huis-aan-huis in de betref-
fende wijken. In de gids staat praktische informatie 
over de diverse bedrijven, adressen, openingstij-
den en een kaart. Verder zijn interviews met bewo-
ners en ondernemers opgenomen en een aantal 
karakteristieke plekken in beeld gebracht. 

Maar buiten dat is de gids een absolute lust voor 
het oog: een mooie demonstratie van het bloei-
ende ondernemersklimaat in de wijken.  

DOCKS Arnhem is de ondernemersvereniging van 
de Arnhemse wijken Klarendal, Sint Marten en 
Spoorhoek. Met de grootschalige renovatie van 
deze wijken en de start van het project 100% Mode, 
ontstond er behoefte aan een nieuwe, sterke ver-
eniging. De eerste leden waren de modeonderne-
mers die zich in het Modekwartier hebben geves-
tigd. Ondertussen zijn vele andere ondernemers uit 
de wijken ook lid geworden. 

Ondernemersvereniging DOCKS (Klarendal, Sint 
Marten en Spoorhoek) is opdrachtgever en uit-
voerder van deze gids, die mede mogelijk gemaakt 
is door: Gemeente Arnhem en Wijkplatform 
Klarendal.

op vrijdag 26 november werd het eerste exem-
plaar in café Simmers aan de Klarendalseweg 
overhandigd aan farzad Ghaus, de winkelstraat-
manager Velperpoortdistrict. Hij zal zich de komen-
de jaren inspannen, samen met ondernemers, 
gemeente en politie, om te werken aan een mooi 
en veilig winkelgebied, waar publiek graag komt.

Mocht u als bewoner de gids de komende weken 
niet in de bus krijgen dan kunt u een exemplaar 
ophalen in de wijkwinkel aan de Klarendalseweg 
442.

KoNIJNENSoEP

Met kerstmis stond er bij ons konijnensoep op het 
menu. Mijn vader slachtte zelf het konijn voor de 
soep. Geen idee hoe hij daar aan kwam. Stropen, 
denk ik. of er kwam opeens iemand aan de deur 
met een konijn te koop. Dat was normaal toen. 

We aten ook wel eens soep met vlees dat we niet 
kenden. Totdat iemand aan tafel opeens ‘miauw’ 
zei. Dan wisten wij ook wel weer hoe laat het was. 
Duivensoep hebben we ook wel eens gegeten...
Mijn vader doodde het konijn zelf en dan kwam 
het in onze kleine huiskamer te hangen. Twee 
pootjes werden bij elkaar gebonden, waarna mijn 
vader hem ‘de jas’ uittrok. “Hij heeft het warm” zei 

hij dan. Daarna spijkerde papa het konijn aan de 
buitendeur en ritste hem open. Ik vond het mooi 
als het ‘kralensnoer’ eruit kwam. Dat waren de 
darmen, die nog vol keuteltjes zaten. Zo mooi. Net 
een parelketting, vond ik als kind.

Van het kopje, de niertjes en het levertje kookte 
mijn moeder een lekkere vette soep. Ik hield van 
kluiven en mocht het kopje hebben, met de tandjes 
en de hersentjes er nog in. Dat klinkt nu een beetje 
vies, maar we aten vroeger bijvoorbeeld ook ge-
bakken nier en koeientit... Ik zou het nu niet meer 
lusten misschien, maar toen! Joh, ik heb mijn oom 
zelfs een keer een gekookte ‘keujeskop’ zien eten. Ik 
vergeet dat beeld nooit meer. Zijn gezicht verdween 
er gewoon in. 

Het was gewoon niet breed in die tijd. Als kind 
word je dan creatief. Ik at bijvoorbeeld schuifkaas. 
Dat kon je nergens kopen. Je nam vier boterham-
men en legde je éne plakje kaas op het eerste snee-
tje brood. Dan ging je zitten kijken en nadenken. 
Ga ik hem nu opeten of straks? En dan schoof je 
hem door naar de volgende boterham. En zo bleef 
je schuiven tot de laatste boterham. Had je voor je 
gevoel toch vier keer kaas gehad! 
Maar even terug naar ons kerstmaal. Bij de konijnen- 
soep aten we rode kool, gekookte piepers en appel-
moes. Daarna kwam er gele en bruine vla op tafel. 
Dat hele maal vonden wij thuis zò lekker! Daar kan 
nu niks meer tegenop. 

Tot slot kregen we chocolademelk uit de grote pan 
die op de kachel stond. We zaten bij de kerstboom-
met-echte-kaarsjes (emmer water met dweil er-
naast!) en luisterden naar radio Davos. Daar kwam 
het programma ‘Groeten uit Davos’. Nederlandse 
TBC-patiënten deden de groeten deden aan thuis. 
Mijn ouders vonden dat zo mooi; ze zaten soms 
tranen in hun ogen.’  

“Van het kopje, de niertjes en  
het levertje kookte mijn moeder  

een lekkere vette soep.”

Verhalen  
uit  
de 

 West 
 Peterstraat

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



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

corrEctIE St. JANSKErKStrAAt

In de vorige wijkkrant stond vermeld dat in de 
hele St. Janskerkstraat nieuwe riolering gelegd 
zou worden, en dus van voor tot achter open zou 
gaan. Dit klopt niet. Alleen in het deel van de St. 
Janskerkstraat tussen Dragonderpad en Vijver-
laan is het riool slecht. “Hier pakken we de straat 
aan van ‘plint tot plint’”, zegt BGB-opzichter René 
Kosters. “Nieuw riool, nieuw gelegde straat, 
nieuwe stoepen en nieuwe parkeerplaatsen.”

Het deel tussen Verlengde Hoflaan en Dragon-
derpad wordt wel opgeknapt maar niet zo groot-
schalig. “Hier brengen we straten en stoepen op 
basisniveau: we halen kuilen en hobbels uit de 
straat en leggen stoeptegels recht.” Ook komen 
hier nieuwe, grotere putten (kolken) in het trot-
toir. “De oude kolken zijn aangetast doordat 
ze vergroeid zijn met wortels. Die gaan we dus 
vernieuwen. En doordat ze groter zijn verbetert 
dit de afvoer naar het riool.”

De werkzaamheden starten in 2011, zodra het 
weer dit toelaat.

Tekst en foto's: Jos van Beek Communicatie   

Dr. J.c. HArtoGSlAAN

In de J.C. Hartogslaan wordt vanaf het Leeuwen-
steinplein tot de Römerselaan de huisaanslui-
ting op het riool vervangen. Omdat de straat 
dan open gaat, zal deze van ‘plint tot plint’ 
worden aangepakt: nieuw gelegde klinkers, 
nieuwe stoepen en nieuwe parkeerplaatsen. 
Deze grootschalige aanpak is nodig vanwege de 
slechte staat van onderhoud van de bestrating, 
en problemen met de afvoer van regenwater. 
Voor alle duidelijkheid: het hoofdriool wordt dus 
niet vervangen.  

De rest van de straat naar de Hoflaan en de 
Raapopseweg wordt op basisniveau gebracht. 
Dat betekent met name rechtleggen van stoep-
tegels en kuilen en hobbels uit de straat halen.

VrAGEN EN tEKENINGEN 

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 
Kosters is daar dan aanwezig. 

U kunt de tekeningen ook bekijken op de 
website van BGB Klarendal: www.arnhem.nl/
bgbklarendal. 

Begin 2011, zodra het weer dit toelaat, gaat de 
spade de grond in in het gebied raapopseweg, 
Vijverlaan, Klarendalsweg, Verlengde Hoflaan. 
Sommige delen worden op basisniveau ge-
bracht, andere delen staat grootschalige aanpak 
te wachten omdat daar het riool vervangen 
wordt.

HoofDoPZIcHtEr rENé KoStErS 
WEG

Met pijn in het hart verlaat BGB-hoofdopzichter 
René Kosters eind dit jaar het BGB-toneel in 
Klarendal. “Dit doet me echt zeer”, zegt hij. “Ik 
heb twee jaar in deze ontzettend fijne buurt 
gewerkt. En samen met bewoners hebben we er 
iets moois van kunnen maken. Natuurlijk heb-
ben we niet iedereen honderd procent tevreden 
kunnen maken, maar dat heb ik wel geprobeerd. 
Hopelijk heb ik zo de drempel naar de gemeente 
kunnen verlagen.”

Kosters vertrekt omdat hij ook in andere wijken 
BGB-projecten aan de slag gaat. “Ik heb de 
Gulden Bodem en de Hoogkamp erbij gekregen. 
Dat vergt al veertig uur per week. Om alles goed 
te doen, moet ik dus kiezen.” 
Waarom kiest hij redenen voor deze wijken?  
“Klarendal is bijna klaar en daar begint het net.” 
Andere reden is dat zijn vakmanschap daar 
stevig wordt gekieteld. “Er zijn grote hoogtever-
schillen in deze wijken. Neem de Van Heemstra-
laan. Het is een enorme uitdaging als je daar 
riolering moet aanleggen, met valputten en 
dergelijke. Dan kies ik daarvoor. Maar nogmaals 
het doet me echt zeer dat ik hier wegga.” Wie zijn 
opvolger wordt is nog niet bekend.

oVErIGE StrAtEN

De overige starten, zoals de Rosendaalsestraat, 
de Garnizoenstraat en de Taklaan worden op  
basisniveau gebracht. Hier worden kuilen en 
gaten uit de weg gehaald en ander achterstallig 
onderhoud uitgevoerd, zodat alles er weer heel 
en veilig bij komt te liggen.

St. Janskerkstraat wel nieuwe riolering

St. Janskerkstraat geen nieuwe riolering

KAZErNEStrAAt, röMErSElAAN

De Kazernestraat gaat helemaal op hun kop. Het 
hoofdriool is slecht en wordt vervangen. Daarna 
wordt de straat nieuw beklinkerd, en komen er 
nieuwe stoepen en nieuwe parkeerplaatsen. 
In de Römerselaan gaat de straat op de schop 
vanwege de slechte onderhoudsstaat van de be-
stratingen. Denk hierbij aan de straat, de stoep 
en de parkeerplaatsen.

HoflAAN EN VErlENGDE HoflAAN

De Hoflaan en het deel van de Verlengde Hof-
laan onder de Klarendalseweg gaan volledig op 
de schop. Vanwege de slechte staat van onder-
houd van de bestrating, wordt de weg hier van 
‘plint tot plint’ hersteld: nieuw gelegde straat, 
nieuwe stoepen en nieuwe parkeerplaatsen.
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K e r s t i n K l a r e n d a l

DE lEKKErStE olIEBollEN VAN ArNHEM 

En deze kan je bij Bouwspeelplaats De leuke 
linde bestellen.

De oliebollen worden door de vrijwilligers gebak-
ken en de opbrengst is natuurlijk voor de kinderen. 

De oliebollen worden op donderdag 30 december 
op de Leuke Linde gebakken. 
Je kan ze dan hier ook ophalen. Tussen 3 en 4 uur
Voor 55+ en zieke wordt het aan huis bezorgd.

De oliebollen zijn € 0,40 cent per stuk. 

Maar bedenk wel het zijn echt de lekkerste olie-
bollen van Arnhem en omstreken.

Naam:

Adres:

telefoonnr: 

Ik wil ………………oliebollen x € 0,40 =

Mijn bestelling graag thuisbezorgen. (alleen  

voor 55+ en mensen die slecht ter been zijn)

Bon uiterlijk 29 december inleveren op de leuke 

Linde. 

30 december op de Leuke Linde

Wijkkrant Klarendal wenst iedereen een goed 2011!



fEEStElIJKE KErStVIErING MEt BrUNcH

Villa Klarendal opent zaterdag 25 december 
haar deuren in wijkcentrum Klarendal voor een 
feestelijke brunch en kerstviering. 

Van 11.00-13.00 uur zijn Klarendallers van alle 
leeftijden welkom voor een uurtje lekker eten en 
drinken met broodjes, sap, kerststol en een ei 
erbij. Vervolgens is er een uur viering: het zingen 
van kerstliederen, een kerstverhaal, een gebed 
en er is iets creatiefs voor en met kinderen.

Voor de allerkleinsten is er een crèche aanwezig 
tijdens viering. 
Deelname is gratis.  
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K e r s t i n K l a r e n d a l

lIcHtJES IN DE MolEN
MIDWINtErfEESt IN MolEN DE KrooN 

Kom op zondag 19 december naar molen 
De Kroon en vier het midwinterfeest mee. 
Van 11.00 tot 17.00 uur ben je welkom aan de 
Klarendalseweg 82. De molen is die dag feeste-
lijk versierd met lichtjes en natuurlijk zijn er de 
beroemde molenpannenkoeken. 

Kom in de warme oude paardenstal een kop 
soep eten of warme chocolademelk drinken. Er is 
muziek en voor de kinderen een poppenkastvoor-

stelling op de eerste verdieping van de molen 
(14.00 en 15.00 uur). Hou je jas aan, want boven 
in de molen is het ook winter.

Beneden in de molen staan kraampjes met bon-
bons, zelfontworpen tassen, warme mutsen en 
sjaals. Ook kun je er terecht voor ambachtelijke 
jams, chutney’s en lemoncurd. De molenwinkel is 
open, met diverse soorten koeken, meel en bak-
produkten..

Kom sfeer en pannenkoeken proeven op zondag 
de 19e december vanaf 11.00 uur.

Midwinterfeest, De Molen, 19 december

KlArENMArKt

Zondag 19 december is er weer een Kerst-
Klarenmarkt op de Akkerstraat. 

Vanaf 10 uur kunt u terecht om tweedehands, 
nieuw of zelfgemaakte kerstcadeautjes te kopen. 
Kunst, kitsch, kerstspullen, erwtensoep en warme 
chocolademelk zijn volop aanwezig met gloeiwijn 
voor de liefhebbers. Ook zullen wij ons uiterste 
best doen om voor warmte, vuur en verlich-
ting te zorgen. Muziek is er natuurlijk ook weer 
van de Spincat die ons in kerstsfeer zal hullen. 
Verderbrengt deze Kerst-Klarenmarkt een toneel-
voorstelling en live muziek.

Deze keer doen we een oproep aan de rest van 
Arnhem om op de markt te staan. Er zijn nog een 
aantal kramen beschikbaar en iedereen die er 
nog een wil en in Arnhem woont, is welkom. Zo 
zullen we meer bekendheid geven aan de gast-
vrijheid van de buurt én de Klarenmarkt. Iedereen 
mag mee genieten van kerst  in Klarendal. 

tot ziens op de Klarenmarkt, de gezelligste markt 
van Nederland!

Klarenmarkt, Akkerstraat, 19 december

DE KErStHErBErG : EEN GEZEllIGE oNt-
MoEtINGSPlAAtS Voor JoNG EN oUD

Iedereen die tijdens de kerstdagen behoefte 
heeft aan gezelligheid en ontspanning is van 
harte welkom in de Kerstherberg. Al meer dan 
veertig jaar is dit een ontmoetingsplaats voor 
volwassenen en gezinnen met kinderen. 

Er is een feestelijk programma met optredens 
voor jong én oud.  Ook kunt u gewoon een 
krant of tijdschrift komen lezen, een praatje 
maken of een spelletje spelen. Voor families 
met kinderen zijn er activiteiten, zoals een 
grote tafel met spelletjes, kleurplaten en knut-
selmaterialen. Op eerste kerstdag een speciale 
familievoorstelling. Bezoekers krijgen in de 
Kerstherberg gratis koffie, thee of frisdrank. Ook 
wordt er gezorgd voor hapjes en kunnen gasten 
genieten van een kerstmaaltijd. 

op kerstavond, eerste en tweede kerstdag bent 
u van harte welkom in de Walburgiszaal aan de 
Beeklaan (naast de Walburgiskerk) in het cen-
trum van Arnhem. De toegang is gratis!

organisatie Kerstherberg door vrijwilligers
De organisatie van de Kerstherberg is volledig 
in handen van vrijwilligers. Zij helpen met de 
op- en afbouw van de Kerstherberg, maken een 
praatje met de bezoekers, zorgen voor de hap-
jes en drankjes. Kortom, veel werk dat iedereen 
geheel belangeloos verricht. Maar het is ook erg 
leuk en dankbaar werk, omdat de sfeer op de 
Kerstherberg altijd geweldig is. Veel vrijwilligers 
zijn dan ook al meerdere jaren actief. 

Als u interesse heeft om mee te helpen bij de 
Kerstherberg, nodigen wij u graag uit om dit 
jaar de sfeer te komen proeven. Er is altijd 
iemand van het bestuur aanwezig die u meer 
kan vertellen over de werkzaamheden als vrij-
williger. Of bezoek www.kerstherberg.nl en 
stuur een e-mail. 
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Persbericht november 2010

Ben jij tussen de 12 en 21 jaar? Woon je in 
Klarendal?  
Heb jij een muzikaal talent?  
DAN ZIJN WIJ oPZoEK NAAr JoU!!

Kies jou muziekstijl en geef je op voor de work-
shops. Want wie wil er nou niet een nummer op 
een cd? Deze cd zal gepresenteerd worden in april 
tijdens een waanzinnig vet muziek festival. Dus 
grijp je kans en doe mee!!

KlArENDAl MAKES tHE MoVIE
Niks met muziek? Wel met multimedia?  
Doe dan mee aan de multimediagroep die het hele 
project gaan volgen. Je leert omgaan met came-
ra’s, montage, filmtechnieken en verslaglegging. 
Op het festival worden de filmpjes gepresenteerd. 

Wil je mee meedoen of meer weten?
Klarendal Loves Music is een project van 
Kunstbedrijf Arnhem.

Start wekelijkse workshops (8 x):  
februari t/m april (niet in de schoolvakanties)
Kosten workshop: 
gratis! wel een borg van 15 euro
Aanmelden:     
www.d-arte.nl of lever het strookje in bij De Mix

Kom donderdag 20 januari van 19.00 tot 21.00 bij 
de Mix, Klarendalseweg 193a. Daar hoor je alles 
over de workshops en het muziekfestival. Dus we 
zien je daar?!

Strookje inleveren bij jongerencentrum De Mix, 
aan de Klarendalseweg nr. 193a

KIES JE MUZIEKStIJl EN DoE MEE! 

❍ Beat creating ❍ Rap ❍ Song tekst schrijven 
❍ Het Nederlands talige lied ❍ Punk / Rock 
❍ Pop/Disco ❍ Ray ❍ Reggae ❍ Sinti/Zigeuner 
❍ Eigen keuze…………........................................... 

❍ alleen ❍ met groep  

❍ Zang ❍ Instrument ❍…........... ❍ Multimedia

N a a m … … … … … … … … … … … … … … …
A d r e s … … … … … … … … … … … … … … …
P o s t c o d e … … … … … … … … … … … … … .
te l e f o o n … … … … … … … … … … … … … . .
l e e f t i j d … … … … … … … … … … … … … … .

E - m a i l … … … … … … … … … … … …

oPGEVEN Voor 21 JANUArI !!

Wil je heel graag iets gaan doen, maar weet je 
nog niet wat? Wil je graag aan het werk, maar is 
de stap te groot? Dan zijn we op zoek naar jou! 

In de wijken Klarendal en Sint Marten zijn er een 
aantal ondernemers die laagdrempelige vrijwil-
ligerswerkplekken bieden voor bewoners uit de 
wijk. Je kunt in een bedrijf meelopen zonder al 
teveel verplichtingen, op een tijdsstip dat jou 
uitkomt en voor een bepaald aantal uur per week. 
Er zijn veel verschillende mogelijkheden, dus er zit 
vast iets bij wat bij je past! 

Terwijl je bezig bent om jezelf te ontwikkelen  
via het vrijwilligerswerk, kun je daarnaast ook 
gecoacht worden door een participatiecoach.  
Samen gaan we kijken wat je graag wilt bereiken 
en welke stappen je hiervoor kunt zetten en stel-
len we jouw eigen plan op voor de toekomst. 

Wij zijn er voor alle bewoners uit de wijk Klaren-
dal en Sint Marten, dus pak je kans! Wil jij ook 
graag iets doen, maar weet je niet hoe je moet 
beginnen, dan helpen we je graag.

Heb je interesse neem dan contact op met  
Hanneke Ulrich hanneke.ulrich@arnhem.nl
06 - 507 40 095 of met Samira Diouani 
samira.diouani@arnhem.nl 06 - 514 32 265 
voor een kennismakingsgesprek.
of kom langs bij onze wekelijkse vaste inloop in 
ons nieuwe onderkomen: iedere donderdag van 
13:00 - 14:00 uur, rosendaalsestraat 434a.

Gezocht: bewoners die (weer) mee willen doen!

Activeringsteam Klarendal organiseert ‘Clemmy’s herfstpot’

©

©

Zaterdag 20 november was het weer zover; tante 
clemmy begon weer met haar herfstpot na een 
korte stop nadat we uit ratatouille verhuisd wa-
ren naar Wijkcentrum Klarendal. 

Het was een leuke ervaring voor Clemmy om 
in het wijkcentrum te kokkerellen omdat het zo 
midden in de wijk zit en voor veel wijkbewoners 
een bekende plek is. Er waren dit keer 10 mensen 
die mee-aten, van jong (7 jaar) tot oud (65 jaar). 
Clemmy hoort vaak dat haar eetpot zo’n aanwinst 
is voor mensen, vooral voor ouderen, die op 
zaterdag niet koken maar wel lekker samen willen 
eten. Ook met vegetariërs houdt Clemmy reke-
ning.

op zaterdag 18 december kookt clemmy een 
speciale kerstmaaltijd! Start 16.30 u. Een lekker 
3-gangenmenu voor 4,50 (kinderen tot en met 
5 jaar betalen 1,50). U kunt zich aanmelden bij 
Clemmy 06-45119991, wel van te voren betalen 
i.v.m. het inkopen van de boodschappen. 
Wees er snel bij want er is plaats voor maximaal 
20 personen. 

Het activeringsteam Klarendal organiseert acti-
viteiten voor de wijk. Voor wijkbewoners, door 
wijkbewoners. Bewoners die vrijwilligerswerk 
willen doen en/of een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken als ze (weer) werk zoeken. 
Voor meer informatie: Ingrid 06 - 527 10 766

-K l a r e n d a l
L o v e s M u s i c
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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 aanpak 
vallen, wordt constant gewerkt aan een zogenaamd 
wijkactieplan, kort gezegd WAP. Een plan wat met, 
door en voor bewoners doelen wil behalen 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. 

Voor één van de speerpunten Leren en Opgroeien, 
heeft het Kinderwerk op het wijkcentrum kunnen 
uitbreiden. Kinderwerk van Rijnstad heeft als doel 
om de doelgroep, kinderen van vier tot twaalf 
jaar, een veilige plek te bieden om zich te kunnen 
ontwikkelen. Annika van der Mee is assistent kin-
derwerk. Door haar nieuwe werkzaamheden heeft 
het Kinderwerk het aanbod kunnen vergroten; er 
zijn meer activiteiten gestart binnen het reguliere 
aanbod en ook projectmatig heeft Joyce Verhoef, de 
kinderwerkster, meer op kunnen zetten. Zo is er een 
jongensclub gestart, er is een kinderrestaurant, een 

Kinderwijkteam in samenwerking met Mike Hoose, 
een filmclub, en een project over voeding en bewe-
ging; Kids in balans. Daarnaast voert Annika de 
weerbaarheidstraining “Beat it!” voor meiden van 
10 tot en met 12 jaar uit. 

Annika is als vrijwilliger al jaren aan het wijkcen-
trum verbonden en heeft van haar passie haar werk 
kunnen maken. “Ik vind het heel fijn dat we deze 

activiteiten kunnen aanbieden en zie dat kinderen er 
veel aan hebben; hun leefwereld word er door ver-
groot. Ik ben er ook trots op dat het zo goed loopt in 
deze wijk!”  
Maar er moet haar ook van het hart: “Kinderwerk 
heeft door mijn aanstelling wel kunnen groeien, 
maar zonder het grote team van vrijwilligers en 
stagiaires had een deel van het aanbod niet kunnen 
starten.”

Annika van der Mee

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 wijkactieplan voor 2011 is in het Wijkplatform 
Klarendal besproken, waarin staat beschreven 
welke activiteiten volgend jaar worden uitge-
voerd en hoeveel geld daarvoor nodig is.
Dit was extra belangrijk omdat er komend jaar 
aanzienlijk minder “Vogelaargeld” beschikbaar 
zal zijn. In 2010 kon Klarendal nog 1 miljoen euro 
besteden, in 2011 is dat 521.000 euro.
Bij de vaststelling van het wijkactieplan speelt 
het advies van de bewonersgroep een belang-
rijke rol. Het wijkplatform volgt in zijn advies de 
opvatting van de bewonersgroep. Op advies van 
de bewoners blijft er ook het komende jaar aan-
dacht voor (ambulant) jongerenwerk in de buurt 
en voor het kinderwerk. Ook blijft er op advies 
van de bewoners geld voor het Sportpunt, zodat 
jong en oud voor een haalbaar bedrag kan blij-
ven sporten.

In 2010 is de laatste vergadering op 15 december, 
de eerste van 2011 op 20 januari om 19.30 uur. 
Iedereen is welkom.

W I j K W I j z E R ☞☞

WIJKPlAtforM KlArENDAl

 W A  P
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Vertrouwenspersonen huiselijk geweld: luisteren zonder oordeel
Door Helga van Ree

Geweld achter de voordeur is de meest voorko-
mende vorm van geweld in onze samenleving. Het 
komt in allerlei milieus en culturen voor. Bij vrou-
wen èn bij mannen. Het gaat daarbij niet alleen om 
lichamelijk geweld. ook psychisch kun je klappen 
oplopen. Bijvoorbeeld omdat iemand je vernedert 
of je je vrijheid ontneemt. De buitenwereld merkt 
hier vaak weinig van. 

Met je verhaal naar buiten komen is vaak niet mak-
kelijk. Wie gelooft je nou? Of ze zeggen: waarom ga 
je niet gewoon weg bij hem? Of je bent bang dat de 
dader het je nog lastiger maakt.

Om die stap om hulp te zoeken te verkleinen, 
zijn er vertrouwenspersonen huiselijk geweld. Zij 
wonen in de buurt  en bieden een luisterend oor, 
een steuntje in de rug en een helpende hand. Deze 
vrijwilligers hebben een training gevolgd en be-
schikken over voldoende levenservaring. Uiteraard 
hebben vertrouwenspersonen een geheimhou-
dingsplicht. Hoe je ze kunt bereiken? Door te bellen.  
In Klarendal naar 06-16 75 92 02.

De eerste vertrouwenspersonen begonnen drie jaar 
geleden in Malburgen. Het project - opgezet door 
Rijnstad - bleek gaandeweg steeds beter te lopen. 
Daarom zijn voor de wijken Klarendal, Presikhaaf, 
Geitenkamp en ’t Broek nieuwe mensen opgeleid. 

VrIJBlIJVEND
In Klarendal is Christine Hilberts actief als vertrou-
wenspersoon. Christine: ‘Het belangrijkste dat ik 
geleerd heb, is om te luisteren zonder oordeel. 
Hoe makkelijk zeg je niet tegen iemand: joh, ga 
toch weg bij die man. Daar gaat het niet om. Zowel 
dader als slachtoffer – betrokkenen zeggen wij 
liever- zitten vast in een patroon waar ze mis-
schien best uit kunnen komen. Het lukt alleen niet 
meer. Natuurlijk willen we doorverwijzen naar een 
hulpverlenende instantie als dat de beste oplossing 
lijkt, maar dat is niet verplicht! Wij zijn alleen een 
tussenschakel en misschien blijft het daar bij.’

‘We zijn dus geen hulpverleners en verzorgen ook 
geen crisisopvang. Mensen mogen ons bellen op 
het mobiele nummer en dan spreken we af op een 

neutrale plek. Nooit bij iemand thuis of bij mij. Uit 
de praktijk blijkt echter, dat vertrouwenspersonen 
soms ook op straat worden aangesproken. En dat is 
prima. Daarom willen we presentaties gaan geven, 
zodat steeds meer mensen uit de buurt ons leren 
kennen,’ aldus Christine. 

VrIJWIllIGErS GEZocHt
Op dit moment is het team in Klarendal twee vrouw 
sterk. ’We zouden graag meer collega-vrijwilligers 
hebben. Vrouwen, mannen, allochtonen, iedereen 
is welkom. Zij krijgen eerst een korte opleiding en 
maken daarna deel uit van een grotere groep. Eén 
keer per maand komt die bij elkaar voor inter-

visie. Dan kun je stoom afblazen, je ervaringen 
delen, vragen voorleggen enz. Want het is niet niks 
natuurlijk.  Maar verwacht ook weer niet dat de 
telefoon roodgloeiend staat en je de hele dag thuis 
moet blijven.’  

Meer weten over de vertrouwenspersonen huiselijk 
geweld in de wijk? Kijk dan op www.rijnstad.nl/
huiselijkgeweld of neem contact op met de coördi-
nator Eus de Wit e.dwit@rijnstad.nl

Wijkverpleegkundigen, de zichtbare Schakel
Door Zefanja Hoogers 

Sinds enkele maanden is er wekelijks in de voor-
malige militaire bakkerij naast winkelcentrum 
Klarendal, een gezondheidsspreekuur. Voor dit 
inloopspreekuur  hoeft u geen afspraak te maken. 
op dit spreekuur kunt u terecht met vragen over 
uw gezondheid, welzijn, veiligheid en wonen. 

Moet ik met dit wondje naar de huisarts? Hoe vraag 
ik aanpassingen aan? Hoe verzorg ik mijn demen-
terende partner? Gebruik ik de medicijnen zoals 
het moet? Met deze en andere vragen kan iedereen 
terecht op het Gezondheidsspreekuur van Stichting 
Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG). De wijk-
verpleegkundigen die u daar ontvangen kunnen u 
verder helpen met informatie over voorzieningen 
en instanties. 

ArJAN KoM EN IMKA VAN DUSSElDorP wer-
ken al een tijd in de wijk. Arjan: “De toegevoegde 
waarde zit hem in het uitbreiden van het netwerk; 
wij nemen deel aan de Sociale Tafel, werken samen 

met de SWOA, de participatiecoaches, de zorg-
coördinator, het wijkcentrum, de wijkagenten… 
Daardoor kunnen we sneller dan vroeger hulp 
inschakelen omdat we van elkaars werkzaamheden 
op de hoogte zijn. Het begint al erg vertrouwd te 
worden.” 

Imka: “Wij zijn blij dat we ondertussen zoveel hulp-
verleners hebben leren kennen, we kunnen mensen 
beter doorverwijzen. Ik merk dat ik steeds meer 
mensen op straat ken en voel me een zichtbare 
schakel.” 

Er is bij de STMG ook een Turks verpleegkundige in 
dienst, DINA tUNc. Voor mensen die het Neder-
lands slecht beheersen, kan er een beroep op haar 
worden gedaan. 

Het spreekuur is iedere vrijdag van 13:30u tot 
14:30u in het Wijkgebouw van de StMG aan de 
Klarendalseweg 141 op de eerste etage. 
Via het telefoonnummer 37 62 000 kunnen de wijk-
verpleegkundigen ook bij u thuis komen.

In Klarendal is christine Hilberts  
actief als vertrouwenspersoon

Arjan Kom en Imka van Dusseldorp
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Drie kleine 
Klarendallertjers, die 

zaten op een rij

$
$

$

Door Helga van Ree

Rob (38) en Chilène (33) Harlé uit de 
Johannastraat werden op 3 november de 
ouders van een heuse drieling; twee twee-eiige jongens en een meisje met de namen Damian, Darren en Sharell. 

Ze wilden graag nog een broertje of zusje voor dochtertje Faith, maar het werden er drie. 
‘Tot nu toe vindt ze er niks aan. Alle aandacht gaat naar die drie natuurlijk. Ze is van slag’, 
aldus moeder Chilène die tot mei nog café De 
Drieslag had in Arnhem Zuid. ‘Toen we hoorden dat ik zwanger was van een drieling, hebben we snel de boel verkocht. Ik wil straks weer twee 
dagen gaan werken. Het is niets voor mij om de hele tijd binnen te zitten. Van oorsprong ben ik jongerenwerker en dat ga ik dan misschien weer oppakken.’

‘Maar voorlopig heeft ze hier genoeg jongeren 
om voor te zorgen’,  zegt Rob lachend. Hij is 
zelfstandig timmerman en heeft zijn werk even stop gezet tot het nieuwe jaar. Nu zorgen ze 
samen voor de drie kleintjes en hun dochters 
van elf en twee. Van een roze wolk is geen sprake bij Chilène. ‘Die kleintjes eten, poepen en sla-
pen vooral, haha. Er gaan 21 Pampers per dag 
doorheen! We zoeken nog sponsors, echt. Onze auto moeten we ook gaan vervangen door een 
grotere.’ 

Voor de oud-Klarendaller is het wellicht een 
leuk detail dat Rob een kleinzoon is van 
Tempo van Vlaanderen, ‘de burgemeester van Klarendal’. Deze man spande zich twee genera-ties terug met hart en ziel in voor de wijk. 

KinderWijk-team KlarendalKinderWijk-team Klarendal
Drie kleine 

Klarendallertjers, die 
zaten op een rij 

Sinds kort is er weer een nieuw team in Klarendal wat elke dinsdagmiddag 
meehelpt om de wijk schoon en fleurig te houden. Het team bestaat uit negen 
enthousiaste kinderen uit de wijk, in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. De kinderen 
leren het belang van afval scheiden en recyclen.

Ze plaatsen vogelhuisjes in de wijk die ze zelf 
hebben gemaakt, planten bollen in boom-
spiegels zodat de straten in Klarendal weer 
fleurig worden en ze maken educatieve uit-
stapjes.

Om de kinderen te belonen voor hun belang-
rijke en nuttige werk gaan we aan het einde 
van de negen bijeenkomsten een dagje uit 
naar een leuke en leerzame locatie. Wat dat 
is blijft voorlopig nog een verassing.

In januari van 2011 starten we weer met een nieuwe groep kinderen dus als je na 
het lezen van dit stukje denkt ‘ daar wil ik ook aan meedoen!’, geef je dan op via:
mikehoose@gmail.com of bel met Wijkcentrum Klarendal (026 - 351 34 28)

Mike Hoose

PoppenkastvoorstellingPoppenkastvoorstelling

3
Kom 19 december naar molen De Kroon aan de Klarendalseweg. Daar is om 14.00 en 15.00 uur een poppenkastvoorstelling tijdens het midwinterfeest. 

Neem je vader of moeder mee, broertje, zusje, opa, oma en klim naar de eerste verdieping. Het is er een beetje fris, dus trek een lekker dikke jas aan of neem een dekentje mee. 

Veel plezier.
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K I N D E R p a g I N a
Samen naar de 

Verlengde Schooldag

De kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 van de Atlas en Sint Jansschool hebben voor de eerste keer samen een verlengde schooldag gehad. Kinderen die het leuk vinden kunnen zich inschrijven voor 10 gymlessen die na schooltijd op de Atlas gegeven worden. 

e kinderen krijgen extra bewegingsonderwijs in de vorm van sport en spel én de jongste kinderen van beide scholen leren elkaar op een ongedwongen manier kennen. Dit is pret-tig als zij naar de nieuwe wijkschool gaan. Die wordt in 2012 geopend in het multi-functioneel centrum op het terrein van de Menno van Coehoornkazerne. Het is fijn als je elkaar dan al kent.

Een van de kinderen kwam al trots vertellen dat zij een nieuw vriendinnetje heeft!

t
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Muziekles in de kleutergroepen 
van de Jan Ligthartschool.

Natuurlijk kunnen de juffen in de kleutergroepen 
van de Jan Ligthartschool erg mooi zingen, 
maar er zijn ook ouders van kleuters die zeer 
muzikaal zijn. 

De papa van Nikki Garthoff (ijsberenklas) heeft 
een gastles gegeven over de viool en de papa 
van Imme Wijnja (giraffenklas) heeft een gast-
les gegeven over de gitaar. De kinderen en leer-
krachten waren erg enthousiast. 

De Jan Ligthartschool is erg blij met zulke cre-
atieve ouders.

q

g

Activiteiten Wijkcentrum Klarendal
Activiteiten Wijkcentrum Klarendal

Samen naar de 
Verlengde Schooldag

G

Groot Kinderkerstfeest!!!
Op woensdag 15 december vieren wij op de Leuke Linde een GROOT kerstfeest! Speciaal 
voor alle kinderen uit Klarendal en St. Marten! Tijdens deze middag kun je allerlei leuke 
spellen doen zoals een coole Kerstmannen race maar ook leuke knutsels voor in de kerst-
boom maken! Natuurlijk krijg je wat lekkers te drinken en te snoepen! Ouders zijn ook wel-
kom voor een kopje koffie of thee. De middag begint om 14:00 uur en is om 16:00 uur afge-
lopen.

Komen jullie ook??????? We maken er een gezellige middag van!!!!!

Sinterklaasfeest!
Op woensdag 1 december is er in wijkcentrum Klarendal een groot sinterklaasfeest!! 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 misschien 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!
 
Kerstvakantie!!!
Het is bijna kerstvakantie! En dat betekent dat de wekelijkse clubs ook even vakantie 
hebben. Wel zijn er leuke vakantie activiteiten te doen!

✮ Op zondag 19 december is er een ontzettend gezellige Kerstmarkt in wijkcentrum de 
Hommel. De Kerstmarkt is van 11:00 uur tot 17:00 uur en is voor alle leeftijden.

✪ Op maandag 20 december is er een leuke sport- en spelmiddag! Hoe laat en waar dat 
hoor je nog van ons! Let op de flyers en posters in de week voor de kerstvakantie!

✰ Op dinsdag 21 december gaan we gezellig schaatsen met z’n allen! Wil je mee???? Haal 
dan een inschrijfbriefje bij Wijkcentrum Klarendal. Deze kun je vragen aan Joyce Verhoef of 
Annika van der Mee. Er kunnen maximaal 40 kinderen mee dus zorg dat je er snel bij bent!!!

✯ Op woensdag 22 december is er een kerstinstuif in Wijkcentrum de Hommel. Deze mid-
dag begint om 13:30 uur en is om 15:30 uur afgelopen en is voor alle kinderen van Klarendal 
en St. Marten. Wil je met Wijkcentrum Klarendal meelopen naar Wijkcentrum de Hommel? 
Zorg dan dat je om 13:00 uur bij Wijkcentrum Klarendal klaar staat! Dan lopen we er gezel-
lig samen heen!

✫ Op woensdag 22 december is er in Wijkcentrum Klarendal een heel speciale kinder- 
disco! Namelijk….. Susie’s Superkerstverjaardagsdisco! Wie is toch die Susie? Nou, dat 
is onze superDJ! En hij verdient een verjaardagsfeestje. Jullie zijn bij deze allemaal uitge-
nodigd om dit feestje met hem mee te vieren! Susie vraagt wel of jullie allemaal in zwart/
witte kleding willen komen want het thema is… Black & White! 
De kinderdisco is voor kinderen van 4 t/m 7 jaar van 18:00 uur tot 18:45 uur. Voor kinderen 
van 8 t/m 12 jaar is de disco van 19:00 uur tot 20:00 uur!
Het kost niets maar je mag wel geld mee nemen om snoepjes of drinken te kopen!

Vanaf woensdag 5 januari 2011 beginnen we weer met alle wekelijkse clubs! 
Zien we jullie dan weer??? Ja toch!!!! 

En om het nieuwe jaar samen te vieren hebben we tijdens de kinderdisco van woensdag 5 
januari een echt nieuwjaarsfeestje! Met echte (kinder) champagne!

Namens alle begeleiding van het kinderwerk:

FIJNE FEESTDaGEN EN EEN vROlIJK 2011!!!


