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Velen zullen de afgelopen weken posters 
hebben zien hangen van een Arnhems Meisje 
met een vrouwelijke popster daarop. Dat is 
Pauline Zurlohe die sinds zo’n zes jaar aan de 
Klarendalseweg woont en al vijf jaar vast in een 
meidenband prachtige rock zingt in rockcafé 
Dollars aan de Korenmarkt. Pauline is autodidact 
maar wilde echter meer met haar zangtalent. 
Zij zag de uitgelezen mogelijkheid bij televi-
siehype Idols om op een andere manier op de 
muziekmarkt door te dringen. 

Daar werd zij echter de eerste keren afgewe-
zen vanwege haar leeftijd. Dankzij Nederlands 
berucht en beroemd fenomeen Gordon, is zij de 
laatste keer wél door de voorrondes gekomen; 
op Idols komen meestal jongere talenten af, 
maar Gordon geloofde toch wel degelijk in de 
kracht van haar stem. En daar gaat het tenslotte 
ook om; met een prachtig krachtig nummer van 
Anouk, ‘Don’t cry for me Argentina’ en allerlei 
andere nummers door niet de laatsten van de 
wereld gezongen, zong zij geen enkele noot vals 
en stool harten van velen. 

Het is niet moeilijk om Pauline te ontmoeten in 
het Arnhemse, het is wel moeilijk om haar te 
interviewen en te fotograferen. De persdienst 
van RTL wil namelijk voorkomen dat de ene kan-
didaat meer aandacht krijgt dan de ander, want 
dat zou het stemgedrag kunnen beïnvloeden. 
Zolang zij nog in de race van Idols zit mag ze niet 
geïnterviewd worden. 

Er wordt dan helaas geen rekening gehouden 
met het feit dat de wijkkrant geen dag- of week-
blad is en dat vonden wij een beetje flauw. Verder 
zijn de Idols druk! Ten tijde van onze deadline 
zat Pauline voor de nodige voorbereidingen in 
Londen en was er geen tijd haar even voor haar 
deur te fotograferen. 

Aandacht gaat er in de omstreken toch wel naar 
Pauline, dus stemgedrag wordt weldegelijk beïn-
vloed; de straten zijn behangen met de Pauline 
affiche, de Gelderlander heeft al meerdere keren 
over haar geschreven, Omroep Gelderland bracht 
een zaterdagavond in rockcafé Dollars door om 
alle Idols live kijkende muziekvrienden te volgen 
en als het even mee zit doen wij daar nu ook nog 
een schepje bovenop.  

Bij het ter perse gaan van deze krant heeft 
Pauline het geschopt tot de laatste zes Idols van 
2008. Als de krant bij u in de bus komt ligt dat 
waarschijnlijk nog weer anders; of ze is verder, 
of ze ligt er uit. Dat laatste hopen wij niet. 
Bent u absoluut geen commerciële televisie kijker 
maar toch wel nieuwsgierig geraakt naar het suc-
ces van een Arnhem Klarendals meisje? 
Alles valt in te halen op: 
www.idols.nl en dan zijn daar ook nog 
www.pauline.tv - www.vriendenvanpauline.nl

Met dank aan Simone de Wildt, hartsvriendin van 
Pauline, (mede)eigenaresse van Dollars en woon-
achtig in Sint Marten.
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door zefanja hoogers

NAan de Klarendalseweg woont NNNN PAULINEN



 

De eerste krant van het jaar; er mag dan een 
kerstreces geweest zijn, maar hij staat weer 
boordevol nieuwtjes om u op de hoogte te 
houden van allerlei Klarendalse ontwikkelingen.

Zo worden we blij van een Arnhems Meisje 
wat bij ons in de buurt woont, anderen zijn 
blij dat hun woonomgeving rijksbeschermd 
stadsgezicht is geworden (Klarendal kent onder-
tussen 3 gebieden), stellen we u voor aan een 
positieve nieuwe jonge wijkpastor en aan een 
frisse nieuwe kickbox school. Maar we delen 
ook de wat onduidelijkere dingen met u, want 
hoe staat het nou precies met die centen van 
minister Vogelaar? Daar is nog steeds een 
beetje onrust over en wij deden een poging u 
daar wat meer duidelijkheid over te geven.  

Verder veel kunst! Kennis maken met, 
Buurttheater, Theaterlab…. Genoeg om creatief 
2008 van start te gaan!

Veel leesplezier

Van de redactieVan de redactie & Nieuws & MededelingenMededelingen

Jos Peters, Gerard Mulder, 

Shay Karniel, Zefanja Hoogers, 
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wijkkrant@klarendal.nl

Wijkkrant op www.klarendal.nl

door Hans te Boekhorst
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wijkkrant klarendal 
is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk donderdag 6 maart. 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 25 maart
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Een cc gje op Klarendal

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

Lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 6 maart

Arnhems Theaterlab
In september vorig jaar deed Wijkkrant Klarendal 
u verslag van het Arnhems Theaterlab, een initia-
tief van Klarendals bewoonster Mieke Hendrikse 
in De Zaal aan de Nijhoffstraat 42 te Sint Marten. 

Bij het Arnhems Theaterlab kunnen beginnende 
en gevorderde spelers theaterworkshops volgen 
naar aanleiding van een thema: teksttoneel, bewe-
gingstheater, muziek, komedie, tragedie, suspense, 
mime, emotie, speelstijlen, improvisatie...  

De workshops zijn gericht op het maken van een 
presentatie. Elke workshop omvat vier repetities. 
Spelers en regisseur komen bij elkaar en onder-
zoeken het thema waar mee gewerkt wordt. 
Alle volwassenen (18+) die het leuk vinden om te 
acteren, speltechnieken te leren en in de spotlights 
te staan zijn welkom. De kosten zijn 25 euro p.p 
per workshop. 

Kijk voor verdere informatie op
www.arnhemstheaterlab.nl of maak contact via 
contact@arnhemstheaterlab.nl

Oproep van bouwspeelplaats de 
Leuke Linde
Beste mensen, er worden veel etenswaren over 
het hek bij de dieren gegooid. Dat is erg slecht 
voor de beesten, ze kunnen er ziek van worden 
met alle gevolgen van dien.

Willen jullie alstublieft de dieren NIET VOEREN ??

SWOA Steunpunt Sonsbeeksingel 147
Programma: 
u Iedere tweede zaterdag van de maand is er van 
19:30u tot 22:30u een bingodansavond met live 
muziek. 
u Iedere derde donderdag van de maand vanaf 
13:00u een indische brunch (kosten € 4,-). 
u Andere donderdagmiddagen (behalve in de 
schoolvakantie) is er een gezamenlijke brunch 
(opgeven uiterlijk de woensdag ervoor)
u Iedere vrijdag is er van 10:00u tot 12:00u een 
creatieve ochtend (kosten €1,- incl. koffie of thee). 
u woensdagmiddag van 13:30u tot 16:30u klaver-
jassen of jokeren (kosten €3,- per maand).
u De activiteiten van het steunpunt zijn voor 
mensen vanaf 45 jaar en ouder. 

Voor informatie, bel 4421709

~ Colofon ~

Gerard Mulder maakt voor elke wijkkrant 
een tekening van een (on)opvallende plek 
in de wijk. Als u deze enige plek met nog 
een antenne op 't dak herkent, maakt u 
kans op een waardebon van €10,- te beste-
den bij JOcHEM’S VISHANDEL, donderdag 
en zaterdag te vinden bij het winkelcen-
trum van Klarendal. Daarvoor moet u de 
bon invullen en afgeven bij de Wijkwinkel, 
Klarendalseweg 442 voor 6 maart.

De oplossing van de vorige keer was de Sint 
Jansschool. Uit de inzendingen heeft meneer 
of mevrouw van Galen, West Peterstraat 42 
gewonnen. Gefeliciteerd!

DOE MEE EN WIN EEN PRIJS

DOE MEE EN WIN EEN PRIJS

~ Inleveren van kopy ~
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tekst en foto: zefanja hoogers

In december van het vorige jaar heeft minister 
Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie in 
Utrecht de aftrap gegeven voor de uitvoering 
van de plannen in de veertig aandachtwijken. 
Zij deed dit samen met bewoners, wethouders, 
vertegenwoordigers van corporaties en andere 
maatschappelijke organisaties onder het motto: 
‘Vierkant achter de wijk’. Ook Klarendalse afge-
vaardigden waren bij deze conferentie aanwezig 
en hoorden van het bestaan van een ‘Landelijke 
Alliantie’; een veertigtal (symbolisch aantal) 
maatschappelijke instellingen die zich hebben 
aangesloten bij de aanpak van de veertig wij-
ken. “Durven dromen is belangrijk om tegen 
institutionele barrières in te gaan!” zei minister 
Vogelaar enthousiast waarna allerlei afgevaardig-
den – zowel bewoners als beroepskrachten uit 
den lande – van hun plannen en dromen diverse 
presentaties gaven. 

Mooie oneliners, mooie woorden, mooie pre-
sentaties. Ondertussen is het 2008 – wat het 
jaar van de Vogelaarwijken zou worden – en dat 
begon slecht. Het handvest wat op 1 maart onder-
tekend zou moeten worden door wethouders van 
de grote steden om alle afspraken vast te leg-
gen, kwam onder druk te staan. De plaatselijke 
wethouders moesten samen met de woning-
bouwcorporaties nieuwe investeringsafspraken 
maken die optellen tot de bedragen die Vogelaar 
bepaald had. Maar zo makkelijk blijkt dat niet 
te gaan, omdat veel woningbouwcorporaties al 
langer in de wijken investeren. Ook directeur van 
Volkshuisvesting Arnhem Gerrit Breeman liet in 
januari in de Volkskrant weten dat “…de minister 
te hoog van de toren heeft geblazen en veel te 
hoge verwachtingen gewekt. Vooral door het 
noemen van de bedragen per wijk is ze de fout 
in gegaan.”

Zoals we in de laatste wijkkrant van 2007 al lieten 
weten, vindt de gemeente ondanks alles dat de 

ontwikkelingen die door het project ‘Klarendal 
Kom Op!’ in Klarendal in gang zijn gebracht – 
gestopt per 1 januari 2008 – doorgang moeten 
vinden. Daarom is Klarendal als voorschot al 
€200.000,- toegezegd.

Op 24 januari jl. lichtte Ien van de Coelen – 
projectmanager Vogelaargelden Arnhem – op 
het wijkplatform toe: “Afgelopen zomer hebben 
wij de Wijk Actieplannen moeten indienen die 
de hoofdlijnen weergaven van hoe de gelden 
te besteden. Ondertussen blijkt dat er helemaal 
geen grote pot geld is. Een deel komt van de 
Arnhemse woningbouwcorporaties, een ander 
deel is rijksgeld. Maar dit reguliere rijksgeld 
wat in gemeentefondsen terecht komt, blijkt nu 
bedoeld te zijn voor de Wijk Actieplannen. Voor 
de gemeente is de helft van de middelen over-
zichtelijk maar de andere helft moet nog ‘door-
vertaald’ worden naar lokale oplossingen. Wij 
hebben met een ingewikkelde puzzel te maken, 
1 februari moet de verdeelsleutel duidelijk zijn 
om op 1 maart het uitvoeringsplan – het vervolg 
van het Wijk Actieplan – te kunnen  presenteren.” 

Er heerst onrust onder betrokken bewoners. 
Minister Vogelaar heeft nadrukkelijk gezegd dat 
ideeën van bewoners belangrijk zijn, maar zij 
voelen nu niet dat hun inspraak terug komt in de 
plannen die er liggen. Tussen 1 februari en 
1 maart zal daarom het uitvoeringsplan overlegd 
worden met bewoners zodat zij daar nog even-
tuele invloed op kunnen uitoefenen. Minister 
Vogelaar gaat binnenkort weer op tournee en 
zal hier persoonlijk het handvest komen onder-
tekenen.

Ondertussen gaat Klarendal wel gewoon door 
met waar de wijk mee bezig is; de processen 
die de afgelopen jaren in werking zijn gesteld, 
worden - ondanks onduidelijkheid - niet ineens 
gestopt. 

Bronnen: Volkskrant en www.wweni.nl 

De stand van zaken rondom de Vogelaar gelden. 
“Minister Vogelaar heeft te hoog van de toren geblazen.”

Minister Ella Vogelaar tijdens haar Wijkentour in Klarendal - april 2007 – langs het Modekwartier

Klarendal is een ondernemers-
vereniging rijker: DOCKS
tekst en foto: zefanja hoogers

Op 17 januari jl. is er door een notaris van 
Dirkzwager, Yvonne Maas, een nieuwe onder-
nemersvereniging in het leven geroepen; 
‘Durven Ondernemen Centraal Klarendal Sint 
Marten’ ofwel DOCKS. Voor deze ondernemers-
vereniging hebben een aantal jonge onderne-
mers in de wijk hun koppen bij elkaar gestoken 
en hebben prachtige ambities om met hun 
creatieve bijdrages Klarendal een zichtbaar 
sprankelende moderne vooruitstrevende ener-
giek bruisende wijk te maken. Klarendal nog 
meer op de kaart, nationaal en internationaal. 

De ondernemers van het project 100% MODE 
spelen dan wel een belangrijke rol in deze ver-
eniging, maar andere creatieve ondernemers 
hebben ook al hun plek gevonden. Bovendien 
zijn ook de bakker en de slager welkom zich aan 
te sluiten; in de statuten staat namelijk niet veel 
over kunst en mode vermeld. 

In Atelier Pragtig aan de Klarendalseweg 34 
toont notaris Maas, zittend aan de tafel met 
koffie en gebak, de zojuist ondertekende akte. 
V.l.n.r. Olga Lozeman – Artishock Design - en 
Hanneke van de Pol – Studio Artics – nemen 
de evenementen en promotie voor hun reke-
ning. Edwin Marck en Monique Geerlings 
– Marck&Mo – zijn 2e resp. 1e voorzitter. Bep 
Kosse – Bep Kosse Shoes – en Elisabeth de 
Meulmeester – Hoedenatelier – doen het 
secretariaat. Matthieu Vaessen – Seinpost 
Adviesbureau – ondersteunt. Bianca Rutten 
(Tineke Spoor helaas niet op de foto) van 
atelier Pragtig zijn de penningmeesters. 

Er wordt momenteel hard nagedacht over een 
strakke en frisse website van deze vereniging, 
waarop bijvoorbeeld allerlei routes door de 
wijk te vinden zullen zijn. Over de naam van 
deze website zijn de leden het alleen nog niet 
helemaal eens. We houden u op de hoogte!



tekst en foto: zefanja hoogers

Eind juni 2007 kwam er vanuit de gemeente een 
bericht naar de wijkkrant om te plaatsen, betref-
fende de ontwikkelingen van de Brede School 
aan de Klarendalseweg 193. Intern bleken er bij 
de gemeente echter enkele vertragingen waar-
door planningen werden uitgesteld. Afgelopen 
december heeft de gemeente (Dienst Maatschap-
pelijke Ontwikkeling) te kennen gegeven aan het 
wijkplatform, dat programma ontwikkelingen in 
januari 2008 werkelijk van start gaan. 

Plannen zijn nog niet werkelijk veranderd. In 
het oude ROC gebouw aan de Hoflaan kant wat 
gesloopt gaat worden (op korte termijn?), komt 
de Brede School - een samenwerkingsverband 
van de Annaschool, de Sint Jansschool, de peu-
terspeelzaal van Rijnstad, kinderdagverblijf De 
Beestenboel en buitenschoolse opvang de Beren-
kuil. Het monumentale oude servicegebouw gaat 
aangepast worden door de Volkshuisvesting voor 
jongerencentrum de Mix. Waar het wijkcentrum 
precies gaat huisvesten is nog niet helemaal

duidelijk, de bestemming van de monumentale 
Menno van Coehoorn kazerne ook nog niet. Er 
wordt daar bijvoorbeeld ook gesproken over
atelierwoningen. Verder wordt momenteel onder-
zocht of de sportzaal voldoet aan de eisen voor 
een nieuwe sportaccommodatie. 

ONDERTUSSEN wordt het ROC gebouw door 
SLAK (Stichting Atelierbeheer Arnhem) verhuurd 
aan meer dan 14 kunstenaars, wordt van de sport-
hal dankbaar gebruik gemaakt door Fred Royers 
en zijn kickbox school (zie artikel hiernaast) en 
de kazerne bewoond door enkele mensen aange-
sloten bij het HOD – Huis Oppas Dienst, een 
landelijke anti-kraak organisatie die vastgoed 
beschermt. Een drukke boel dus, hoog op de 
Klarendalseweg!

Het streven is er nog steeds om in augustus 
2011 het terrein met zijn nieuwe bestemming in 
gebruik te nemen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Frans 
Langeveld van de gemeente Arnhem, tel. 377 4721 
of per e-mail frans.langeveld@arnhem.nl. 
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“Ik ben benieuwd naar de verhalen van mensen.”
Geert Rozema, nieuwe pastoraal werker in Klarendal en St. Marten

tekst en foto: jos peters

Misschien bent u hem al tegen gekomen op 
straat of op een bijeenkomst; de nieuwe pas-
toraal werker of buurtpastor voor de wijken 
Klarendal en St. Marten van de R.K. parochie De 
Wijngaard.

Recentelijk is Geert Rozema door kardinaal 
Simonis van Utrecht benoemd om deze functie 
te vervullen, en hij is nu bezig met zijn oriënta-
tiefase. Geert: ”Momenteel loop ik veel door de 
wijken en heb ik gesprekken met buurtbewoners 
en organisaties die in de wijken actief zijn. Veel 
ontmoetingen vinden plaats op straat. Ik ben 
benieuwd naar de verhalen van mensen. Naar 
wat er bij hen leeft, hoe zij de wijk beleven.” 

Hij laat wat kerstkaarten zien die hij heeft ge-
kregen van mensen uit de wijken. “Vaak zijn dat 
mensen die ik zomaar heb ontmoet op straat“, 
vertelt Geert. “Ik probeer vooral goed naar men-
sen te luisteren. Met aandacht. Om vervolgens te 
kijken naar wat ze beweegt, wat belangrijk voor

 

ze is. En vanuit dit contact kijk ik op welke wijze ik 
ondersteuning kan bieden. Bewoners delen veel 
met me. Over wat ze meemaken in hun leven, 
hier in de wijk, in relaties en met instanties. Ik leer 
hiervan. Dat mensen me zoveel toevertrouwen 
beschouw ik als pure genade. Dat maakt het pas-
toraal werk ook tot zo’n prachtig vak.” 

Geert is een geboren en getogen Utrechter, die 
opgegroeid is in wijken als Lombok en Kanalen-
eiland, waar naast autochtone Nederlanders ook 
veel Nederlanders van buitenlandse afkomst 
wonen. “Ervaring met verschillende culturen is 
me met de paplepel ingegoten”, lacht Geert. 
Hij is verknocht aan Utrecht, en werkt op vrijdag-
avonden als barkeeper in een café, waar als speci-
aliteit veel Belgische bieren worden geschonken. 

En wat vindt hij eigenlijk van Klarendal; wat zijn 
de eerste indrukken? Geert: “Ik ervaar Klarendal 
als een krachtige wijk, waarin mensen zelf al veel 
hebben opgebouwd. Er zijn veel netwerken hier 
die op de een of andere manier actief zijn in de 
wijk. Zoiets als speeltuin “De Leuke Linde”, die 
met behulp van veel vrijwilligers zo’n mooie plek 
in de wijk is. Ik krijg sterk de indruk dat de wijk zo 
zijn eigen geschiedenis en mysteries heeft. Waar 
‘inheemse’ Klarendallers vaak trots op zijn. Ook 
hoor ik geluiden over hoe de wijk verandert. 

Sommige bewoners ervaren dat het saamhorig-
heidsgevoel in de wijk afneemt. Waar dat volgens 
hen mee te maken heeft? Onder meer met de 
veranderende bevolkingssamenstelling, met 
de komst van de euro waardoor in steeds meer 
gezinnen beide ouders moeten werken om het 
hoofd boven water te houden, zodat er minder 
tijd en aandacht is voor het buurtleven. De direct-
heid van de mensen spreekt mij erg aan, Klaren-
dallers hebben het hart op de tong.” 
Het bevorderen van het samen leven van mensen 
ziet Geert als een belangrijk onderdeel van zijn 
werk.

Wilt u graag in contact komen met Geert Roze-
ma, dan kan dit op telefoonnummer 026-4428493 
of via de e-mail: g.rozema@rkdewijngaard.nl 

door zefanja hoogers

Fred Royers (Arnhem 1955) is als sinds jaar en 
dag met karate, kickboksen en vechtsport bezig. 
Hij heeft de nodige (inter)nationale titels op zijn 
naam uit zijn actieve sport loopbaan, is de (vecht)
sportverslaggever bij SBS en Eurosport en trainde 
vanaf 1972 bij sportschool Kreytz.
Sinds januari is hij na de nodige emmers latex en 
andere investeringen voor zichzelf begonnen aan 
de Klarendalseweg 193, de sporthal die tot voor 
kort voornamelijk door het CIOS werd gebruikt. 

Vol passie vertel Fred over zijn plannen die voor 
een heel groot deel in de praktijk al uitgevoerd 
worden: “ ‘S ochtends is er tijd voor topsporters 
en in de daluren zijn we sociaal maatschappelijk 
sportief. Dat wil zeggen dat we trainingen bieden 
aan kinderen met problemen van o.a. Pactum 
en Lindenhout (jeugdzorginstellingen, red.), aan 
kinderen met overgewicht en (allochtone) vrouwen 
die weerbaarder willen worden.” In de avonduren 
vinden trainingen plaats voor reguliere klassen, 
voor beginners tot gevorderden en wedstrijdvech-
ters. Trainingen variëren van muay-thai kickboxen 
tot zaktraining, Braziliaans jiu-jitsu tot krachttrai-
ningen. “Wij bieden ook ruimte voor huiswerk-
begeleiding voor of na de training. Verder bieden 
we structuur, discipline en alles om de mensen 
gezonder te laten leven. ” 

De vereniging kent al 120 leden maar wordt pas 
op 2 februari officieel door (wijk)wethouder Rita 
Weeda geopend.
Als je lid wilt worden, dat beslist vóór augustus en 
onder de 24 jaar bent, krijg je €100,00 korting op de 
contributie. Er is alle dagen iets te doen!

In het kader van de ontwikkelingen rondom Brede 
School / ‘Hart van Klarendal’, is er door de ge-
meente recent naar buiten gebracht dat over deze 
sportlocatie nog helemaal niet zeker is dat deze 
blijft staan zo hij er nu staat. Fred: “Met een aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaat het 
gebouw NIET plat.”

Ook wij hopen voor Fred dat zijn start niet met 
vervelende verrassingen wordt verstoord. 
Kijk voor verdere (achtergrond)informatie op www.
kickboxingarnhem.nl

Een nieuwe sportschool in Klarendal: 
K i c k B o x i n g A r n h e m

~ Ontwikkelingen  Brede School  Klarendal ~
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De komende twee jaar krijgt heel Klarendal een 
opknapbeurt. Stoeptegels worden recht gelegd, 
kuilen en hobbels uit straten gehaald, plant-
soentjes opgeknapt, nieuw groen aangelegd.

Zo moet de openbare ruimte - de ruimte die van 
ons allemaal is - er weer acceptabel gaan uitzien. 
Dit gebeurt in het kader van Buiten Gewoon Beter 
(BGB), een project van de gemeente Arnhem.

Meer informatie over Buiten Gewoon Beter:Meer informatie over Buiten Gewoon Beter:
www.arnhem.nl (Actueel=> projecten => BGB). www.arnhem.nl (Actueel=> projecten => BGB). 
Of: Klaas Spits: 026 - 377 4365;  Of: Klaas Spits: 026 - 377 4365;  
klaas.spits@arnhem.nlklaas.spits@arnhem.nl

hoek Rosendaalsestraat/Verlengde Hoflaan

Talmaplein

Tevredenheid over bgb in Vogelwijk

“Ik ben heel blij zoals het geworden is. Prachtig! 

Ook dat eenrichtingverkeer is prima. Het lijkt 
allemaal ook veel ruimer nu. De parkeerplaats 
onderaan wordt straks met dat groen vast ook 
heel mooi.” Anna Scholtens, Klaas Katerlaan

“Fantastisch! Twee dingen zijn jammer. Een 
ondergrondse container was mooi geweest en ‘s 
nachts staan er auto’s midden op de stoep - daar 
baal ik van.” Dhr. De Reus, Talmaplein
 
“Het is mooi geworden. Maar waarom laten 
mensen in vredesnaam hun hond uit in die 
nieuwe plantenstrook?” Bewoonster Talmaplein

De Groengroep speelt een toenemende rol 
binnen het project Buiten Gewoon Beter. Met 
als doel ‘verbetering van de kwaliteit van het 
groen in de wijk’ ontwikkelt ze plannen en 
geeft adviezen. De groep, die een jaar geleden 
werd opgericht, bestaat uit 7 wijkbewoners en 
staat onder professionele begeleiding van Bas 
Roodbergen.

“Het groen dat we in de wijk hebben, willen we 
versterken”, legt Bas Roodbergen uit. “Dat kan 
door de kwaliteit te verbeteren en door meer 
en beter onderhoud. Ook willen we het groen 
meer belevingswaarde geven met meer bloei-
ende planten, het liefst in kleurrijke moderne 
soorten.”  

Veel aandacht krijgen de Klarendalse hoofd-
wegen met hun kruispunten. Bas: “Als je daar 
planten en bloemen neerzet, versterkt dat de in-
druk van een groene wijk voor mensen die door 
de wijk komen. Waar het kán zetten we groen 
neer, ook bij weinig ruimte. We hebben bijvoor-
beeld gekozen voor grote potten, tegenover het 
winkelcentrum en op de hoek Catharijnestraat/
Klarendalseweg.”  

Op de hoofdwegen zijn ook honderden bloem-
bollen geplant. In het voorjaar komen er narcis-
sen, krokussen en sterhyacinten op in onder 
andere de middenberm van de Agnietenstraat 
(zie foto, met Bas Roodbergen), in het gras 
langs de Vijverlaan (zie foto bomen op heuvel) 
en bij Onder de Linden.

De groep zet zwaar in op het terrein achter het 
Noordpad. Bas: “Dat kan blijvend een mooi 
ingerichte parkje worden. Nu heeft het een tij-
delijke status. We hebben het college van B&W 
in een brief gevraagd het bestemmingsplan te 
wijzigen van tijdelijk naar permanent.” 

De groep wil weer groen plaatsen op plekken 
waar vroeger planten stonden, maar die later 
zijn dicht gelegd met tegels - bijvoorbeeld onder 
balkons bij flats. 

Stimuleren van geveltuintjes is ook een punt. 
Bas: “Je mag er één tegel langs je voorgevel 
uithalen om er planten in te zetten. Maar omdat 
er bijvoorbeeld leidingen kunnen lopen, moet je 
dat wel eerst bij de gemeente aanvragen.” Die 
heeft er ook folders over. 

Er ligt ook nog een plan om bewoners een 
boomspiegel te laten adopteren, om zelf te on-
derhouden en bijvoorbeeld planten in te zetten. 
“Zo heb je zelf invloed op het groen in de wijk”, 
aldus Bas. 

De Groengroep heeft als opdracht plannen te 
maken en advies uit te brengen in het kader van 
BGB. Dat gebeurt aan de gemeente en Volks-
huisvesting Arnhem. 

Bij Onder de Linden - Klarendals groene trots - 
leidde dit al resultaten. De gemeente nam idee-
en over voor de hondenuitlaatplaats. Er komen 
nieuwe bomen en struiken bij (onder andere 
hulst, rododendrons, krentenboom, magnolia-
boom). Ook zullen ‘rommelplekjes’ verdwijnen. 
Bij de Leuke Linden komen planten op het dijkje 
bij de zandspeelplaats en bloeiende bomen met 
grote bladeren (catalpa). “Hier kunnen ouders 
onder gaan zitten, lekker in de schaduw.”  Langs 
de rand en bij de ingang komen vlinder- en 
rozenstruiken. “Mooi voor de Leuke Linden en 
mooi voor het straatbeeld.” 

Op de hoek Rosendaalsestraat/Verlengde Hof-
laan bevindt zich een grote plantenbak tegen de 
flat (zie foto). Hierin zal Volkshuisvesting sierbo-
men en bloemen (lavendel) planten. Ook dit was 
een idee van de Groengroep.

“Helaas”, zegt Bas, “hebben we de kans gemist 
met ideeën voor de Vogelwijk, met name Klaas 
Katerlaan en het Talmaplein (zei foto) Dat had 
wat sfeervoller gekund met meer moderne vaste 
planten en bijvoorbeeld siergras.”

Plannen op de schap: 
Voor De Kapel aan de Klarendalseweg: een haag 
met waarschijnlijk een plantenbak.

Voor De Goudkust bij winkelcentrum Klarendal: 
bloemen erbij in het bomentalud (zie foto). 

Bas Roodbergen op middenberm met bloembollen
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Patrimoniumbuurt & Vogelwijk
rijksbeschermde stadgezichten
tekst en foto's: zefanja hoogers

In december werd in zowel de lokale als 
landelijke pers bekend gemaakt dat Arnhem 
vier ‘rijksbeschermde stadgezichten’ rijker is 
geworden. De Verschuerwijk en de Mussenwijk 
gingen voor, nu zijn de Geitenkamp, het 
Spijkerkwartier en Sonsbeekkwartier 
Noord aan de beurt. De vierde wijk is de 
‘Patrimoniumbuurt / Vogelwijk’ en navraag bij 
de gemeente leverde op dat het niet alleen 
om het Talmaplein e.o. (de zogenaamde 
Patrimoniumbuurt uit 1916) en de Vogelwijk 
gaat (1919), maar heel het gebied tussen de 
Hommelseweg, J.P. Heyestraat, Onder de 
Linden, Vijverlaan, Zwaluwstraat en Thomas 
à Kempislaan. Diverse koopwoningen in dat 
gebied, het café Sint Petersburg en het oude 
Militaire Hospitaal vallen daar dus ook onder, 
wat niet verbazingwekkend is vanwege de 
opmerkelijkheid van deze architectuur.

Wijkkrant Klarendal zocht enkele bewonersop 
en lieten ze over hun buurt vertellen.

KLaretaalKLaretaalKLaretaalKLaretaalKLaretaalKLaretaalKLaretaalKLaretaal

Johan Berentsen
Valkstraat

Johan (36) is geboren en getogen in de Vogelwijk. 
Hij is geboren op Onder de Linden, na de reno-
vaties van de jaren ’80 zijn zij naar de Leeuwerik-
straat verhuisd. Toen hij uit huis ging is hij in Zuid 
gaan wonen maar is sinds enkele jaren weer in 
de buurt. 

In oktober heeft hij samen met zijn vriend Ferry 
Brugman de cafetaria aan de Valkstraat overge-
nomen, waar hij momenteel met een grondige 
renovatie bezig is. “Dat was hard nodig, het 
was hier binnen niet goed voor de gezondheid. 
De laatste eigenaar heeft nog niet met een likje 
verf of een knaak geïnvesteerd en het was echt 
zo’n camping patatzaak geworden.” Alles wordt 
vernieuwd, nieuwe tegels, nieuw stucwerk, nieuw 
plafond. “Het ziet er goed uit, mede dankzij hulp 
van heel veel vrienden die ik ook via deze weg wil 
bedanken!” Johan onderzoekt momenteel welke 
kwaliteitsproducten hij in zijn assortiment aan wil 
bieden. “Ik hou van lekker eten en ondanks dat dit 
een nieuwe branche voor mij is, wil ik dat wel te-
rug kunnen zien in mijn onderneming. Ik heb ook 
rekening te houden heb met de bevolkingssamen-
stelling en ga later uitbreiden met halal food. Ik 
hoop eind februari, begin maart, open te kunnen 
en kom hier dan ook boven te wonen.”

Johan haalt herinneringen op van vroeger: 
“Koninginnedag was een groot feest in de Vogel-
wijk, waar ook veel mensen uit andere wijken op 

af kwamen voordat ze naar de stad gingen. 
Een heuse trekpleister en een soort reünie voor 
mensen die hier waren vertrokken. Met live 
muziek - Frans Bauer heeft hier gestaan - en 
leuke activiteiten van het jeugdcentrum voor de 
kinderen. Om een of andere reden is dat al jaren 
doodgebloed, maar ik ga dat terug roepen! Hope-
lijk al dit jaar.” 

Wat vindt Johan ervan dat de Vogelwijk rijksbe-
schermd stadsgezicht is geworden? “Ik vind het 
wel wat hebben. Misschien jammer voor de men-
sen die hier gekocht hebben. Als zij nu iets willen 
veranderen aan hun huis, zullen daar altijd beper-
kingen aan zitten.” Johan denkt even verder na 
over zijn wijk. “Ja ik zou het toch zonde vinden als 
ik ergens op mijn oude dag te horen zou krijgen 
dat deze wijk plat gaat. Ik heb het altijd een mooie 
wijk gevonden. Met de stijl van de huizen is het 
toch net of hier een hele dure wijk staat terwijl het 
een volkswijk is.”

 Verder vertelt Johan dat het een wijk is met 
verledens: “Tijdens de renovatie van de jaren 
’80 – ik was toen een jaar of 11 – hebben we 
rondstruinend in leegstaande huizen spannende 
dingen gevonden. Ergens in het ‘Vlooienblok’, ik 
weet eigenlijk niet waarom we dat zo noemden 
(Onder de Linden), vonden we onder de vloer 
voedselbonnen uit de oorlog. In diezelfde periode 
zijn er waar wij bij waren, op de Zwaluwstraat 
geweren uit de oorlog opgegraven. Een Engels 
machinegeweer heb ik later aan het museum in 
Oosterbeek geschonken, de Duitse bajonet heb ik 
nog steeds in mijn bezit.”

Valkstraat, een afgesloten cafetaria op nummer 10 met voorbijganger. Wat er aan de binnenkant 
allemaal verandert, moet nog even geheim blijven. Zo ook Johan’s gezicht; pas bij officiële ope-
ning zal hij zich laten fotograferen.
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Martin Hartemink’s grootmoeder woonde 
op de Herenstraat, zelf is hij geboren op de 
Geitenkamp maar is al in de jaren ’50 terug 
gekomen naar Klarendal waar hij zowel 
lagere als middelbare scholen doorliep 
(Kambergschool, Kreuzbergschool en School III 
aan Onder de Linden, toen VGLO). 
In zijn jonge jaren was Martin druk als vrijwil-
lig jeugdleider op buurthuis ONS HUIS aan 
de Klarendalseweg. Daar kwam ook jeugd uit 
andere wijken en zo ontmoette hij Mientje 
(dochter van Vrouw Tielemans, voor de oudere 
wijkkrantlezer onder ons waarschijnlijk niet 
onbekend). Zij trouwden en kwamen na twee 
kinderen in 1979 vanaf de Solostraat op de 
Lijsterstraat te wonen. Hun laatste twee kin-
deren zijn daar geboren. Simone die zich échte 
Vogelwijkenaar noemt, woont nog steeds thuis. 

Martin: “Er moet wel een bepaalde cultuur 
geweest zijn waar je niet makkelijk tussen 
kwam, een gesloten gemeenschap. Woningen 
kwamen ook nooit vrij, alleen bij overlijden. 
De vorige bewoonster had hier dan ook 45 
jaar geleefd. Als er verder in een pan eten over 
was (ook op Klarendal) ging die door naar het 
volgende gezin, tot ie op was. Maar ik heb 
de Vogelwijk altijd als een verlengstuk van 
Klarendal gezien en eind jaren ’70 was het niet 
zo’n gesloten gemeenschap meer.”
Vlak na hun verhuizing begon de renovatie op 
de Vogelwijk. Mientje: “We wasten ons én die 
blagen nog in de teil en het toilet was in de 
keuken. Douchen konden we bij mijn schoonva-
der. We hebben toen in een wisselwoning op de 
Kievietsstraat gezeten, daarna terug hadden we 
wel meer comfort in huis.” 
Familie Hartemink pastte zich prima aan. Martin: 
“Het is geven en nemen, je kunt het jezelf 
alleen maar makkelijker maken door je wat aan 
te passen.” De kinderen gingen dan ook mee op 
zomerkamp van Jeugdvereniging Vogelwijk en 
later ook als begeleiders, aan de Koninginnedag 
op de Valkstraat werd ook mee georganiseerd. 

Zoon René (34) komt op bezoek en herinnert 
zich: “Hier precies achter stond het Militaire 
Hospitaal, tot diep in de jaren ’80 in functie. 
Achter het hospitaal stonden dan militairen te 
patrouilleren en met de feestdagen gingen wij 
als kwajongens dan vuurwerk naar ze gooien. 
Zij gooiden dan terug…” “Ach ja,” zegt Martin 
“ik haalde ook wel ‘ns wat uit als piemke…” 

Nu wonen ze in rijksbeschermd stadgezicht. 
Martin: “We wonen hier fijn, met een prach-
tig uitzicht. Soms komen hier mensen jaloers 
langs om daar foto’s van te maken.” Mientje: 
“Ik wil hier nooit meer weg, dus ik ben blij dat 
’t zo mot blijven.” 

KLaretaalKLaretaalKLaretaalKLaretaalKLaretaalKLaretaalKLaretaalKLaretaal
Meneer Hartemink  
Lijsterstraat  

Meneer Hartemink bij zijn voordeur aan de 
Lijsterstraat. 

Tanja Trompetter
opgegroeid op het Talmaplein

Tanja (44) woonde tot haar 17e in een gezin 
met vijf kinderen op Talmaplein nummer 2. Na 
omzwervingen (Pastoor Bosstraat op kamers, 
Agnietenstraat, Kapel) woont ze sinds 12 jaar met 
haar twee kinderen op de Voorbroodstraat. Tanja 
bezorgt de wijkkrant, precies in het gedeelte 
waar ze is grootgebracht. Tanja’s ouders komen 
van oorsprong niet uit Klarendal, zij heeft zelf 
echter wel de Klarendalse tongval. “Ja wij waren 
straatblagen hè, dan nam je dat accent vanzelf 
wel mee. Mijn moeder schaamde zich daar vroe-
ger voor, maar ondertussen heeft ze het zelf ook 
overgenomen.”

Ook het Talmaplein onderging een renovatie 
begin jaren ’80 waardoor bewoners in wissel-
woningen terecht kwamen. “Wij kwamen schuin 
tegenover de snackbar op de Valkstraat terecht. 
Ik ben daarna op kamers gegaan, mijn ouders 
hebben er niet voor gekozen om terug te gaan 
naar het Talmaplein maar om over te gaan naar 
de Zwaluwstraat. Dat snap ik nog steeds niet. Ik 
zou nu wel terug willen….. Mijn vriendin woont 
op nummer 7; met haar wil ik wel ruilen maar dat 
weet ze geloof ik nog niet.” 

Tanja vertelt over de sfeer vroeger: “Je kon als 
kind bij iedereen terecht, dat was fijn. Bij Tante 
Door en Ome Kees van nummer 27 konden wij 
één keer per week onder de douche, wij zelf had-
den nog een zinken teil. Tante Door hielp mijn 
moeder ook met de vijf kinderen, zij woont daar 
nog steeds. Maar verder werden problemen wel 

binnenshuis gehouden – dat voelde je toch wel 
als kind – terwijl nu de mensen veel opener zijn.” 
Het Talmaplein was een echt arbeiderpleintje. 
“Als kind voelde het of dit stuk NIET bij Klarendal 
hoorde, dat zeiden ze vroeger. Misschien was dat 
ook zo omdat de gebieden gescheiden werden 
door het militair hospitaal en de kazerne.” 

Tanja haalt herinneringen op: “Wij speelden veel 
op het Joods kerkhof aan de Willen Hovylaan, 
wat nu is overgebracht naar Moscowa. Een deken 
over twee grafstenen en je had een tent. Of ste-
nen naar elkaar gooien en je verschuilen achter 
een grafsteen. We wisten dat dit niet mocht. Nu 
schaam ik me daar ook wel voor, ik weet nu de 
betekenis van een kerkhof. Maar er werd vroeger 
ook niet veel uitgelegd.” Verder was er vroeger 
een buurtvereniging: “ Eens per jaar gingen we 
met alle ouders en kinderen in twee bussen een 
dagje uit. Die vereniging is doodgebloed.” 

Dit gebied is officieel geregistreerd als ‘de Patri-
moniumbuurt’. Het Nederlands Werkliedenver-
bond Patrimonium - een christelijke vereniging 
van arbeiders - werd in 1876 opgericht. Deze 
organisatie werd al snel landelijk en er groeiden 
10 jaar later woningbouwverenigingen uit, som-
migen bestaan nog steeds. Enkele straatnamen in 
de buurt danken hun naam aan de oprichters en 
andere namen uit de arbeidersbeweging. Dit zegt 
Tanja niets: “Nee, ik weet niet beter en wij gingen 
naar de werkplaats van de ‘woningstichting’  - 
hier achter de Voorbroodstraat, nu zijn het schuur-
tjes -  om een reparatieverzoek in te dienen.”

Dat haar vroegere buurt nu rijksbeschermd stads-
gezicht is, vindt Tanja natuurlijk mooi. “Zo blijft er 
netheid in het wijk.”

Tanja voor het huis waar ze is grootgebracht aan het Talmaplein. Ze wijst naar de dakkapel: 
“Vanaf daar heeft mijn zus haar man ontmoet, die woonde aan de overkant en ze riepen naar 
elkaar om afspraakjes te maken. Ze zijn al 25 jaar getrouwd.” 
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NIn gesprek met zangtalent Marvin de GeestN

Bomen in de Thomas a Kempis laan vijver gekapt

Voor 3 Euro naar het theater??Voor 3 Euro naar het theater??
 
Kennismaken met Kunst organiseert voor 
bewoners uit Klarendal en 't Arnhemse Broek 
leuke culturele excursie's. Tegen gereduceerd 
tarief is het mogelijk om een voorstelling of 
museum te bezoeken.
 
Marie-Anne Huiskamp (28) uit Klarendal maakte 
van dit aanbod gebruik en ging 23 januari naar 
de voorstelling Misery van Stephen King. In 
dit stuk speelt acteur Victor Löw de rol van 
schrijver Paul Sheldon, die een ongeluk krijgt. 
Actrice Mirjam de Rooij speelt Annie Wilkes. 
Zij vind de schrijver, dient eerste hulp toe en 
neemt hem mee naar huis.

“Ik vond de sfeer van de voorstelling erg mooi. 
De overgangen van dag naar nacht, bijvoor-
beeld, waren met licht erg spannend vorm-
gegeven. De teksten werden geloofwaardig 
gespeeld, vooral van Victor Löw. In het echt zijn 
de acteurs getrouwd en dat was merkbaar. Het 
viel me mee hoe weinig bloed er in het stuk 
voorkwam aangezien Misery een thriller is. 
De gruwelijkheden werden meer ingevuld door 
subtiele dingen zoals geluid van voetstappen, 
dichtslaande deuren en schaduwen. Door dat 
soort elementen ontstond er een echte thriller-
spanning en zat het publiek soms op het puntje 
van de stoelen…”

Kijk voor toekomstig aanbod en meer 
informatie op www.kennismakenmetkunst.nl
Kaarten kunnen in de wijkwinkels opgehaald 
worden.

Spelers gezocht in de wijken 
Klarendal en sint Marten
Onder het mom van “Heb je een idee? Doe er 
wat mee!” is Gülnar Yoldas met het project 
‘Kan wèl!’ op zoek gegaan naar leuke initia-
tieven in de wijk. Het Project Kan wèl! biedt 
bewoners de ruimte en middelen om hun eigen 
ideeën voor de wijk zèlf uit te voeren. 
Zie www.kanwel.nl 

Zo is Pim Grooten, theatermaakster en bewoon-
ster van het Luthershofje, met het idee voor 
een buurttheater gekomen en doet daarvoor de 
volgende oproep: 
 
Wie heeft er zin om mee te werken aan een 
buurttheater project? Dansers, spelers, 
muzikanten, decorbouwers of anderszins. 
Ervaring is leuk, maar hoeft niet. Het voor-
naamste is dat je zin hebt om met andere 
buurtbewoners een theaterstuk te maken.

We gaan werken met het thema KONTAKT.
De repetities beginnen in het voorjaar 2008; 
een keer per week komen we samen, om dan in 
Augustus een of meerdere keren op te treden.

Meer informatie bij Jessica Harmsen:
tel. 026 3704470 of j.c.p.harmsen@planet.nl

J J

J

J

J

J

tekst en foto: frans zonneveld

Even voorstellen: Marvin woont in de Vogelwijk 
in Klarendal, is 18 jaar oud, zit op het ROC, rich-
ting bank en verzekeringen en heeft als hobby’s: 
voetbal en vooral ZINGEN. Emiel Hartkamp 
(liedjesschrijver van o.a. Frans Bauer en Marianne 
Weber) heeft hem ontdekt en heeft 2 liedjes voor 
hem geschreven.

Sinds wanneer ben je gaan optreden?Sinds wanneer ben je gaan optreden?
Van jongs af aan zing ik met liedjes mee. Mijn 
ouders hebben altijd Nederlandse muziek op 
staan. De liedjes gaan over het leven, ik hou 
ervan om over dingen te zingen die je meege-
maakt hebt. Nieuwjaarsavond 2007 zong ik voor 
publiek, kreeg goede reacties en dat was een 
stimulans om door te gaan. Samen met mijn 
moeder en een kennis heb ik een Cd-tje gemaakt.

Wat zijn je plannen? Wat zijn je ambities?Wat zijn je plannen? Wat zijn je ambities?
Ik wil mezelf blijven. Ik zou wel bekend willen 
worden en van zingen mijn werk maken. Als dat 
niet lukt, blijft het mijn hobby. Ik wil mensen ver-
maken. Daar ben je artiest voor. Ik ben blij 
met positieve reacties van het publiek. In Arnhem 
en omstreken word ik al vaker herkend en heb in 
1 jaar al veel bereikt. Ik heb een talentenjacht van 
Arnhem gewonnen van de stadssociëteit

Hoe vaak treed je op?Hoe vaak treed je op?
3 a 4 keer in de maand, bijna wel elk weekend 
zing ik in Arnhem en omstreken. Mijn ouders 
regelen de optredens, geïnteresseerden bellen 
op, de bekendheid is snel gekomen. Ik heb kaar-
ten die ik achterlaat na een optreden met mijn 
nummer erop. Veel mond op mond reclame, het 
groeit vanzelf. 

Wat was een van je leukste optreden?Wat was een van je leukste optreden?
Bij de start van “Ome Joop’s tour” - is een fietstour 

voor kinderen die nooit op vakantie kunnen - trad 
ik op met andere artiesten. Daar kwamen wel 
500 man op af. En een keer bij de Paasberg, een 
feestavond die rustig begon, maar waar iedereen 
uit zijn dak ging. Ik maak veel los bij de mensen. 
Ze gingen op stoelen en tafels staan. 

Krijg je alles gecombineerd met je school en de Krijg je alles gecombineerd met je school en de 
rest van je leven.?rest van je leven.?
5 dagen in de week ga ik naar school, ik moet 
nog 2 jaar. Ik kan het nog combineren. Ook met 
het voetballen. Bij de Paasberg zit ik in de A1, ik 
ben aanvoerder. Dat is altijd mijn grootste hobby 
geweest, toen kwam zingen. Ik wil het allemaal 
blijven doen. Ik had in oktober een optreden 
‘De Beste Wensen’ met Caroline Tensen en moest 
ook voetballen. Dat optreden was op zaterdag 
middag. Toen heb ik zo lopen schuiven, dat ik 
eerst gezongen heb en toen toch nog gevoetbald. 

Welk repertoire zing je?Welk repertoire zing je?
Nederlandstalig, en een beetje Engels, nummers 
van Elvis Presley. Liedjes met inhoud. Eerst rus-
tige nummers dan snellere. Favoriet nummer is: 
“Met tranen in je ogen ben je blind”. Dat wordt 
veel aangevraagd. Dat nummer heb ik op een cd 
tje gezet. Dit nummer heeft ook betekenis voor 
mij. Het lied hoort bij iemand die is overleden. 
Ik zing geen liedjes van Frans Bauer of Jan Smit. 
Meestal onbekende nummers. 

Voor info. Kijk op www.marvinzingt.nl. 
Om Marvin te kunnen boeken kun je bellen 
naar nummer: 026 – 3510906 H    H    

     H     H

H        

          

H        

          

Ingestuurd door Lisa van de Pol en Bas Roodber-
gen, leden van de Groengroep: 

Op dinsdag 15 januari heeft de gemeente het 
noodzakelijk gevonden de bomen te kappen op het 
eilandje in de vijver aan de Thomas a Kempis laan.

Om u nog even te laten genieten van hoe mooi het 
was..... ter herinnering.

Er is een visie geschreven door de gemeente voor 
dat deelgebied (het valt onder Klarenbeek). Op die 
plek is een barokke tuin/park geweest uit 1635. Dit 
houdt in een beetje tuttige indeling, vandaar de 
keuze voor rododendrons in plaats van een lekker 
wild eilandje. Vanaf de vijver tot aan de hoek van 
Thomas à Kempislaan en Roosendaalsestraat bij de 
rotonde, gaan er ook dingen gebeuren in de barok 
stijl: rozen en hagen e.d. 

Het is nu wachten tot de rododendron weer een 
beetje van omvang zijn (ze worden uiteindelijk 3m 
hoog).
Voor ouderdom is helaas niet altijd veel respect in 
onze wereld, voor wild geldt hetzelfde.
 

voor na
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door zefanja hoogers

Onrust aan de Klarendalseweg! Een tijd geleden 
is de sloop in de voormalig Bakkerij Sanders 
begonnen. Dit was voor de wijkkrant aanleiding 
eens te polsen hoe het bij de Volkshuisvesting 
staat rondom de realisatie van het Modekwartier. 

Zoals u gezien zult hebben is het 
Postdistributiecentrum sinds afgelopen december 
uit de steigers en kunnen we al van het prach-
tige eindresultaat genieten. Franklin van Reem 
is degene die daar zijn horeca onderneming zal 
vestigen en er wordt momenteel in samenwer-
king met bewoners hard nagedacht op wat voor 
feestelijke manier dit gebouw geopend kan gaan 
worden. De voorlopige datum die daarvoor staat 
gepland zal het weekend van 24 en 25 mei zijn.
Modeondernemers aan de Sonsbeeksingel en 
onderaan de Klarendalseweg zullen in de opge-
knapte panden tegen die tijd óók hun deuren 

open hebben. Het gebouw van bakker Sanders 
zal enige tijd daarna pas klaar zijn, naar schatting 
in juni. 
Op Klarendalseweg nummer 2 is in januari een 
Infopunt geopend. Annette de Bie – project-
assistent 100% MODE –  zal daar woensdag t/m 
vrijdag tussen 10:00u en 12:00u aanwezig zijn. 

Nog verder hogerop de Klarendalseweg – 
nummer 181 t/m 183 – is een stageproject van 
start gegaan. Deze door Volkshuisvesting aange-
kochte panden worden opgeknapt door leerlin-
gen van het Arentheem college (afdeling tech-
niek) onder begeleiding van Kuiper Bouwgroep. 
Dit project heet LEVENSECHTLEREN en ook daar 
is het de bedoeling dat er zich modeondernemers 
zullen gaan vestigen. Op 31 januari was de kick-
off met een heuse bouwvakkers catwalk.

Bouwvakkertjes in opleiding op de catwalk 
met alle nodige media aandacht. © Zefanja

 Vivare en RIBW bouw ST Janskerkstraat
Op 10 januari was er een informatieavond door 
woningcorporatie Vivare georganiseerd in Wijk-
centrum Klarendal voor alle omwonenden van het 
pand aan de Sint Janskerkstraat tussen Dragon-
derpad en Hoflaan. De informatie op deze avond 
ging over de bouw van het pand dat Kuijpers 
Bouw bouwt, Vivare heeft aangekocht en na op-
levering zal verhuren aan de RIBW (Regionale In-
stelling Beschermd Wonen). In het gebouw komen 
8-appartementen voor cliënten van de RIBW.

De kleine opkomst van omwonenden zorgde voor 
een knusse sfeer tijdens de avond. 
Architect Peter Groot gaf een presentatie van het 
ontwerp. Ook ging hij terug in het verleden door 
foto's te laten zien van zwaar beschadigde wonin-
gen aan de St. Janskerkstraat na de bombarde-
menten in de Tweede Wereldoorlog (zie foto).
Om de bouw mogelijk te maken, moest er een 
boom worden gekapt. Na de oplevering wordt 

een nieuwe boom teruggeplaatst. De omwo-
nenden gaven aan dat de bestrating lange tijd 
erg ongelijk is. De vraag is of dat opgelost kan 
worden. Ook hebben ze ideeën om de parkeermo-
gelijkheden te vergroten door eenrichtingsverkeer 
in te voeren en schuin parkeren. Opbouwwerker 
Rob Klingen zoekt uit of de straat en de speeltuin 
op de lijst projecten staat in het kader van Buiten 
Gewoon Beter van de gemeente. De speeltuin 
kan pas na oplevering van het gebouw aangepakt 
worden omdat er nu een tijdelijke fietsenstalling 
staat. Mocht de bouw het openbaar gebied be-
schadigen, dan zorgt de aannemer dat alles weer 
netjes in orde komt. 

Na het bereiken van het hoogste punt organiseert 
Vivare samen met de RIBW voor de omwonen-
den een gelegenheid om kennis te maken met de 
nieuwe bewoners. De oplevering van het nieuwe 
gebouw is waarschijnlijk na de zomervakantie.

Omwonenden kiezen massaal 
voor een ‘vast park Noordpad’

De open ruimte achter School 88 in de 
Agnietenstraat mag van de buurtbewoners best 
‘voor altijd’ een park worden. Dat blijkt uit de 
enquête over de toekomst van de open plek, 
die vanaf het Noordpad te bereiken is. Vandaar 
dat er over ‘park Noordpad’ wordt gesproken. 

De enquête was een initiatief van de 
Groengroep Klarendal. Van de 115 antwoorden 
zijn er 114 vóór de komst van zo’n ‘vast park’.
Ontwerper Michiel Pieters van Groenplan heeft 
vier ontwerpen gemaakt. Of het er gaat komen 
staat nog niet vast en een keus uit een van de 
vier is dus ook nog niet gemaakt. De gemeente 
Arnhem heeft ondertussen bekend gemaakt 
dat zolang de bestemming van School 88 niet 
duidelijk is, zij niet gaan investeren in het ter-
rein. Het zou nog kunnen dat het een tijdelijke 
groenvoorziening wordt. In de wijk is overigens 
wel behoefte aan zo’n blijvende groene plek. In 
Klarendal is te weinig groen te vinden. 

Er was wel één tegenstem. Volgens de tegen-
stemmer kan hij zijn hond niet in een vast park 
laten poepen. Met zo’n originele reactie was 
door de Groengroep kennelijk geen rekening 
gehouden. Een prijs voor de meest originele 
reactie is er niet.

2008: Volkshuisvesting 100 jaar 

Volkshuisvesting nodigt haar huurders uit voor 
een groot feest in het Openluchtmuseum op 
zaterdag 15 maart aanstaande. De toegang is 
volledig gratis. Ook kunnen huurders gebruik 
maken van gratis vervoer er naar toe. 

Een dagje Openluchtmuseum is al een 
belevenis op zich. Maar omdat het feest is 
organiseren we nog extra activiteiten. We heb-
ben een podium in het museumpark staan 
waarop mensen uit verschillende wijken hun 
talenten tonen. Jong en oud staat op de plan-
ken en de optredens variëren van smartlap tot 
linedansen. Voor de jeugd zijn er verschillende 
sport- en spelactiviteiten en Vitesse is hierbij 
aanwezig! Ook de mascotte Vito ontbreekt niet. 
Ook kunnen kinderen die dag onder andere 
hutten bouwen, pony rijden en lekker hun eigen 
broodjes bakken.
 
We zijn nog steeds op zoek naar bijzondere 
verhalen van onze huurders. Verhalen die zich 
afspelen in en rondom huis. De verhalen kun-
nen ook gewoon nog na 1 februari aangeleverd 
worden.De beste verhalen publiceren we in ons 
huisblad Wooon vanaf 2008.Kijkt u voor meer 
informatie over het feest en andere activiteiten 
voor ons 100 jarig bestaan op:
 www.volkshuisvesting.nl  

Binnenkort ontvangen onze huurders nog een 
officiële uitnodiging waarin alle informatie is 
ook te vinden is.

Van het gebouw van bakker Sanders blijven 
bijna alleen de muren staan. © Gerard Mulder 
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Wijkcentrum Klarendal Rappardstraat 30, 6822 CX Arnhem 
Telefoon: 026-3513428 Email: info@wijkcentrumklarendal.nl

Sporthal Klarendal  
www.sportpuntklarendal.nl  Telefoon: 026 – 443 47 46 

Kinderactiviteiten in de Voorjaarsvakantie
Vakantie-instuif Kom jij ook knutselen, sporten, spelletjes doen???
Wanneer: Woensdag 20 februari en Vrijdag 22 februari 
Waar:  Wijkcentrum De Hommel
Hoe laat: 13.30 uur – 15.00 uur
Voor wie: Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
Kosten:  Geen

Kinderdisco
Wanneer: Woensdag 20 februari
Voor wie: Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar
Hoe laat: Van 18.00 uur tot 18.45 uur
Waar:  Wijkcentrum Klarendal
Kosten:  Geen, je mag wel geld meenemen om snoep of  
  limonade te kopen.

Kinderdisco 
Voor wie: Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
Wanneer: Woensdag 20 februari
Hoe laat: Van 19.00 uur tot 20.00 uur
Waar:  Wijkcentrum Klarendal
Kosten:  Geen, je mag wel geld meenemen om snoep of  
  limonade te kopen.

Sport-instuif  Spelletjes, Balspelen, Teamsporten en nog meer! 
Wanneer: Donderdag 21 februari
Waar:  Sporthal Klarendal
Hoe laat: 13.30 uur – 15.00 uur
Voor wie: Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
Kosten:  Geen

Ik sport, u ook in 2008?
Het nieuwe programmaboekje van Sportpunt Klarendal is er weer. 
Hierin vindt u een overzicht van het sportaanbod waarmee we in 
2008 starten. In de loop van 2008 zullen er misschien veranderingen 
of nieuwe activiteiten komen.

Foutje!!!
Helaas staan er een aantal foutjes in het programmaboekje. 
Hieronder ziet u de juiste info.
Sportinstuif, op vrijdag, van 16.00 uur tot 17.00 uur, in Sporthal 
Klarendal, leeftijd 4-12 jaar.
Tennis, op dinsdag, van 17.00 uur tot 18.00 uur, in Sporthal Klarendal, 
leeftijd 6-12 jaar.
Callanetics, is er niet op donderdag. Wel is er Pilates voor volwasse-
nen, van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Badmintontoernooi
In de voorjaarsvakantie, op maandag 18 februari, organiseert het 
Sportpunt een badmintontoernooi in Sporthal Klarendal. 
Wilt u meer weten? Kijk op onze website.

Hulp gezocht!
Wij zijn op zoek naar een extra paar handen in de kantine. Lijkt het 
u leuk om tijdens de activiteiten van Sportpunt Klarendal mee te hel-
pen in de kantine? Neem dan contact op met Joyce Verhoef, 
tel: 351 34 28 of secretaris@sportpuntklarendal.nl
We zoeken hulp voor de dinsdag, van 16.00 uur tot 19.00 uur. En de 
woensdag, van 16.00 uur tot 21.00 uur. 

Graag tot ziens!!! Joyce Verhoef, Namens Sportpunt Klarendal.

Nuttige nummers in de wijk

Politiehuiskamer, Marten van Rossemstraat 2, 
tel. 443 34 35 politiehuiskamer@planet.nl 
Openingstijden: ma. t/m do. 9:00u t/m 16:30u. 
Spreekuur Wijkagent buiten de schoolvakanties: 
donderdag 19:00-20:00u. 
Buiten openingstijden kunt u bellen met het 
hoofdbureau 0900-8844
Grofvuil ophalen: tel. 026-4460490 (SITA)
Oud Papier: Elke 2e dinsdag van de maand 
(vanaf 18 uur)
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 
Stadsbeheer, servicelijn@stadsbeheer.nl
Jongerencentrum De Mix: tel. 445 86 21, www.
jongerencentrumdemix.nl 
Mediatrefpunt Klarendal : tel. 351 3428, 
www.klarendalnet.nl  
Multicultureel Steunpunt/ SWOA: tel. 442 17 09, 
Sonsbeeksingel 147
Volkshuisvesting: tel. 3 712 712 / 0800 7788999
De molen: geopend vrijdag 13:00u-16:00u, 
zaterdag 9:30u-13:00u, of als de wieken draaien

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: Chris Zeevenhooven

Klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke 
website: www.arnhem.nl > Wonen & Leven > 
uw wijk

Wijk- en projectwethouder: Rita Weeda
(026) 377 46 03

Ook de Rechtswinkel is gevestigd in 
de Wijkwinkel.
Inloopspreekuur: dinsdag 19.00 - 20.00 uur.

Wijkplatform Klarendal

Het Wijkplatform Klarendal is tijdens de laat-
ste vergadering op de hoogte gebracht van 
de plannen die Volkshuisvesting heeft voor de 
verdere verbetering van de wijk in 2008. De 
concrete plannen voor dit jaar sluiten aan op de 
wijkvisie van Volkshuisvesting over de periode 
van 2007 tot 2010. “Behalve vastgoedonder-
nemer wil Volkshuisvesting in Klarendal ook 
‘maatschappelijk ondernemer’ zijn” staat in die 
notitie. De organisatie bevestigt daarmee nog 
eens dat ze ook wil meehelpen de leefbaarheid 
in de wijk wat aansluit aan bij de ideeën van 
minister Vogelaar. Over die Vogelaarplannen 
leest u elders in de krant. 
De Volkshuisvesting heeft zich echter terug-
getrokken rondom ontwikkelingen van de 
Moskee; er zullen op het terrein aan de 
Rosendaalsestraat géén woningen gebouwd 
worden.  
De volgende vergadering is op 13 maart om 
19.30 uur. Iedereen is er welkom.

W I j K W I j z e r ☞☞

WIJKPLATFORM KLARENDAL
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Door jongerenwerkers van de Mix

In september 2007 is er in de Mix een cd project 
van start gegaan. Er zijn jongeren geworven die 
wel eens een nummer wilden opnemen, drie ‘wat 
oudere’ jongeren hadden ervaring en de beschik-
king over een studio. Zij begeleiden het project 
artistiek zoals het maken van teksten en beats.

Er zijn 18 enthousiaste jongeren uitgenodigd en 
de instructie was geen gangsterrap te creëren 
maar mooie teksten onder de woorden gelijkheid, 
diversiteit, tolerantie en discriminatie te schrijven.  
Het project werd gesteund door de Nationale

Jeugdraad onder hun campagne ‘All Different All 
Equal’

In de maand november is voornamelijk geschre-
ven aan de teksten en heel veel geoefend op de 
nummers. In de maand december zijn alle 10 
overgebleven jongeren onder begeleiding van de 3 
oudere jongeren de studio ingegaan. Daar hebben 
ze ieder hun nummer kunnen opnemen, de beats 
erbij gemaakt en zang er ingemixt. Ook in decem-
ber zijn de posters gedrukt en verspreid door de 
jongeren. 

Op vrijdag 21 december was het eindfeest; “De 
Mix tape” werd gepresenteerd door de jongeren, 
ze traden op met hun eigen beats en teksten. Eén 
van onze vrijwilligers is dj en heeft die avond van 
muziek voorzien. Daarna was er de mogelijkheid 
voor anderen om ook het podium te betreden. 
Er werd op het eind van de avond nog spontaan 
een battle-contest gehouden en er stonden toch 
aardig wat jongens op het podium. En helemaal a 
capella stond er ook ineens een hele stoere meid 
een nummer te zingen van Alicia Keys. In totaal 
waren er deze avond tussen de 45 en 55 jongeren 
aanwezig, gezellig druk dus!

Al met al was het een geslaagd project, waarbij er 
gaandeweg wel wat mensen zijn afgevallen door- 

Pedicurepraktijk ANDT sterk van start
Wie kan de kracht van pedicurepraktijk ANDT 
beter illustreren dan Berend Veneberg, zeven maal 
Sterkste Man van Nederland en zelfs eens Sterk-
ste van heel Europa? De krachtpatser ging aan 
Spijkerlaan 5 door de knieën voor Asha Nenger-
man, die zijn voeten aan een grondige inspectie 
onderwierp.

“Als herboren,” reageert Veneberg op de vraag 
hoe hij de behandeling heeft doorstaan. Hij feli-
citeert Asha nogmaals met haar nieuwe locatie. 
De Arnhemse verruilde haar praktijk aan huis aan 
de Rosendaalsestraat voor de centraal gelegen 
locatie aan de Spijkerlaan. “Een levendige buurt 
in opbouw met veel nieuwe bewoners en prettig 
karakter. Met veel winkelend publiek in de nabij-
heid.” Dat de nieuwe locatie een juiste is, blijkt wel 
uit de ruim 150 nieuwe cliënten die in de eerste elf 
weken werden verworven.

Wachtruimte en winkel
Pedicurepraktijk ANDT is efficiënt ingericht. Bij 
binnenkomst komt men in de wachtruimte annex 
verkoopruimte. Asha Nengerman: “Naast het 
geven van pedicurebehandelingen, verkoop ik 
aanverwante producten als ortheses en voorvoet-
kussens, die ik op voorraad heb … Tevens ben ik 
distributeur van het merk La Fame Spa voor de 

regio Gelderland. Ik verkoop pedicure-, manicure- 
en beauty verzorgingsproducten van dit merk aan 
consumenten. Maar andere ondernemers zijn ook 
van harte welkom om in mijn praktijk kennis te 
maken met La Fame Spa en ze daarna eventueel 
zelf op voorraad te nemen …”

Voet van Berend
Berend Veneberg loopt met een busje spray van 
MycoCure onder zijn arm. “Daar moet ik van Asha 
ook mijn schoenen en sokken mee behandelen,” 
zegt hij. “Berend heeft een klein beetje last van 
schimmel tussen zijn tenen, goed afdrogen na 
het douchen helpt daartegen al afdoende,” aldus 
Asha. “Voor het hielspoor onder zijn rechter hiel 
heb ik hem geadviseerd naar een podotherapeut 
te gaan. Verder zagen zijn voeten er opmerkelijk 
goed uit, hij heeft verbazend weinig eelt.”
Terwijl ze zich over het volgende paar voeten 
buigt besluit Asha. “Op dit moment ben ik bezig 
met de opleiding voor het diploma diabetische 
voet. Daarnaast heb ik veel contact met een podo-
therapeut, werk ik samen met twee huisartsen en 
met een schoonheidsspecialist. Ik heb het druk ja, 
maar ben ambitieus en behandel elke cliënt met 
evenveel liefde en aandacht. Ik laat mijn cliënten 
graag profiteren van mijn liefde voor het vak ”
 

dat ze niet kwamen opdagen, geen tijd hadden of 
toch gangsterteksten wilden rappen. Maar dege-
nen die zijn overgebleven hebben het meer dan 
goed gemaakt. We zijn trots op de jongeren en op 
hun talenten die ze hebben gebruikt bij dit pro-
ject en hopen in de toekomst nog vaker met hen 
samen te werken! 

Ze hebben een fantastische cd gemaakt met erg 
mooie nummers erop. De cd is te koop bij de Mix 
voor 5 euro en de opbrengt ervan gaat naar een 
goed doel.

Kortom: een positief geluid van de jongeren uit 
Klarendal!!!!

B

Ome Joop's Tour
Zoals jullie inmiddels wel weten wordt elk jaar in 
de zomervakantie de 'Ome Joop's Tour' gereden. 
Ook dit jaar kan er weer een team uit Klarendal van 
zondag 20 t/m woensdag 30 juli meerijden. 

Wat krijgt een deelnemer aan 
'Ome Joop's Tour' allemaal aangeboden:
-Een onvergetelijke fietsvakantie met 10 dagen        
  fietsplezier en overnachtingen 
-Dagelijks, stevig ontbijt, lunch en warme maaltijden 
-Bezoek aan attractieparken 
-Fietsreparatie tijdens de ronde 
-Medische verzorging 
-Reisverzekering 
-Ervaren begeleiding van ruim 70 vrijwilligers 
-Diploma als aandenken van de Tour 
-En misschien win je wel een prijs 

Ga je dus niet op vakantie, ben je ouder dan 10 jaar 
en zit je nog op de basisschool, schrijf je dan snel 
in. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan je 
moet voldoen. Deze voorwaarden en alles over de 
tour kun je nalezen op www.omejoopstour.nl. Hier 
kun je ook het inschrijfformulier downloaden. 

Het inschrijven is gestart  op 1 februari. 
Wees er wel snel bij want er is maar plaats voor 
180 kinderen.
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Kinderen van de Sint Jansschool vertellen
Muziek in groep 6/7/8
We zingen elke  donderdag en vrijdag met onze juf.We zingen van alles wat  bijvoorbeeld:
Aida,Marco Borsato en nog veel meer.
We hebben dan heel erg plezier .
We dansen en springen ,en doen de polonaise door de hele school.Soms komen andere groepen naar onze klas en komen dan zingen.En we spelen ook op muziekinstrumenten bijvoorbeeld:gitaar,triangel en de djembe van de juf.
  
 kimberly groep 8

Wij gaan jullie wat vertellen over de muziek in onze klas.We leren van juffrouw Esther veel muziek vooral van Marco Borsato,Aida,Robbie Williams,Anouk,Roxette,Ilse de Lange.Dat waren de artiesten zo'n beetje.
We zingen ook bijna elke donderdag,vrijdag ochtend de kinderen vinden dat ook hartstikke leuk we krijgen er ook steeds meer muziek bij.We krijgen van die nieuwe muziek ook de tekst bij.Wij kennen de tekst even later dan ook uit ons hoofd.We hebben ook stem oefeningen geleerd en dat we moeten inademen,daar doen we goed aan,zo'n hulp hebben we wel nodig.De juffrouw doet ook vaak iets met de jambe en dat is ook heel leuk want we doen ook vaak dingen met  ritme en dan raken we vaak in de war.

Muziek,muziek,muziek ja je hoort het goed wij houden van muziek en van de artiest.
Juf Esther leert ons dat en daar zijn wij trots op,ze houdt van mopjes en zij zegt ook vaak nu stoppen.
Wij vinden het ook leuk om muziek te doen en krijgen er geen poen voor,dat hoeven wij ook niet bedankt juf Esther voor alle muziek wat u ons geleerd hebt we zijn u echt dankbaar.

 van Kubra en Sharona
   
Carnaval
Het  is binnenkort weer carnaval bij ons op school.En er worden heel veel dingen gedaan o.a:
Dansmarietjes,Playbackshow van de kinderen en nog veel meer.Dansmarietjes zijn:Kimberly,Kim,Jemma,Ozge,Ariana,Swerte,SinderijanDit zijn onze dansmarietjes voor de carnaval.En er worden prins en prinses uitgekozen en natuurlijk de raad van elf.En er we gaan natuurlijk nog de polonaise lopen.En er worden ook playbackshows gegeven door de kinderen.

 varety groep 7

Anneco van De Wijzer doet mee 

aan het grote kinderdictee!!!

Anneco uit groep 8 heeft meegedaan aan het Kinder-

dictee der Nederlandse taal. In de klas is een dictee 

afgenomen en de juf heeft de uitslag verstuurd. Wat 

bleek gezien haar goede prestatie mocht Anneco 

meedoen aan het officiële dictee! Hiervoor moest 

zij naar Den Haag afreizen. Hieronder leest u het 

verslag van Anneco.

“Het was een leuke ervaring en de dag erna werd 

het uitgezonden op TV. Eerst moesten we naar de 

1e kamer der Staten Generaal en daar moesten 

we wachten tot we naar binnen mochten. Binnen 

kregen we iets te drinken en een mevrouw nam 

alle kinderen mee naar de eerste kamer. Toen kreeg 

iedereen een Waterman vulpen en balpen om het 

dictee mee te schrijven. 

Francine Oomen (bekende kinderboeken schrijf-

ster) kwam als eerste het hele verhaal voorlezen 

en daarna las Phillip Frederiks het in stukjes aan 

iedereen voor het dictee was begonnen. Je schreef 

het dictee trouwens in een boekje met een rood-

paarse voorkant. Daarna hadden we een uur pauze 

en kreeg je weer wat te drinken en wat lekkers. We 

werden weer meegnomen naar de eerst kamer voor 

de prijsuitreiking. Iedereen had een vel papier met 

het hele verhaal, zoals het geschreven moest worden 

voor zich. We namen met z’n allen de tekst door en 

de moeilijke woorden werden besproken.

 Toen werd de derde plaats opgeroepen, daarna de 

2e en de 1e plaats. Ik heb niet gewonnen, maar ik 

vond het erg leuk om mee te doen!”

Basisschool De Wijzer wint weddenschap
In het kader van het project ‘Kom op voor een duurzame wijk” in St. Marten- 

Sonsbeekkwartier, is basisschool De Wijzer in mei een weddenschap aangegaan 

met de stichting Kom op voor een duurzame wijk. Minister Jacqueline Cramer 

van Milieu was daarbij getuige. 

De school moest in de periode van 1 juni 2007 tot 1 juni 2008, 300 kilo plastic 

flessen, flacons en blik inzamelen. Wanneer de school de weddenschap zou win-

nen zou zij een vergoeding van de stichting krijgen van € 450,-. Bij verlies van de 

weddenschap zou de school een schoonmaakactie in de wijk moeten organiseren.

Deze maand heeft De Wijzer precies 301 kilo plastic en blik ingezameld!!!  

Daarmee is de uitstoot van circa 785 kg CO2 bespaard.

De Wijzer heeft de weddenschap gewonnen! Met nog 4 maanden te gaan is dit 

een geweldige prestatie. Directeur Vanessa Bijsters: “Er zijn in de klassen zelfs 

wedstrijdjes georganiseerd wie het meest zou inzamelen. Door mee te doen aan 

deze actie worden kinderen heel bewust van wat er iedere dag weggegooid wordt 

en wat er gerecycled kan worden.” 


