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Jens van de Bijl

Chantal Artz Franklin van Reem

Cindy Lans

~**Goed.Proeven Goed.Proeven Goed.Proeven Goed.Proeven* Goed.Proeven*~

tekst en foto: zefanja hoogers

In het voormalige Postdistributiecentrum onde-
aan de Klarendalseweg – gedoopt als STATION 
KLARENDAL – komt horeca onder de naam 
Goed.proeven. De officiële opening vindt plaats 
op 24 en 25 mei, zie daarvoor pagina 4 & 5.
Maar we stellen u alvast voor:

Franklin van Reem is de ondernemer. Hij 
bewoont ondertussen een appartement bovenin 
het pand en is druk met alle voorbereidingen. “Ik 
kan niet wachten tot er een bourgondisch bedrijf 
bij komt waar iedereen kan komen onthaasten. 
Er zal een goede prijs-kwaliteit verhouding zijn 
en we gaan leuke dingen doen! De Klarendaller 
zal zich welkom voelen waarmee hij zal bijdragen 
aan een goede sfeer en een leuke plek - omdat 
het gewoon ‘GOED’ moet zijn.”

Chantal Artz gaat leiding geven aan de bediening. 
Zelf is ze opgegroeid in het centrum van Arnhem, 
woont nu in Wageningen maar wil weer terug. 
“Ik heb er veel zin in. Het is een mooie plek en 
een mooi project. In Klarendal woont een mooie 
mix van mensen. Die willen we ook hier krijgen!”

Cindy Lans helpt Franklin momenteel het bedrijf 
op te starten. “Toen ik hier voor het eerst binnen 
kwam, overviel de ruimte me. Prachtig zeg! Er 
moet alleen nog wel iets aan de straat gebeuren.”

Jens van Bijl deed een koks-opleiding en werkte 
eerder ook al drie jaar voor Franklin. “Ik weet al 
vanaf december dat ik hier in de keuken kom te 
werken. Ook ik kan niet wachten.” 

Wijkkrant Klarendal wenst het horeca team veel 
succes!

Alexander Pechtold – adoptievader van 
Klarendal vanuit de 2e kamer – deed zijn 2e 
werkbezoek aan de wijk op 21 april. Na bewoners 
aangehoord te hebben, zal hij schriftelijke vragen 
stellen aan minister Ella Vogelaar, over hoe het 
beeld is ontstaan dat bewoners een cruciale rol 
zouden spelen in besluiten rond Vogelaargelden. 
Tevens zal hij haar vragen of ze bereid is afspra-
ken te maken met de korpsbeheerder over de 
toekomst van de Politiehuiskamer. Verder gaf hij 
diverse politieke adviezen.

Klarendala

Kijk voor een volledig programma pagina 4 & 5 !



 

Een economische krant

Het lijkt het NRC wel! Deze wijkkrant staat 
vol economie: op de middenpagina laat 
Wijkkrant Klarendal een aantal ondernemers 
aan het woord over de Hommelstraat en 
Hommelseweg, op de Klarendalseweg kondi-
gen twee nieuwe ondernemers zich aan, we 
stellen u Franklin voor in Station Klarendal, 
er wordt opgeroepen mee te doen aan een 
wekelijkse in ere herstelde Klarenmarkt op de 
Akkerstraat, op de Verlengde Hoflaan is er ook 
nog een kroegje vernieuwd, en natuurlijk niet te 
vergeten: het MODEKWARTIER wordt officieel 
geopend en daarmee is Klarendal voorlopig  
zes modeondernemers en één horecaonderne-
mer rijker. 

En omdat zoveel nieuws op twaalf pagina’s 
niet kwijt kon, was er reden om u maar weer 
eens te plezieren met zestien pagina’s kijk- en 
leesvoer. 

Ga er maar even voor zitten, veel plezier!

Van de redactieVan de redactie & Nieuws & MededelingenMededelingen

Jos Peters, Gerard Mulder, Frans 

Zonneveld, Shay Karniel, Zefanja Hoogers, 

Esther Spaan, Jan Brugman

www.Zefanja.eu

Drukkerij Advadi

Carla Dieperink, Edwin Mot, Bert Pas, 
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Liesbeth Sonneveld, Marianne van 

Scherrenburg, Hans te Boekhorst, Elly 

Reijnier, Suzanne Zuidema, Linda van 

Scherrenburg, Ed de Mulder, Tanja 

Trompetter, Toon Lubbers, José Pelsers, 

Jan Klein Kranenburg, Gerard Veenstra

Tammo Westra, Joos van Lunteren

Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel

Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

026 445 22 57

wijkkrant@klarendal.nl

Wijkkrant op www.klarendal.nl

door Hans te Boekhorst
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bezorgersbezorgers

redactie-adresredactie-adres

telefoontelefoon

e-maile-mail
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wijkkrant klarendal 
is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk donderdag 29 Mei. 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 17 Juni.
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Een cc gje op Klarendal

~ Colofon ~

Gerard Mulder maakt voor elke wijkkrant 
een tekening van een (on)opvallende plek in 
de wijk. 
Als u die plek herkent, maakt u kans op 
een waardebon van €10,- te besteden 
bij Jochem’s Vishandel, donderdag en 
zaterdag te vinden bij het winkelcentrum 
van Klarendal. Daarvoor moet u de bon 
invullen en afgeven bij de Wijkwinkel, 
Klarendalseweg 442. 

De oplossing van de vorige keer was één van 
de dakkapellen van Station Klarendal, onder-
aan de Klarendalseweg. Deze krant staat daar 
bol van, maar helaas: NIEMAND heeft dat 
geraden!

Doe ook mee en breng uw bon vandaag 
nog naar de Wijkwinkel. Uw oplossing moet 
uiterlijk 29 mei in ons bezit zijn.

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

Lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 29 Mei

DoE MEE En Win EEn priJs

DoE MEE En Win EEn priJs

~ Inleveren van kopy ~
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Internationale kookparade
Op zondag 18 mei 2008 vindt voor de tweede maal 
de internationale kookparade plaats op het plein 
van Buurthuis Prisma en Basisschool Mozaïek, 
Eimersingel-Oost 266  in Immerloo-2. In 2008 
wordt de internationale kookparade iets breder 
getrokken. Er is contact gelegd met professio-
nals van de vier andere aanpakwijken in Arnhem 
en andere Vogelaar wijken in het land, met de 
vraag of zij twee bewoners willen benaderen 
voor deelname aan de internationale kookparade 
te Immerloo. Op deze wijze krijgt de kookparade 
meer een landelijk karakter.
Graag willen we onze wijk ook laten vertegen-
woordigen met kunstenaren, ondernemers enz….

Wilt u/jij komen je eigen bedrijfje promoveren? 
Dat kan. We hebben nog infokramen/tafels vrij. 
Ik nodig u uit voor onze website gaan lezen: 
www.internationalekookparade.nl

Tot ziens, IKPI Team

Zwembad Klarenbeek open!
U kunt weer heerlijk zwemmen in de openlucht.
Zwembad Klarenbeek is iedere dag van 
7.00 – 19.00 uur open.
Op zaterdag en zondag van 9.00 – 18.00 uur.
 
Op 11 mei is het moederdag! 
Dan kunt u bij ons ontbijten aan de rand van het 
zwembad. Kijk voor meer informatie op 
www.klarenbeek.nl of bel met 446 03 70.

Medi@trefpunt Klarendal
Computercursus voor beginners en gevorderden.
U heeft vast thuis een computer of gaat er binnen-
kort een aanschaffen. Op de cursus ontdekt u de 
functies van Windows: bediening van de 
computer, omgaan met het besturingssysteem, 
werken met diverse programma’s (zoals tekst-
verwerking- en tekenprogramma’s), omgaan met 
tekst, tekenen, spelletjes, internet en E-mail enz....
Wij willen u graag hierbij helpen door een aantal 
cursussen aan te bieden. De cursus wordt afgeslo-
ten met een examen en een certificaat.  

Maandag 19.30-21.30u: Beginners computercursus
Dinsdag 13.30-15.30u: Cursus beginners en internet
Dinsdag 19.30-21.30u: Gevorderden cursus
Vrijdag 13.30-15.30u: Internetinloop
Locatie Wijkcentrum Klarendal

Kosten van cursussen:                                                                                                                         
10 lessen € 50.
met Arnhemcard € 25, - +bon 30 of 31.                                                                                              
Gevorderden cursus van 5 lessen € 25.                                                                                                                                       
Internet inloop: 10 lessen voor € 10,-                                                                                                                                             
Met Arnhemcard € 5,50+ bon 32 of 31

Oproep vrijwilligers
Mediatrefpunt Klarendal is opzoek naar twee vrij-
willigers (docenten) die bereid zijn een computer 
cursus te geven. Heeft u interesse neem dan 
contact op met Ali Özdemir, Project medewerker 
Klarendal&St-Marten ontmoet. Tel:026-3513428 
of mail a.ozdemir@rijnstad.nl
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 ~Tienduizend rozen ~

Klarendal Culturendal

Tien dagen lang overheerste dagelijks Geert Wil-
ders’ FITNA – de film -  de Nederlandse televisie 
in journaals, discussie en actualiteitenrubrieken. 
Toen werd het tijd voor de Islamitische Unie om 
te reageren; met 10.000 rozen lieten zij een posi-
tief geluid horen. 

Zaterdag 5 april fungeerde de Ayasofia moskee 
aan de Sonsbeeksingel even als fabriek; in de 
ene ruimte werden roosjes van overtallig blad 
ontdaan, in de andere ruimte werden ze in cel-
lofaanpapier gewikkeld en in weer andere ruimtes 
werden de rozen van een tekst van de profeet 
Mohammed over behulpzaamheid en vredelie-
vendheid voorzien. Jong en oud, vele vrijwilligers 
gaven hun vrije zaterdag op om aan deze actie 
een bijdrage te leveren. Om ongeveer één uur 
’s middags vertrokken de eerste jongeren met 
emmers rozen richting het centrum van Arnhem. 

Daar ontving het winkelend publiek dit ‘gepaste 
antwoord’ op de ant-islam film van Wilders. 
De roos staat voor gratie en dat symboliseert ook 
de Islam. Her en der ontstond dialoog met voor-
bijgangers. En dat was precies de bedoeling. 

De Islamitische Unie organiseert samen met de 
Leuke Linde op 31 mei en 1 juni een spectacu-
lair cultuurfestival onder het motto "Klarendal 
Culturendal"
 
Een weekend vol verrassingen met o.a. heerlijke 
Turkse gerechten, Turkse thee en lekkernijen.
Verrassende workshops, wedstrijden zoals olie 
worstelen, goud happen en verder presentaties 
en Koran recitatie. 
 

Doe mee aan de gedichten wedstrijd en 
win € 100

Uit twee leeftijdscategorieën – tot 18 jaar / 18 jaar 
en ouder –  zullen de eerste vijf winnaars hun 
gedicht komen voordragen. 

Ben je geïnspireerd en wil je mee denken?  
Neem dan contact op met Bahaeddin Budak 
06-24223002

Voor deelname mail je gedicht naar 
info@arnhemayasofya.nl

Openlucht spektakel in Klarendal
Van 2 tot en met 12 juli 2008
Muziektheater De Plaats speelt in juli Ommetje 
Arnhem, expeditie Volkshuisvesting.
Deze voorstelling speelt zich niet af in het theater 
maar gewoon op straat. 

Omdat Volkshuisvesting dit jaar 100 jaar bestaat 
wordt de voorstelling gespeeld in zes verschil-
lende Arnhemse wijken. De bezoekers trekken 
per bus langs de locaties en zien zes verrassende 
scènes. Theater in de wijk, een reisvoorstelling 
naar diverse plekken in de stad waar de straat het 
podium wordt van de verbeelding.

Bijvoorbeeld: een voetbalwedstrijd als ballet-
voorstelling in Malburgen West. De bus in en op 
weg naar een korte musicalscène in Vredenburg. 
Vandaar naar de hoge flats in Malburgen Oost 
waar op de galerijen van alle verdiepingen een 
ritmisch dansspektakel te zien is. Hup, de bus 
weer in voor een circusact in het Broek en ver-
volgens naar de Geitenkamp waar een volksfeest 
bezocht wordt. En ja, natuurlijk is ook de rasechte 
volkswijk Klarendal opgenomen in dit reizende 
theaterspektakel.

Deelnemers en locaties gevraagd
De Klarendalse kunstenaar Arno Arts is door 
De Plaats uitgenodigd om in Klarendal een ver-
rassende bijdrage aan deze reizende voorstelling 
vorm te geven. Arno wil het op onderste deel 
van de Klarendalseweg een reeks onverwachte 
gebeurtenissen laten plaatsvinden. Hiervoor 
is hij op zoek naar locaties en deelnemers. Hij 
nodigt hierbij mensen uit die een bijdrage kunnen 
leveren aan dit spektakel. De voorstelling wordt 
gespeeld en gemaakt door professionals, enthou-
siaste amateurs en mogelijk ook door u! Woont 
u in Klarendal en wilt u een bijdrage leveren als 
muzikant, jongleur of als figurant? Woont u op het 
onderste deel van de Klarendalseweg tot aan de 
Sonsbeeksingel of in de Koolstraat, en wilt u uw 
etalage of huiskamerraam beschikbaar stellen?

Arno Arts nodigt u uit deel te nemen aan deze 
bijzondere gebeurtenis. De voorbereidingen en 
eventuele repetities beginnen eind mei.

Voor meer informatie en opgave: 
Arno Arts (for.arts.sake@worldmail.nl) 
Telefoon 026 4450494 of Kim Lokers 06 24558899
Kijk op www.theaterdeplaats.nl

Spanningen aan de overkant: meer dan 50 huis-
houdens in Sint Marten op zoek naar vervangen-
de woonruimte.

In Sint Marten hebben woningbouwvereniging 
Portaal en atelierbeheer SLAK – in opdracht 
van de gemeente Arnhem -  ruim 50 panden in 
beheer, in afwachting van de planontwikkeling 
voor de wijk. In de loop der jaren is de kwaliteit 
van die beheerwoningen verslechterd en onlangs 
heeft een onafhankelijk bureau de woningen on-
bewoonbaar verklaard. Op 19 maart jl. kregen de 
bewoners te horen dat ze er op 1 mei uit moeten 
zijn. Dat was schrikken; bewoners hadden eerder 
het perspectief gekregen er tot 2010 te kunnen 
blijven zitten.

Actiegroep “Sint Marten Wat Nu” is in het leven 
geroepen, er zijn meerdere bijeenkomsten 
georganiseerd, advocaat erbij, wethouders zijn 
bezocht, correspondenties over en weer, schrijf-
workshop van Loesje in een ‘zeer gevaarlijk pand’ 
en verder een en al onrust. 
Kunstenaars mogen er wel blijven werken maar 
niet meer wonen. Portaal zet zich in voor alterna-
tieven en er word opgeroepen mee te denken wat 
er voor bestemming aan te geven om kraken en 
dichtspijkeren tegen te gaan. Als het maar geen 
wonen is…. En ineens allerlei inspectiediensten 
over de vloer. Na wat strijd van de bewoners zal 
er geen uitzettingsprocedure volgen en de meet

tijd blijft behouden in geval van tussenwoningen. 

Voor alle details over onze buren aan de overkant: 
http://sintmarten.123forum.nl  
http://www.sintmartenhka.nl 

De gemeente, Portaal, Slak en zijn beheerwoningen



13:00u – 16:30u: 2e hands kleding beurs – met ook 
muziek en henna schilderen -  in SWOA Steunpunt 
Sonsbeeksingel, Sonsbeeksingel 147.  Tel 442 17 09
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
17:00u –  officiële opening Station Klarendal, 
nieuwe ondernemers in het Modekwartier en 
“Goed.proeven”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
20:30u –  Modepresentatie van deelnemende mode-
ondernemers bij Station Klarendal
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
22:00u –  Swingen in “Goed” met DJ Lindo Marti-
nez – bekend van Club Chillers op de Korenmarkt, 
Paradiso Amsterdam, buitenland en meer!!

10:00u – 12:00u Multicultureel Ontbijt

Het jaarlijkse multiculturele Ontbijt wat altijd tijdens 
het wijkfeest in het voorjaar plaats vindt, is naar dit 
feestelijke weekend verschoven. Vrijwilligers van 
de Leuke Linde organiseren het voor de gelegen-
heid niet op Bouwspeelplaats de Leuke Linde, maar 
op Station Klarendal. Iedereen welkom! 

Het Multiculturele Ontbijt zal opgeluisterd worden 
door stichting Wijken voor Kunst georganiseerde 
akoestische muziek. Met o.a.:
Marcus de Jong -  klassieke gitaarmuziek 
GeenPuntNl – Nederlandse liedjes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12:00u–16:00u KLARENMARKT aan de Akkerstraat, 
zie daarvoor ook het inschrijfformulier (pag. 5)

Op de Akkerstraat stond vroeger een warenmarkt. 
Die verhuisde later naar de Hommelsestraat om in 
stilte te verdwijnen. 'Wij missen de markt', zeggen 
de Klarendallers. Maar de markt liep niet, dus moet 
het anders. Op de Akkerstraat wordt een vrije markt 
georganiseerd: de Klarenmarkt.

Klarendal is een buurt waar veel kleine onderne-
mers wonen en ondertussen ook 100% modeonder-
nemers. De markt biedt aan al deze ondernemers 
de gelegenheid om hun waren aan de man te 
brengen. Maar iedereen uit deze buurt die wat wil 

verkopen, mag natuurlijk zijn of haar spullen aan-
bieden op de Klarenmarkt.  Als mensen uit Klaren-
dal, Sint Marten en Spoorhoek op de Klarenmarkt 
hun eigen waren op de markt brengen, hebben we 
er ineens een gevarieerde winkelstraat bij. Je zou 
daar tweedehands kleding en stoffen kunnen kopen 
en verkopen, boeken en platen, eten en drinken, 
meubels, apparatuur, witgoed en bont, zelf-
gemaakte koekjes en limonade. Noem het maar op. 
Het kan uit alle delen van de wereld komen en op 
de markt verkocht worden.

Het feestweekend is voor de Klarenmarkt een 
gelegenheid om de eerste markt op de Akkerstraat 
te beginnen. U kunt zich daarvoor inschrijven als u 
een kraam wilt huren.
De Klarenmarkt wordt een gezellige ontmoetings-
plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten of 
beter leren kennen. Er wordt geprobeerd om na 
de zomervakantie één keer per maand een Klaren-
markt te organiseren.

De Klarenmarkt wordt mede mogelijk gemaakt 
door het project www.kanwel.nl 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12:00u Wijken voor Kunst Kindermodeshow bij 
Station Klarendal o.b.v. 'de Kleedkamer' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14:00u – 17:00u  Wijken voor Kunst MUZIEK-
PODIUM met Klarendals toptalent bij Station 
Klarendal 

Stichting Wijken voor Kunst komt voort uit een 
buurtinitiatief van vooral kunstenaars uit de  
Arnhemse wijken Klarendal en Sint Marten/Sons-
beekkwartier en staat open voor alle kunstsoorten 
en disciplines. Zij doen dit onder andere door het 
organiseren van een jaarlijkse kunstmanifestatie 

in september: een weekeinde vol kunst en cultuur 
in allerlei soorten en maten. Ook nu draagt Wijken 
voor Kunst naast diverse kunstzinnige activiteiten 
bij aan de feestvreugde

Op het muziekpodium o.a. 

14:00u – 14:45u Strez – Nederska; 

speelt een mix van pop en reggae waarin Ska de 
overhand heeft. Eigen Nederlandstalig werk met 
teksten over grappige zaken, oude liefdes, onbegrip 
en frustraties in het dagelijkse leven. De formatie 
was tot voor kort vooral in de regio Arnhem te zien. 
Inmiddels werden tevens optredens elders in het 
land geboekt. Zie www.strez.nl 
Lokaal eerder te zien geweest in het Ballroomthea-
ter en het Wijken voor Kunst muziekpodium 2007. 

15:00u – 15:45u Ed & the Fretmen – CASH-a-billy 
with a Bluegrass Bite; 

dit betekent dat deze cowboys zonder paarden de 
muzikale prairie verkennen die zich uitstrekt tussen 
aan de ene kant Rockabilly en aan de andere kant 
traditionele Bluegrass. Het enige wat de heren bij 
zich hebben op deze reis is een gitaar, een banjo, 
een mandoline, een contrabas, en één enkele snare 
drum. Aangevuld met de diepe stem van frontman 
Ed en de samenzang van zijn snaarplukkende Fret-
mannen waant u zich binnen enkele minuten in een 
heuse barn-dance. Erg grappig! 
Zie www.edandthefretmen.nl 
Lokaal eerder te zien geweest in het Ballroomthea-
ter en het Wijken voor Kunst muziekpodium 2007. 
(foto Jacqueline Ligt)

16:15u – 17:00u STATE van Idol Pauline; 

YES! Wijkkrant Klarendal schreef al twee keer over 
dit lokale talent, en het is gelukt haar te boeken! 
Rock muziek, van eigen hand. Zie www.pauline.tv
Met haar nieuwe band eerder te zien geweest op 
het Oranjefees op de markt in het centrum. 

Tussendoor staan nog wat kleinere acts in de plan-
ning van jongeren en Nederlandstalig lokaal talent. 
Dat blijft nog even een verassing …. 
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Programa opening station Klarendal, 24-25 mei
Dit weekend wordt Station Klarendal geopend, 
het voormalige postdistributiecentrum dat bij het 
centraal station in 125 stukken gezaagd is en zo 
mooi weer in elkaar is gezet in Klarendal. 

“Goed.proeven”,  het nieuwe café restaurant 
opent op de begane grond. Aan de kop van de 
Sonsbeeksingel en de Klarendalseweg openen 
zes nieuwe modewinkels. Reden voor allerlei 
Klarendalse organisaties uit te pakken en een 
weekend lang met iedereen feest te vieren! 

Bouwspeelplaats de Leuke Linde haakt in en 
heeft tijdens het hele weekend een speciaal 
programma.

Zaterdag 24 mei

Zondag 25 mei



19:00u – Ballroomtheater bij Station Klarendal

Het Ballroom Theater komt eenmalig terug met 
een avondvullend programma van muziek, dans en 
hilarische acts door en voor Klarendallers. En dan 
wel op het terras bij Station Klarendal naast café 
Spoorzicht. 

In samenwerking met café Spoorzicht en de nieuwe 
horeca gelegenheid “Goed” worden er moge-
lijkheden gecreëerd om er weer een spetterende 
avond van te maken. Met deze keer als thema: van 
postkantoor naar Station Klarendal. 

Ook nu wil het Ballroom niet zijn volledige pro-
gramma prijs geven. Maar om toch een tipje van de 
sluier op te lichten moet u het doen met:

glitter en glamour
nostalgisch Klarendal
zwieren en zwaaien
Hollands glorie
mixed up cultures
spanning en sensatie

Voor diegenen die Het Ballroom Theater nog niet 
kennen:
Het Ballroom Theater streeft ernaar om mensen 
van diverse pluimage, samen te laten genieten 
van avondvullende programma’s. Dit gebeurt door 
interesses van verschillende groepen Klarendallers 
op het podium met elkaar te mixen.

Dus mis het niet, zorg dat u erbij bent! De entree is 
gratis en voor hapjes wordt gezorgd. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Modeondernemers die vanaf dit weekend hun 
deuren open zullen hebben: 

Eva Luna – bruids- en avondkleding
Inge Uittenboogaard – fashiondesigner
Bep Kosse – schoenen
Elisabeth de Meulmeester – hoeden
Hiernamaals - customized vintage
Blithe - dames- en kinderkleding
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Programmering onder voorbehoud, 
alle toegang gratis.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zie voor verdere informatie www.100mode.nl 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INSCHRIJFFORMULIER KLARENMARKT
25 mei 2008

NAAM:

ADRES:

POSCODE:

TELEFOON:

MOBIEL:

WIJK
KLARENDAL
ST MARTEN
SPOORHOEK
(aankruisen wat van toepassing is)

AANTAL KRAMEN:

Regels van de Klarenmarkt:
De mensen die hun waren op de markt willen 
verkopen moeten woonachtig zijn in Klarendal, 
Sint Marten of Spoorhoek. Zij moeten dit aan 
kunnen tonen door middel van een bankafschrift 
of ander geldig bewijsmateriaal. 

De kosten voor een Kraam zijn: 10,- per kraam. 
Dit dient betaald te worden bij het inleveren van 
dit formulier.

Er mogen geen gestolen goederen, alcohol 
of opruiende materialen worden verkocht. Dit 
wordt door de politie gecontroleerd.

Als u afziet van deelname besluit niet mee te 
doen, meldt dit dan één week van te voren, dan 
krijgt u uw inschrijfformulier en kosten terug. 

De markt begint om 12.00 uur. Deelnemers kun-
nen vanaf 10 uur hun spullen neerzetten.
 
Om 17.00 uur worden de kramen weer opge-
haald, uw standplaats dient leeg en schoon te 
worden opgeleverd. 

Inleveren bij Wijkwinkel Klarendal - 
Klarendalseweg 442 - tel: (026) 445 22 57

5

Zondag 25 mei
~Vervolg

Hangt u samen met stichting Wijken voor Kunst 
dit feestelijke weekend ook de schone was bui-
ten? Kijk voor de oproep op onze website: 
www.wijkenvoorkunst.nl

De feestelijke bijdrages van Klarendalse orga-
nisaties worden mede mogelijk gemaakt door 
Wijkplatform Klarendal

Van verloederde ontoegankelijke entree van 
Klarendal naar Station Klarendal: een kort over-
zicht van 2005-2008
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Loop eens binnen bij…’de Orchidee’ en ‘Bengel en Bengels’ Hommelsemarkt 2008
tekst en foto's: jos peters

Het zal u niet ontgaan zijn dat er in de loop 
van de jaren heel wat winkels zijn verdwenen 
in Klarendal. Vaak waren dit zaken, die al jaren 
een vertrouwd herkenningspunt voor de meeste 
Klarendallers vormden, maar die door allerlei 
redenen hun deuren voorgoed hebben gesloten.
Gelukkig zijn er altijd weer nieuwe ondernemers 
die er zin in hebben om in Klarendal te begin-
nen, en zo telkens weer het winkelen in Klarendal 
nieuw leven inblazen.
Twee van dergelijke ondernemers stellen we 
graag voor in deze wijkkrant.

Op de Klarendalseweg  434 , waar voorheen de 
snackbar ‘Nieuw Klarendal’ van Ben en Riet Hofs 
was gevestigd, heeft op 1 april jl. een nieuwe 
bloemenzaak haar deuren feestelijk geopend: 
‘Bloemsierkunst de Orchidee’ van Marco Rode-
mond en Hanny Schreurs-Schonewoerd. 

Marco, die tevens taxichauffeur is en nog een an-
dere baan heeft, had al langer het idee voor een 
bloemenwinkel. Hij kende Hanny al lang als een 
goede kennis, en samen besloten ze deze zaak op 
te zetten. Eerst had men een andere locatie op het 
oog, maar toen het huidige pand vrij kwam, was 
de keuze snel gemaakt. U kunt bij ‘de Orchidee’ 
terecht voor een mooi boeket bloemen, 

vaste kamerplanten, plantjes voor in de tuin en 
men verzorgt ook bloemen en bloemstukken voor 
bruiloften en begrafenissen.

‘Bloemsierkunst de Orchidee’, Klarendalseweg 
434, geopend ma. 13.00 – 18.00 uur, 
di.-vr. 9.00 – 18.00 uur, za. 9.00- 17.00 uur.

Op de Klarendalseweg 142, naast het winkel-
centrum Klarendal, heeft op 22 maart jl. Tonny van 
Boxel  haar winkel ‘Bengel en Bengels’ geopend. 
Tonny verkoopt in haar winkel cadeaus, sieraden, 
tassen, babyartikelen en speelgoed voor betaal-
bare prijzen. Tonny vertelt: “ Omdat ik zelf mijn 
inkopen doe bij de groothandel, kan ik zorgen 
voor lage prijzen. Sinds de opening heb ik al veel 
mensen in de zaak gehad die mij vertellen dat ze 
eindelijk een betaalbaar cadeautje voor iemand 
kunnen kopen. Ik geloof dat er momenteel in de 
winkel geen artikel boven de 30 euro zit.” Tonny 
droomde al lang om eens een eigen zaak te heb-
ben, en combineert dit nu met haar vaste baan 
bij een grote zorgverzekeraar. In haar, in frisse 
kleuren opgeschilderde winkel, kunt u terecht 
voor bijvoorbeeld een trendy zonnebril, een leuk 
sierraad of iets anders voor uzelf of om cadeau te 
geven aan een dierbaar persoon.

‘Bengel en Bengels’, Klarendalseweg 142, 
geopend ma-vr. 13. 00 – 18.00 uur, 
za. 10.00-17.00 uur.

Nieuwe sportwerker 
Leuke Linde stelt zich voor
Beste bewoners van Klarendal,

Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen. 
Vanaf 1 april ben ik, Maartje Derksen, in dienst 
van Sportbedrijf Arnhem en ga ik de Leuke Linde 
ondersteunen met spel- en sportactiviteiten voor 
de basisschooljeugd (kinderen van 4 t/m 12 jaar). 
U moet hierbij denken aan activiteiten op de 
woensdag- of vrijdagmiddag en in vakanties. Maar 
ook zal ik me gaan richten op bijv. schoolsportda-
gen op de Leuke Linde. 

Om deze functie goed te kunnen vervullen zal ik 
nauw samenwerken met het bestuur en vrijwil-
ligers van de Leuke Linde. Daarnaast zal ik veel 
samenwerken met Joyce van het wijkcentrum, 
Saïd van het sportbedrijf, sporthal Klarendal en de 
basisscholen van Klarendal. 

Natuurlijk hoor ik ook graag de mening van de  
bezoekers van de speeltuin, zowel van de kinderen 

als de ouders. Mocht u vragen en/of opmerkingen 
hebben of wilt u even kennismaken dan ben ik 
veelal in de speeltuin te vinden. Daarnaast ben ik 
ook telefonisch bereikbaar op het nummer 
026-4424811 
of per e-mail maartje.derksen@arnhem.nl 
of leukelinde@hotmail.com.  

Ik heb er in ieder geval heel veel zin in en hoop dat 
ik u vaak op de speeltuin kan en mag begroeten. 

Groetjes, Maartje

Niet met Hemelvaart maar: Tweede Pinksterdag 
- maandag 12 mei - wordt de grote Hommelse 
Markt gehouden op en in de omgeving van de 
Hommelseweg in de wijken Klarendal en Sint 
Marten. Zoals al vele jaren trekt deze professio-
nele markt bezoekers uit Arnhem en de omlig-
gende regio. Door de omvang van de markt is 
er voor iedereen wel iets van zijn of haar gading 
te vinden.

Vanuit de Politie Huiskamer (gevestigd hoek 
Marten van Rossemstraat en Hommelseweg) 
wordt aan de organisatie van de markt onder-
steuning geboden en kunnen bezoekers van de 
markt daar terecht voor vragen en eventuele 
problemen.

De Hommelse Markt is een professionele markt, 
waar geregistreerde kooplui een standplaats 
huren. In het verleden is het vaak gebeurd dat 
ook particulieren met hun bezittingen proberen 
een standplaats op deze markt in te nemen. Dit 
is echter niet toegestaan. De organisatie hoopt 
ook dit jaar weer een groot aantal mensen te 
mogen begroeten op de markt. De verkoop 
op de markt zal beginnen om 09.00 uur en zal 
duren tot 17.00 uur. 

Vanaf zondag 11 mei (Eerste Pinksterdag) is het 
vanaf 18.00 uur niet meer toegestaan te parke-
ren op de locatie waar de markt wordt gehou-
den. De voertuigen die er vanaf dat tijdstip nog 
wel staan, zullen worden verwijderd.

In het kader van BGB is het hondenuitlaat parkje 
naast de Leuke Linde in de afgelopen weken op-
geknapt. Zo is het pad verbetert, het bankje in de 
poepweide is verplaatst naar het pad en er zijn 
bloeiende bomen en struiken aangeplant.  Een 
Anna Paulowna boom en een Magnolia boom 
zijn toegevoegd om het parkje meer uitstraling 
te geven. Helaas, de magnolia werd de ochtend 
na de aanplant al vermist samen met een stuk 
of  10 rhododendrons.  Inmiddels is er weer een 
nieuwe magnolia aangeplant met een stevige 
verankering. Hopelijk kunnen we er van genieten 
de komende jaren.  

Tegen diegene die iets willen jatten zou ik willen 
zeggen, ga naar de markt en koop daar een 
geschikte struik voor de doorsnee tuin.  Wat 
moet je met een rhododendron die 4 meter hoog 
en breed wordt? Je hebt daar veel meer keus, en 
wat kost het nou? Een bloeiende rhodondendron 
heb je al voor 4 euro en een geschikte magnolia 
(magnolia stellata, 2 meter maximaal) is er al 
vanaf 15 euro.Nooit gedacht dat ik ooit tuinad-
vies zou geven om mensen van diefstal te weer 
houden.

Groengroep Klarendal, Bas Roodbergen

Marco Rodemond en Hanny Schreurs-Schonewoerd

Tonny van Boxel

Buiten gewoon belabberd: nieuwe aan-
plant naast Leuke Linde gestolen!
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De kogel is door de kerk. De invulling van de 
Plusplekken is bekend. Twee keer konden bewo-
ners hun mening over de Plusplekken geven (op 
20 juni 2007 en op 27 maart 2008), daarna werden 

de plannen verder aangepast. Na de zomervakan-
tie gaat de gemeente met de plekken aan de slag, 
tegelijk met andere werkzaamheden van Buiten 
Gewoon Beter.

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

Station Klarendal
In verband met de opening van Station Klaren-
dal (herbouwd postdistributiecentrum) op 24 en 
25 mei, past de gemeente de omgeving netjes 
aan. Er komt een nieuwe stoep om het gebouw 
en de Sonsbeeksingel kan gewoon worden 
gebruikt.

tekst en foto's: jos van beek

Op 27 maart bezochten zo’n twintig wijk-
bewoners de inloopavond in het wijkcentrum, 
waar de plannen voor de Plusplekken werden 
gepresenteerd. In deze plannen waren eerdere 
reacties van bewoners (in juni) verwerkt. Met 
de aanvullende opmerkingen van 27 maart 
worden de plannen nu definitief. De Groengroep 
Klarendal (bewoners plus professional Bas 
Roodbergen) heeft op alle ontwerpen invloed 
kunnen hebben.

Vinkenstraat Kastanjeboom
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ReactieS 27 maaRt

bomen verdwijnen? 
Veel bezoekers hebben moeite met de gedachte 
dat er bomen in de wijk moeten verdwijnen, 
zoals de kastanjebomen in de Vinkenstraat. 
“De bomen zijn gezond”, klinkt het, “dus waar-
om moeten ze weg? Er is al zo weinig groen in 
de wijk.” Projectleider Spits: “We hebben met 
de boomdeskundige van de gemeente en de 
Groengroep Klarendal afgesproken nog eens te 
kijken of ze echt wel weg moeten.”

aanpaSSingen naaR aanaanpaSSingen naaR aan--
leiding van 20 juni 2007leiding van 20 juni 2007
vinkenstraat 
Ondanks de vraag van omwonenden, komen 
er geen speeltoestellen in de Vinkenstraat. Ook 
bij de Herenstraat komen geen speeltoestellen. 
“We blijven bij een ontmoetingsplek bij de Vin-
kenstraat”, zegt Spits. “Ook omdat er in de buurt 
speelgelegenheid is, zoals in de Leuke Linde, 
Kapelstraat en St. Janskerkstraat.”

geveltuinen
De Groengroep Klarendal wil de wijk groener 
maken met bijvoorbeeld geveltuinen. Dat kan 
heel simpel. Haal tegels uit de stoep tegen de 
voorgevel van het huis, en zet daar planten in. 
Hier zijn wel regels aan verbonden, bijvoor-
beeld: planten mogen geen schade veroorza-
ken aan riool, kabels en leidingen; en er moet 
minstens 1,20 m aan loopruimte op de stoep 
overblijven.(Haal voor meer info een folder in 
de Wijkwinkel).

noord peterplein
Een enkele omwonende vindt het jammer dat 
de huidige bomen moeten plaatsmaken voor 
nieuwe bomen. Deze worden groter, mooier en 
duurzamer, reageert projectleider Klaas Spits. 
De kans bestaat dat er drie bomen komen. 
Dat hangt af van de grootte van de kronen. 
Die mogen niet te dichtbij de woningen komen. 
Ook bestaat er zorg dat katten het zand onder 
de speeltoestellen als toilet gaan gebruiken. 
Daarom vraagt men om ander materiaal. 
Spits: “Dat nemen we serieus en gaan we 
uitzoeken. Maar rubber is geen optie. Dat is vele 
malen duurder en kwetsbaar, bijvoorbeeld voor 
snijden en branden.” Hij wijst erop, dat zand in 
de zomer eens per week wordt schoongemaakt 
en een keer per jaar geheel wordt vervangen.

tedingstraat
De Tedingstraat wordt groener. Bij de woningen 
zullen meer planten komen, terwijl op plekken 
waar nu stenen liggen meer gras komt. Omwo-
nenden vinden dit een prettig idee. Ook omdat 
honden zullen hierdoor op meer verschillende 
plekken hun behoefte zullen doen, wat hopelijk 
tot minder overlast leidt. 

Willemstraat 
Ook het stukje ‘woonerf’ op de Willemstraat 
wordt een gewone straat, met aan beide kanten 
parkeerplaatsen in de lengte langs de stoep. 
Daarom moeten de huidige bomen verdwijnen, 
maar er komen weer nieuwe bomen voor terug 
langs de straat (aan de oostkant). Daar komen 
ook gras en struiken. Verder gaat de parkeerplaats 
weg, en ook daar komt groen voor in de plaats.
Een bewoner vraagt om een paaltje tegen parke-
ren. Spits: “In principe willen we zo min mogelijk 
paaltjes. Alleen als het absoluut nodig is komt er 
een. Dat gaan we bekijken.”

vijverlaan
De weg van de Vijverlaan wordt smaller. De 
bermen breder, zodat bomen meer ruimte krijgen 
om te groeien. Ook worden de twee bushaltes 
opgeknapt. Hier worden tevens de stoepen ver-
hoogd, zodat minder validen makkelijker de bus 
in kunnen.

Vijverlaan

Onder het Linden

3

4

johannastraat
Op verzoek van bewoners komt er geen honden-
uitlaatplek in de Johannastraat. Die zou namelijk 
te dicht bij de huizen komen te liggen. Honden-
bezitters kunnen straks met hun hond naar de 
nieuwe uitlaatstroken langs de Sonsbeeksingel.

Onder de linden
Om de snelheid te remmen op Onder de Linden, 
worden op het bovenste stuk twee busdrempels 
aangelegd. Dit gebeurt op aandringen van omwo-
nenden.

Geveltuinen
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Oude straten verdienen meer glans
tekst: jan brugman foto's: zefanja hoogers

Hommelstraat en Hommelseweg hebben een 
lange geschiedenis. De laatste jaren hebben 
er zich steeds meer allochtone ondernemers 
gevestigd. En op de Hommelseweg kwamen 
ook de koffieshops. Ook omdat de beide stra-
ten op de aanlooproute liggen naar het stads-
centrum is het er altijd een drukte van belang. 
Bovendien zitten in het onderste deel van de 
Hommelseweg supermarkten waar ook veel 
mensen uit het Sonsbeekkwartier winkelen.

Met de ontwikkeling van het Modekwartier is  
de belangstelling voor dit deel van Klarendal 
/ Sint Marten weer toegenomen. En al hoort 
de Hommelstraat eigenlijk niet bij de wijk 
Klarendal, het is wel de straat waar  alle 
Klarendallers doorheen lopen op weg naar huis.
"Een fletse straat" noemde een ondernemer de 
Hommelstraat, die al jaren een verwaarloosde 
indruk maakt. En ook de Hommelseweg zou 
naar het oordeel van veel Klarendallers wel 
wat meer aandacht mogen krijgen als het om 
vernieuwing van de wijk gaat. Het Station 
Klarendal is prachtig, maar de route er naar toe 
zou toch ook een genoeglijke tocht moeten zijn. 
Het probleem dat op de Hommelseweg het 
meest werd gehoord is de parkeeroverlast. Er is 
ook maar weinig parkeerruimte. Maar de onder-
nemers en hun medewerkers dragen zelf aan 
die parkeeroverlast bij. Ze zetten hun auto in de 
parkeergarage, die voor de klanten is bedoeld.

Een bloemenwinkel met een knipoog naar de 
mode.

"Het voelt alsof ik al heel lang ondernemer ben. 
Maar dat is nog pas vierenhalf jaar. Ik werk hier 
graag. Hier heb je het gevoel dat je deel uit-
maakt van de buurt, met de mensen die hier in 
de omgeving wonen. In een wijk als deze ben 
je als buren heel belangrijk voor elkaar." Jim 
Starreveld is de bloemist van De Lente aan de 
Hommelseweg, even boven de Hommelsepoort. 
"Een laagdrempelige bloemenwinkel" noemt hij 
het zelf.

Het winkelpand op nummer 56 heeft overi-
gens zijn langste tijd als bloemenwinkel gehad. 
Want per 23 mei verhuist Jim zijn zaak naar het 
pand op de hoek van de Hommelseweg en de 
Sonsbeeksingel. Nog niet zo lang geleden had 
de NCRV er zijn studio gevestigd. De verhuizing 
maakt een einde aan de ruim tachtigjarige bloe-
men- en plantengeschiedenis van het huidige 
pand. Jim laat een oude trouwfoto zien van 
een echtpaar. Voor de vrouw werd in De Lente 
meer dan veertig jaar geleden het bruidsboeket 
gemaakt. Onlangs maakte hij voor de man de 
rouwkrans. Hij is daar niet onverschillig onder. 

Zo heeft hij zijn klanten ook gevraagd wat ze van 
die verhuizing vonden. Tachtig jaar een bloemen-
zaak in hetzelfde pand is toch niet niks. Maar 
goede kwaliteit van bloemen en planten stond bij 
de klanten duidelijk voorop.

Nieuw pand
Dat belang van kwaliteit zal ook  zo blijven. 
In het nieuwe pand worden nog exculievere 
bloemen en planten verkocht en bijzondere 
potten en vazen. "Mijn klanten zijn dezelfde 
mensen die hoogst waarschijnlijk ook op het 
modekwartier afkomen" denkt Jim Daarom was 
Volkshuisvesting ook bereid de winkel op de hoek 
aan hem te verhuren. Hij wil graag aansluiten bij 

het modekwartier. "De etalage wordt een com-
binatie van bloemen en mode" zegt hij met een 
lach. Hij is blij met zijn nieuwe plek. Voor hemzelf 
("ik heb voortaan te maken met een professionele 
verhuurder"), maar ook voor de zaak. Hij wijst 
op de leegstand op het onderste deel van de 
Hommelseweg. En op de overlast, zoals het dub-
belparkeren. De koffieshophouders hebben hun 
zaak wel goed op orde, meldt bloemist Starreveld 
erbij. Dat geeft nauwelijks overlast. Toerisme is 
er wel, al is Jim er blij mee dat door de politie 
zonder aanzien des persoons tegen dubbel-
parkeerders wordt opgetreden. Maar door alle 
drukke drukte op dat deel van de Hommelseweg 
lijkt het wel of de mensen die er komen allemaal 
een kort lontje hebben, geïrriteerd raken. "Het 
lijkt of je aan die drukte went, maar het is niet 
echt zo." Eerst woonde Jim zelf een straat ver-
der in Klarendal  Nu is hij verhuisd, even buiten 
Arnhem. Om uit die drukte te zijn. "Daar heb ik 
's avonds echt rust. Ik reis nu naar mijn werk en 
er weer vandaan. Dat is ideaal." 

Geen 'achtertuin'
Ideeën voor het onderste deel van de 
Hommelseweg heeft hij wel. Hij is bang dat de 
weg met de winkels een soort verwaarloosde 
achtertuin wordt van het Modekwartier. Daar gaat 
alle aandacht naar uit. Hij pleit er daarom voor er 
alles aan te doen om de Hommelseweg leefbaar 
te houden en er veel aandacht aan te geven. Een 
winkelverdeelsysteem kan ook bijdragen aan die 
leefbaarheid. Of laat de allochtone ondernemers 
hun eigen invulling geven, dan komt het ook 
goed. Een voorbeeld is de Kanaalstraat in Utrecht 
waar ondernemers zelf zorgen voor orde en vei-
ligheid in "hun" straat en dat gaat al meer dan 20 
jaar erg goed.

Zelf vertrekt Jim Starreveld dus richting mode-
kwartier. Met prachtige rozen, die alle mode 
overleven. En wat nu De Lente is moet straks een 
lange zomer worden.

'De Lente' verhuist naar hoek Sonsbeeksingel en Hommelseweg

Jim voor zijn bloemenwinkel 'De Lente'
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Bart Meekhof heeft een nieuwe sport: een koffie-
kafeetje in de Hommelstraat

Als het om de Hommelstraat gaat is Bart Meekhof 
vol goede verwachtingen. Niet zonder reden. 
Want Bart is sinds zes weken de eigenaar van het 
Koffiekafeetje op de hoek van de Hommelstraat 
en de Spoorwegstraat. Een plek met veel geschie-
denis want aan de muur hangt een foto van het 
café, die in 1870 genomen is. "Koffie en thee" 
staat er op de gevel en dat is nog steeds zo.

In Klarendal kennen de mensen Bart als sport-
leraar. Hij was tot voor kort verbonden aan De 
Radar, de ZMOK-school voor kinderen met leer- 
en opvoedingsmogelijkheden. Maar hij koos voor 
een heel nieuw vak: het runnen van een klein 
koffiecafé. In zijn vriendenkring kijkt eigenlijk nie-
mand er vreemd van op. 

Het zal ongetwijfeld een café zijn waar je rustig 
je krantje kunt lezen. Bart bevestigt dat: je kunt er 
kiezen uit drie ochtendbladen. De keuze voor een 
kopje koffie met je  persoonlijke smaak is nog op 
komst. De uitbater wil binnenkort een koffiekaart 
maken, waarop je kunt kiezen uit allerlei koffies-
maken met allemaal verschillende prijzen. En op 
de toog staat een uitgebreide opstelling van ver-
schillende theesoorten. Dat ook.

Sinds het vertrek  van Helena naar café Atlanta 
hogerop aan de Hommelseweg is er in het café 
niet zo veel veranderd. Vreemd is dat niet: de 
zaak staat er al bijna 140 jaar en Bart is er pas zes 
weken bezig. In het café vind je nog steeds een 
aantal oude koffiemachines. Maar wie goed kijkt 
ziet nu wel een hoek met sportfoto's, die er tot 
voor kort nog niet waren. Iets van zijn sportverle-
den heeft Bart dus wel meegenomen.

Zes uur open
Het café gaat tegenwoordig om zes uur 's mor-
gens open. Voor de vroege koffieliefhebber. "Een 
kopje koffie moet je even rustig en met smaak 
kunnen drinken" zegt Bart en volgens hem heeft 
hij de ideale ruimte daarvoor. "Het is hier nog 
niet zo bekend, een koffiecafé, maar in het bui-
tenland zie je ze veel meer. Het moet allemaal zijn 
tijd hebben want reclame maakt Bart niet. Maar 
er groeit al wel een vaste klantenkring. En het 
valt hem op dat veel toeristen naar binnen komen 
voor een kopje koffie. Zo ziet het café er ook uit: 
binnen is het zo bruin als de koffie bruin hoort te 
zijn. Een rustig muziekje moet de mijmeringen bij 
het koffiedrinken niet verstoren. Dat de zaak zo 
vroeg open is begint ook langzaam maar zeker 
bekend te worden. Steeds meer mensen druppe-
len 's morgens vroeg binnen. 

Hommelstraat
Over de Hommelstraat kan Bart Meekhof eigenlijk 
nog niet zo veel zeggen. "Ik ben pas hier en heb 
de handen vol gehad om mijn eigen zaak te star-
ten. Maar de Hommelstraat is wel een beetje flets 
als je naar de gevels kijkt."
Van hem mag het er wel wat levendiger gaan 
uitzien waarbij dan ook de leegstaande panden 
weer een nieuwe bestemming moeten krijgen. 
Zelf is hij wel optimistisch over de toekomst van 
de Hommelstraat: "Het kan alleen maar beter 
worden." Het modekwartier is daar ook een factor 
in. "De Hommelstraat is een echte loopstraat. Dus 
het is een prima plek voor een koffiecafé".

Binnenkort kan de voorbijganger de nieuwe 
naam van de zaak lezen: "Bart's koffiekafeetje" 
Dat kafeetje is dus de nieuwe sport van de sport-
leraar, van 's morgens zes uur tot 's avonds zes. 
Hij wil er oud mee worden.

Koffiekafeetje: Van 's morgens zes tot 's avonds zes

Emrah Düzgen helpt in de zaak van zijn vader
Emrah werkt in de zaak van zijn vader Halil 
aan de Hommelseweg. "My Pa Halil Collection, 
Bruids- en feestkleding, dames en heren, baby- 
en kinderkleding" staat er op de gevel. 

Kleding
Zijn vader is al jaren geleden met kleding begon-
nen op de Zwarte Markt in Beverwijk. Met de 
groei van die markt is ook de zaak groter gewor-
den. Toen is vader Halil ook in Arnhem begonnen, 
op de Hommelseweg. Emrah is er trots op: "We 
zijn niet rijk, we kunnen in ons eigen levenson-
derhoud voorzien. Mijn vader kon er nog een 
zaak bijkopen. Maar waarom zou je dat doen. We 
verdienen niet meer dan andere mensen. Maar 
we zijn nu gelukkig. Dat is belangrijk, daar gaat 
het om, iedereen die wil kan in Nederland wat 
verdienen. Mijn vader heeft dat ook gedaan."

"Mijn vader werkt altijd hard. Dertig jaar lang 
zeven dagen per week. Hij heeft hier lezen en 
schrijven geleerd.  Het gaat er om dat je een doel 
hebt, waar je op af kunt gaan. Nu help ik hem. We 
hebben nooit reclame gemaakt. De reclame voor 
onze zaak is de mond- op mondreclame. En dat 
gaat goed. Want mijn ouders hebben bereikt, 

hebben ze alleen voor ons, de kinderen, gedaan. 
Daarvoor hebben ze steeds geleefd. Sparen, 
sparen, sparen. Maar eigenlijk is sparen niet het 
goede woord. Het gaat er dus om dat je geen 
geld uitgeeft aan onnozele dingen. Dan spaar je 
automatisch zonder dat je gierig bent." 

'Blij met de plek' 
"We zijn blij met onze plek aan de Hommelseweg. 
Het is een straat voor vaste klanten. Er komen 
meer zaken, maar er gaan er ook meer failliet. De 
koffieshops hebben geen invloed. Ze veranderen 
de mensen op de Hommelseweg niet. In verge-
lijking met vorige jaren is het hier allemaal wel 
actiever en levendiger geworden. Er is meer inte-
resse in de buurt. Na de stad en de Steenstraat 
is nu deze buurt aan de beurt. Het modekwartier 
is een goede aanvulling. Wij hebben natuurlijk 
het liefste winkels. Maar ze zouden ook wel wat 
aan de Hommelstraat moeten doen. Zoals die 
zaak van Hupra, die al tijden dichtzit. Daar zou de 
gemeente zich eens mee moeten bemoeien."

Hoogtepunt van het jaar? "Dat is natuurlijk de 
Hommelsemarkt" zegt Emrah, terwijl hij de win-
kel inloopt om klanten te helpen.

Zus Meryem en broer Emrah 
voor het familiebedrijf Halil

Bart voor zijn Bart's koffiekafeetje
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Sport Café Mondial- In gesprek met uitbaterIn gesprek met uitbater Taner Bulut

tekst en foto's: frans zonneveld

Aan de Verlengde Hoflaan - schuin tegenover de 
St. Janskerk - zit sinds 8 maart 2008 Café Mon-
dial. Misschien heb je Café Melodie - op Turkse 
klanten gericht - nog in gedachte. Maar dat is 
verleden tijd. De nieuwe uitbater Taner Bulut wil 
mogelijke drempelvrees wegnemen. Er hangen 
hier 3 grote beeldschermen, je kunt de hele dag 
tv kijken, er is altijd sport te zien, er is een poule- 
en een tafelvoetbal tafel, je kunt darten en kaar-
ten. Kleur of achtergrond maakt niet uit; zoals de
naam Mondial al zegt, iedereen is welkom. 

Wie is Taner Bulut?
Taner is opgegroeid in St. Marten. Hij kent de 
buurt heel goed en kent een hoop mensen o.a. 
van sportclubs in de buurt. In 1999 heeft hij een 
jaar lang Café Ada Eiland op de Steenstraat 
gerund. Daarna heeft hij  jaren lang bij zorgver-
zekeraar VGZ gewerkt, maar is nu voor zichzelf 
begonnen. “Liever meer uren op een dag maken 
met plezier, dan met minder animo 8 uur op een 
dag werken.” Hij merkt dat er  in Klarendal steeds 
meer leeft en bloeit. Daar wordt hij blij van en wil 
hij zijn steentje aan bijdragen.

Een jaar lang stond het pand leeg. Taner moest 

zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel, 
voor de gemeente een ondernemersplan schrij-
ven en na onderzoek van Bibob -  een instelling 
die naar je verleden kijkt -  kreeg hij na 5 maan-
den eindelijk een vergunning. 

Wat zijn je plannen met Café Mondial?
Taner: “Naast dat ik hier een gezellige sfeer wil 
creëren, waar je rust kunt vinden en waar je je 
op je gemak voelt en kunt genieten van een kop 
koffie of een whisky, wil ik sportscholen in de 
buurt betrekken. Ik wil jongeren stimuleren om te 
studeren en te sporten. In de toekomst willen we 
toernooien organiseren: zaalvoetbal, veldvoetbal. 
Er hangen hier trainingstijden van worstelen, 
boksen etc. Ik wil kijken wat ik voor jongeren kan 
betekenen. Misschien kan ik samenwerken met 
scholen en sportactiviteiten. Niet alleen Café, 
maar ook een ontmoetingsplek, waar ik jongeren 
wil stimuleren om positieve dingen te ontwik-
kelen.”  

Hoe zijn je ervaringen tot nu toe?
“We zijn nu 5 weken open. Het gaat goed, ieder-
een loopt binnen, gemixt volk. Nu mag het door-
groeien. Kom beslist eens langs, en als je ideeën 
hebt, dan wil ik ze graag horen.”

Café Mondial is vanaf 15.00 uur tot 02.00 uur 
geopend.

Sportpunt Klarendal Sportpunt Klarendal 
viert zijn 2-jarig bestaanviert zijn 2-jarig bestaan
16 april woensdagmiddag, 13:45u. Er staan al veel 
kinderen voor de deur van de sporthal Klarendal.
Op alle scholen in de wijk zijn posters opgehan-
gen “Kom jij ook?”. “Het is feest” zegt voorzitter 
Merijn Wilde, “en dat vieren we met een Sport-
puntDAG”. 

De hele sporthal staat vol met verschillende sport- 
en spelactiviteiten, waaronder twee springkus-
sens, een klimbaan en een tumblingbaan. De 
judoleraar geeft judoles, er zijn spelletjes voor 
de jonge kinderen en bovenin de kantine is er 
limonade en fruit.
Na het startsein, stormen de kinderen de zaal 

binnen en vermaken zich prima. De tijd vliegt zo 
voorbij en om 15:30u is het alweer voorbij. Al 
met al een geslaagde dag. Volgend jaar weer een 
SporttpuntDAG: “Kom jij ook?”.

Met Sportpunt Klarendal-pas Met Sportpunt Klarendal-pas 
korting bij Zwembad Klarenbeekkorting bij Zwembad Klarenbeek
Dit seizoen van het openluchtzwembad kun je met 
korting komen zwemmen met vertoning van je 
Sportpunt Klarendal-pas. 
Een normale prijs voor een dagkaartje is € 3,60. 
Met vertoning van je Sportpunt Klarendal – pas 
kost nu een kaartje nog maar € 2,80

Voor openingstijden en activiteiten van het Voor openingstijden en activiteiten van het 
zwembad kijk op hun website:zwembad kijk op hun website:
www.zwembadklarenbeek.nlwww.zwembadklarenbeek.nl

De grond aan de Rosendaalsestraat, aange-
wezen voor de bouw van een moskee, is nog 
niet verkocht aan de Islamitische Unie. Maar de 
onderhandelingen met de gemeente zijn wel in 
volle gang. 

De gemeente heeft recent aan de Bewoners-
groep Rosendaalsestraat laten weten dat het 
plan voor een moskee in combinatie met wo-
ningbouw van de Islamitische Unie en Stichting 
Volkshuisvesting van de baan is. Nu de woning-
bouw afvalt, werkt de gemeente samen met 
het bestuur van de Islamitische Unie aan een 
aangepast voorstel om slechts een gedeelte van 
de grond aan de Unie te verkopen. De locatie 
wordt dus nog steeds als geschikt gezien voor 
de bouw van een moskee. Ook gaat het nog 
steeds om een moskee die een sterk regionale 
werking zal hebben.

Bezoek aan raadsfracties
Inmiddels heeft de Bewonersgroep een gesprek 
gehad met wethouder Welzijn, Wijkgericht wer-
ken en Integratie, Barth van Eeten. Van Eeten 
heeft bij de afdeling Ruimtelijke Ordening een 
contactpersoon aangewezen, waarmee de 
Bewonersgroep regelmatig contact heeft. 
Onder meer over de vorderingen inzake de 
verkoop van de grond. Aankomende weken 
gaat de Bewonersgroep de raadsfracties en 
raadsleden informeren over de ontwikkelingen 
aan de Rosendaalsestraat. De bezoeken zijn 
erop gericht om raadsleden te overtuigen dat 
het markante schoolgebouw, met ruime groene 
speelgelegenheid, aan de Rosendaalsestraat 
behouden blijft. Zoals dat ook past in het hui-
dige nieuwe en goedgekeurde bestemmings-
plan 2007 waarbinnen slechts zeer beperkte 
bebouwing is toegestaan. 

Rustige woonomgeving behouden
De Bewonersgroep, die onder omwonenden 
een enquête heeft gehouden, acht een maat-
schappelijke voorziening van deze omvang te 
belastend voor de - nu rustige - woonomgeving 
(extra parkeerdruk, extra overlast van geluid en 
fijnstof enzovoorts). Zij voelt meer voor klein-
schaliger alternatieven zoals kinderopvang of 
bijvoorbeeld huisvesting voor senioren. 

De Bewonersgroep zal bij de raadsfractie aan-
geven dat zij het betreurt dat de omwonenden 
nooit officieel door gemeente en wijkvereniging 
zijn geïnformeerd noch geraadpleegd. 

Kijk voor meer informatie op de website

Taner Bulut voor zijn café

Op een groot scherm kun je live sport kijken

Ontwikkelingen Moskee Rosendaalsestraat



 ~ Graag wil ik me voorstellen ~

 ~ Vermiste praatjes bij de plaatjes ~
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Na vier jaar werken in Geitenkamp, ben ik weer 
terug in Klarendal!
Voor mensen die mij niet kennen: ik ben Ali 
Özdemir. Ik heb in het verleden in Klarendal 
gewerkt als migranten werker in een duo-
opbouwwerker functie.
 
Wat ik in de komende tijd in Klarendal ga doen? 

Ik ben projectmedewerker: ‘Klarendal Ontmoet’. 
In Klarendal wonen veel mensen van verschil-
lende culturen naast elkaar, terwijl er vaak maar 
weinig contact is tussen de verschillende bevol-
kingsgroepen. In de wijk vindt weinig interactie 
plaats tussen allochtone en autochtone wijk-
bewoners. Elkaar (beter) leren kennen, onder 
meer te bereiken door proberen samen te werken 
aan wijkactiviteiten, kan een begin zijn van een 
situatie waarin wederzijds begrip voor elkaar kan 
groeien. Hieronder zijn een paar voorbeelden 
van activiteiten die in de komende periode onder-
nomen kunnen gaan worden. 

Welke activiteiten?
Het organiseren van incidentele en regelmatig 
terugkerende ontmoetingen tussen buurtbewo-
ners met een verschillende (etnische) achter-
grond. Te denken valt aan:

✰	Een jaarlijkse multicultimarkt
✰	Gespreksgroepen met gemengde samenstel- 
 ling over thema’s die ons allen aangaan, zoals  
 je veilig voelen op straat, geluidsoverlast etc…
✰Straatfeesten
✰Jaarlijkse Iftar bijeenkomst
✰Gezamenlijke (praktische) activiteiten op straat-  
 of blokniveau
✰	Jaarlijkse Dag van de Ontmoeting
✰	Een kijkje in de keuken (maaltijd- of kookgroep/ 
 cursus)
✰ …………………….

Hoe verder ?
Belangrijk voor mij is te weten welke ideeën en 
wensen u heeft om het leven op straat aange-
namer te maken of om met bovengenoemde 
activiteiten of andere ideeën aan de slag te gaan. 
Ik ben op zoek naar ‘allochtone’ en ‘autochtone’ 
bewoners die bereid zijn hun krachten te bunde-
len, door  met elkaar te gaan kijken hoe en wat 
samen aangepakt kan worden. Uw vrijwillige 
inzet wordt van harte ondersteund en begeleid 
door mij.
 
Het aandragen van eigen ideeën wordt gestimu-
leerd en heeft hoge prioriteit bij organisatie en 
uitvoering!

U kunt mij bereiken van maandagmorgen tot 
donderdagmorgen van 8.30 tot 12.00 uur bij wijk-
centrum Klarendal aan de Rappardstraat 30 te 
Arnhem. Tel: 026-3513428 
of mailen: A.Ozdemir@rijnstad.nl
U bent van harte welkom als u iets te melden 
hebt of een idee hebt voor uw straat.

Met vriendelijke groet,

Ali Özdemir

een reden was om in Wijkkrant Klarendal gepubli-
ceerd te worden? En waar staan ze? Ergens op de 
Kluizeweg? Want zo’n groot open gebied geschikt 
voor voetbalveld is er geloof ik nooit geweest in 
deze dichtbevolkte wijk. Zijn het verder allemaal 
Klarendallers?

Herkent u zichzelf? Of herkent iemand zijn vader 
of familielid?
Mail naar wijkkrant@klarendal.nl om ons meer 
te vertellen over de vroegere voetbalcultuur van 
Klarendal.
Of over deze foto; wij zijn erg nieuwsgierig.

 door zefanja hoogers

Wijkkrant Klarendal trof foto’s in een oude doos; 
plaatjes uit roerige tijden, afbraak van de jaren 
‘70 en actie tegen drugs uit de jaren ‘80…. De 
meeste foto’s spreken voor zich, zijn netjes 
gerubriceerd en zijn voorzien van een copyright. 
Maar veel foto’s zijn ook een compleet raadsel. 
Wanneer ze genomen zijn is niet helder, maar 
vooral waarom; soms staat er helemaal niets 
achter op. 
Wijkkrant Klarendal fantaseert over een aantal 
van die foto’s en tast anno 2008 in het duister.

Een voetbalteam. Ik heb niet veel over voetbal 
te vertellen en te vinden, weet alleen dat het 
al sinds jaar en dag volkssport nummer één is. 
Dus ook in Klarendal wordt er al lang gevoet-
bald. Maar is er ooit een echt lokale voetbalclub 
geweest? Iets als VV Klarendal? Ik geloof het 
niet en kan alleen maar informatie vinden over 
een hele intensieve straatvoetbal cultuur die 
hier moet hebben geleefd, waar bijvoorbeeld 
Bennie Hofs en Martin Hartemink me wel over 
hebben verteld. HOV Vinkenstraat, FC Vogelwijk, 
het waren heuse teams die bijvoorbeeld des-
tijds gebruik maakten van een leegstaande 
Catharijneschool . Ook het team van ONS HUIS 
voetbalde tegen teams van andere jeugdcentra
van Arnhem en er bestond een Nederlands

Kampioenschap Straatvoetbal.

Deze foto moet ergens in de jaren ‘70 genomen 
zijn, te zien aan die prachtige kapsels van die tijd 
en een mooie Zündapp /buikschuiver op de achter-
grond. De jongens schat ik in de leeftijd tussen 15 
en 19 jaar. Dus die zullen nu tegen de 50 jaar oud 
zijn. Maar wat vertegenwoordigen ze daar dat er
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Hooggeëerd✪publiek: 
✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✪✲
Binnenkort is het circus in Klarendal! 
En dat gaan we weten ook!
Twee weken lang van 28 mei 2008 
tot en met 10 juni 2008 zijn 
alle kinderen van de Annaschool, St. 
Jansschool, van de peuterspeelzaal 
Klarendal en van het Wijkcentrum 
Klarendal bezig met het thema circus. 
✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✪✲
De kinderbuurtweken zijn een ini-
tiatief van een aantal partners van 
de toekomstige Brede School in 
Klarendal: de Annaschool, de St. 
Jansschool, de peuterspeelzaal 
Klarendal en het Kinderwerk 
in Wijkcentrum Klarendal. Wij 
willen graag nu al meer en intensiever 
samenwerken en samen voor kinde-
ren en ouders een leerzaam en leuk 
project opzetten om de binding van 
kinderen, ouders en andere wijkbewo-
ners met elkaar te vergroten.
✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✪✲
Bovendien willen we als instellingen 
voor opvoeding, onderwijs en vrije tijd 
zichtbaar zijn voor kinderen en ouders 
in de wijk. Ook kunnen we door samen 
te werken, beter te weten komen 
wat belangrijk is voor kinderen en 
ouders in Klarendal.

✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✪✲

Verder organiseert elke instelling haar eigen 
activiteiten. Zo gaat de peuterspeelzaal aan de 
slag met boeken, puzzels, kleurplaten, liedjes, 
bewegingsspellen, allemaal over circus. Voor 
de ouders van de peuters maken de leidsters 
een informatieboekje. Ook op de scholen en bij 
het kinderwerk wordt er geoefend, geknutseld, 
gesport, gezongen enz. over het circus.
✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✹✸✷✶✵✴✳✲✪✫✬✭✲✳✷

Vriendelijke groet, en voor vragen kunt u altijd 
terecht bij:
An van Nierop (lokatieleider, St. Jansschool)
Tonnie Bruins (directeur Annaschool) 
Joyce Verhoef (Kinderwerker Wijkcentrum 
Klarendal)
Marij Snel (medewerker Onderwijsstimulering 
Wijkcentrum Klarendal).
Monique Horstink (peuterleidster Wijkcentrum 
Klarendal) 
Imke van Ophuizen (Medewerker 
Onderwijsstimulering Wijkcentrum De Hommel)

✧✩✫✬✭✮✯✰✹✸✷✶✵✴✳✲✪ ✧✩✫✬✭✮✯✰✹✸✷✶✵✴✳✲✪ ✧✩✫✬✭✮✯✰✹✸✷✶✵✴✳✲✪ ✧✩✫✬✭✮✯✰✹✸✷✶✵✴✳✲

✧✩✫✬✭✮✯✰✹✸✷✶✵✴✳✲✪ ✧✩✫✬✭✮✯✰✹✸✷✶✵✴✳✲✪ ✧✩✫✬✭✮✯✰✹✸✷✶✵✴✳✲✪ ✧✩✫✬✭✮✯✰✹✸✷✶✵✴✳✲

✩✫✬✭✮✯✰✹✸✷✶✵✴✳✲✪ ✧✩✫✬

✩✫✬✭✮✯✰✹✸✷✶✵✴✳✲✪ ✧✩✫✬
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Het programma van de KINDERBUURTWEKEN KLARENDAL 
✳✴✵✶✷Thema: CIRCUS. 28 MEI T/M 10 JUNI 2008✭✬✫✪✲

April/mei 
Circus-instructie voor leerkrachten en Peuter-
speelzaal Klarendal
✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✪✫✬

28 mei t/m 10 juni 
Peuterspeelzaal Klarendal staat in het teken van 
Circus
✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✪✫✬

28 mei 
Opening Kinderbuurtweken op Annaschool en 
St. Jansschool
✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✪✫✬

28 mei 
13.30-15.30 uur- Opening Kinderbuurtweken op 
Nationale Straatspeeldag 2008 door Kinderwerk 
Klarendal
✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰ ✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✪✫✬

29 me 
Kinderwerk Klarendal gaat op bezoek bij Circus 
Poehaa
✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✪✫✬

2 juni 
’s Ochtends krijgen de kinderen op de scholen 

circusles van Circus Poehaa
✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✪✫✬

4 juni
13.45 – 15.00 uur- Woensdagmiddag Instuif 
Kinderwerk Wijkcentrum Klarendal Thema: Circus
13.45 – 15.00 uur- Ouder-instuif Thema: circus
✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✪✫✬ 
5 juni
’s Ochtends krijgen de kinderen op de beide 
scholen circusles van Circus Poehaa
✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✪✫✬

5 juni 
Kinderwerk Klarendal gaat op bezoek bij Circus 
Poehaa
✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✪✫✬

10 juni 
✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✭✬✫✪✲✳✴✵✶✷✸✹✰✪✫✬

Feestelijke afsluiting
’s Ochtends Peuterspeelzaal Klarendal: eindvoor-
stelling Mime-clown Ans
’s Middags Posttheater: eindvoorstelling en 
circusacts door en voor kinderen van Annaschool 
en St. Jansschool (Ouders welkom!)
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~ Schoolvoetbaltoernooi en de Junior Krakers Competitie ~

BDriemaal naar de top voor het goede doel B
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*Hester's meidenboekje*

Hallo, Wij zijn Sharon & Tessa 
van basisschool De Wijzer
LLLLLLLLLLLLLLL
Onze school had meegedaan met het schoolvoet-
baltoernooi 2 april 2008 .
Wij hebben zelf ook meegedaan .
De 1e ronde moesten we naar Vitesse 1892  .
Wij hadden alle wedstrijden gewonnen .
Toen waren we 1e geworden dus we gingen 
door 

LLLLLLLLLLLLLLL

De halve finale moesten we weer bij Vitesse 1892.
Dat werd heel moeilijk !! ..
De 1e wedstrijd hadden we 1-0 gewonnen.
De 2e 1-0 verloren.
De 3e hadden we gelijk gespeeld.
De 4e weer 1-0 gewonnen.
En de laatste wedstrijd hadden we nog een keer 
1-0 gewonnen.
Daarna moesten we voor de derde plek strijden.
Het werd moeilijk en we moesten tegen Pieter 
Brueghel school.
Jammer voor hun en leuk voor ons 1-0 
gewonnen .

LLLLLLLLLLLLLLL

Wij zijn dus nu 3e en reserve voor het KNVB.
Wij willen de mensen bedanken die ons hebben 
geholpen met aanmoedigen.

LLLLLLLLLLLLLLL

Sharon & Tessa

%+-*/=%+-*/=%+-*/=%+-*/=#$*

Hallo ik ben Rik en ben 13 jaar 

Onze school De Wijzer heeft mee gedaan aan de 
Junior Krakers Competitie we hebben 5 rondes 
gehad. Elke groepje had  een vraag gekregen 
en sommige groepjes 2 vragen.  Je had ook een 
docentenvraag. Daar mocht een kind mee helpen.
Je kon 420 punten halen en wij hadden er 190 

We vonden het erg leuk. Maar we vonden
het jammer dat we niet hadden gewonnen. 

Rik Trompetter  

B
Klarendaller  klimt driemaal naar Alpe d’ Huez
om sponsorgeld tegen kanker te verzamelen

tekst: jan brugman foto's: zafanje hoogers

Bas de Vaan is er al een hele tijd mee bezig, maar 
het echte werk begint op 5 juni. Met een team 
van 18 mensen klimt hij dan op één dag driemaal 
naar Alpe d’ Huez, het bekende bergdorp uit de 
Tour de France. Het is een steile klim van bijna 
13 kilometer.

Een aantal collega’s van Bas willen zelfs zes keer 
naar boven. Bas houdt het vanwege een kuitbles-
sure voorlopig toch maar op drie keer. Het blijft 
een prestatie. Op de weg naar boven moet meer 
dan 1100 meter in hoogte worden overwonnen 
met hellingen van soms meer dan 8 procent. 
“Ik vind wielrennen heel leuk”zegt Bas de Vaan 
(29) , “en dit is ook nog eens voor een goed doel”. 

Het initiatief is twee jaar geleden ontstaan om 
geld  bij elkaar te brengen om voor mensen met 
kanker het leven meer leefbaar te maken. “Goed, 
gelukkig en gezond leven met kanker”  zeggen 
de organisatoren. En in navolging van de zieken 
wordt de deelnemers aan de beklimming voorge-
houden: “Opgeven is geen optie!” 

Verwacht wordt dat ze met ongeveer 90 mensen 
in totaal ongeveer 3 miljoen  euro bij elkaar 
‘klimmen’. Alle deelnemers moeten zelf sponsors 
zoeken en alle onkosten zelf betalen
Al het geld dat binnenkomt gaat naar het KWF. 
Met het geld wordt onder meer onderzoek 
gedaan naar de vermoeidheidsverschijnselen, 

waar veel (ex-) kankerpatienten mee te maken heb-
ben. Aan de tocht nemen ook ex-kankerpatienten 
deel. “Het is nu trainen, trainen, trainen” zegt de 
renner. Bas weet min of meer wat hem op 5 juni in 
Frankrijk te wachten staat. In het verleden is hij de 
berg al drie keer opgefietst, maar dat was nooit op 
één dag. En dat maakt het toch wel anders. 

De ploeg waar Bas de Vaan deel uitmaakt is een 
eigen initiatief van personeel van de Rabobank. 
Fietsen is een solo-sport, maar “daar voel je heel 
goed dat je deel uitmaakt van een groter geheel. 
Je maakt samen iets mogelijk. In zekere zin is het 
fietsen bijzaak. Het doel is de hoofdzaak. Je kunt 
meer dan je denkt.”
Alleen zullen ze niet zijn op de steile hellingen. Er 
gaan dweilorkesten mee en er staan veel mensen 
aan de kant of in een van de 21 scherpe bochten, 
die het parcours telt.

Donaties verlopen via rekeningnummer 
1361.72.067 t.n.v. Het Estafette-team Alpe 
D'Huzes te Eersel o.v.v.: 'Het Rabobank Team, 
Bas de Vaan'. 
De adressen van de websites zijn: 
www.opgevenisgeenoptie.nl en http://hetrabo-
bankteam.blogspot.com 
basdevaan@orange.nl

Meisjes zijn gek op roze jurken. Er zijn daarover 
dan ook best wel wat boekjes verschenen. 
Maar die zijn altijd een beetje truttig en zoet-
sappig. ‘De Roze Jurk’ van illustrator Hester 
van de Grift - woonachtig aan de Paulstraat 
-, onlangs verschenen bij Uitgeverij Clavis, is 
anders. Hoofdpersoontje Fien is juist een heel 
stoer meisje. Ze kan hoger in bomen klimmen 
dan alle jongens. Maar ja, wat gebeurt er dan 
met haar nette jurk? 

‘De Roze Jurk’ is geschreven door Pierre 
Winters. Het boek is geschikt voor kinderen 
vanaf vier jaar. Een vertaling van ‘De Roze Jurk’ 
zal volgend jaar in Denemarken verschijnen. En 
waarschijnlijk volgen er nog meer landen, want 
het onderwerp is universeel.   

Hester van de Grift (1968) is opgegroeid in 
Arnhem, waar ze ook werkt en woont. In 1998 
studeerde ze af aan de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht (HKU). Sindsdien werkt ze bij 
illustratiestudio Funny Farm in het Arnhemse 
Spijkerkwartier. Lezers van paardenmagazine 
Bit kennen haar illustraties al meer dan tien 
jaar, maar het grootste gedeelte van haar werk 
staat in schoolboeken en leesboeken voor de 
jeugd. Kijk voor meer informatie 
op www.hestervandegrift.nl.  

De Roze Jurk
Tekst Pierre Winters, 
illustraties Hester van de Grift
ISBN 978044808346
Prijs € 13,95 (gebonden, 32 pagina’s)

Foto: Gerard van Bree



14

Wijkcentrum Klarendal Rappardstraat 30, 6822 CX Arnhem 
Telefoon: 026-3513428 Email: info@wijkcentrumklarendal.nl

Op woensdagmiddag is er Spellenbank in Wijkcentrum 
Klarendal. Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen er gratis spelletjes 
doen. Er zijn vrijwilligsters aanwezig voor de begeleiding en uitleen 
van spelletjes en boeken. Ook ouders zijn welkom!
De Spellenbank is open van 12.45 tot 13.45 uur. In de vakanties en op 
de Nationale Straatspeeldag (28 mei) is er geen Spellenbank.

Finale Dansmarathon
Op woensdag 16 april was de finale van de Dansmarathon. Iedereen 
heeft goed zijn best gedaan en blaren op de voeten gedanst! 
De winnaars van de kleine disco dansmarathon zijn: 
1ste plaats: Esmee, 2de plaats: Daniël, 3de plaats: Michelle.
De winnaars van de grote disco dansmarathon zijn: 
1ste plaats: Robin, 2de plaats: Metje, 3de plaats: Jemma.

Meidenmiddag
Op donderdag 3 april is er een meidenmiddag geweest in het 
Wijkcentrum. Deze middag werd georganiseerd door Hajet en 
Bouchra, als onderdeel van hun afstudeerproject. Het was een 
geslaagde middag met allerlei leuke meidenactiviteiten en als afslui-
ting Streetdance! We willen Hajet en Bouchra bedanken voor het 
organiseren.

Nationale Straatspeeldag
Het duurt nog even, maar zet het alvast op de kalender: Woensdag 
28 mei, van 13.30 uur tot 15.30 uur, Nationale Straatspeeldag in 
de Rappardstraat en 3de Nijverheidstraat. Een gedeelte van de 
Rappardstraat en de 3de Nijverheidstraat wordt dan afgezet, zodat er 
geen auto’s, brommers of fietsers door kunnen. De straat is dan even 
van de kinderen!!!
Er zijn weer allerlei leuke spellen, een springkussen, schminken en 
nog veel meer!
Dit jaar zal het thema Circus zijn, want de 2 weken daarna worden de 
Kinderbuurtweken georganiseerd, ook in het kader van Circus.

Let op de posters en flyers! Contactpersoon: Joyce Verhoef

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

Dat het Wijkplatform Klarendal zich met een 
groot aantal zaken in de wijk bezighoudt werd 
afgelopen vergadering donderdag 24 april weer 
duidelijk. "Stand van zaken" had de vergade-
ring kunnen heten, want besluiten hoefden 
nauwelijks te worden genomen. Agendapunten 
waren de Zwaluwstraat en het Kan Wèl project. 
De platformleden maakten verder kennis met 
VMBO-school 't Venster en hoorden de laat-
ste ontwikkelingen over de reizende tuin op 
het Noordpad. Melding werd gemaakt van de 
schoonmaakdag op 15 mei in de Rappard- en 
Johannastraat en het extra overleg van de 
bewonersgroep over de Vogelaargelden. Dat 
extra overleg vindt plaats op 19 mei. 
In de vergadering werd ook nog verslag gedaan 
van het gesprek dat vanuit de wijk gevoerd is 
met wethouder Bart van Eeten over de toe-
komst van de Wijkwinkel. Tenslotte was ook de 
Brede School nog een agendapunt.
De volgende vergadering is 12 juni om 19.30 uur.

W i j K W i j z e r ☞☞

WiJKPLATfORM KLAREnDAL
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Olga Lozeman – Koolstraat, werkt op de achtergrond met 
kinderen en andere voorbijgangers aan Judith’s bankjes. 

Marvin de Geest – Vogelwijk, 
het Nederlandstalige levenslied

Göhkan Tekin, ofwel GT – Agnietenstraat, met 
zijn vriend Jouad, SERIOUS RAP

Conny vertelt het verhaal over Henny – woon-
achtig aan de Klarendalseweg 116 – die altijd 
oliebollen uitdeelde met oudejaar, en meer 
straat anekdotes. Frans de voorbijganger, 
hoort toe.

|

|

|

|

|

tekst en foto's zefanja hoogers

Alweer bijna twee maanden geleden vierde 
Volkshuisvesting – de woningcoöperatie die in 
Klarendal de meeste huurhuizen bezit en zich 
erg inzet voor onze wijk - zijn 100 jarig bestaan. 
Een dag gevuld in het Openluchtmuseum aan de 
Schelmseweg, met veel genodigden, burgemees-
ter en wethouders, directeuren maar vooral men-
sen: het bezoekersaantal wordt geschat op 6000!
Niets bijzonders voor Klarendal, zou je zeggen. 
Maar toch: behoorlijk wat programmaonderde-
len hadden met onze wijk te maken. Wijkkrant 
Klarendal doet verslag.

De Midlum boerderij van het Openluchtmuseum 
was omgebouwd tot atelier; een aantal kunste-
naars waren de hele dag in de weer met potten 
verf, penselen en kinderen. Twee van hen waren 
Femke Hogenbosch - Agnietenstraat, en Hester 
van de Grift - Paulstraat.

De grote panelen waarop kinderen uit heel 
Arnhem beeld gaven aan de opdracht “Wat 
wens jij in jouw wijk?” staan nu achter het 
Postdistributiecentrum / Station Klarendal om 
bouwterrein van het Putplein te verhullen. 
Zie over andere schuttingen aldaar op de kinder-
pagina!

Verder achter in het Openluchtmuseum in een 
kapschuur, stonden bankjes.

Judith Dijk - Sumatrastraat, vertelt: “Voor 
mijn (2-jarige) deeltijd-opleiding Creatieve 
Handvaardigheid op de Volksuniversiteit heb ik 
stage gelopen bij Volkshuisvesting, op de werk-
plaats beneden in de kelder. De werkplaats bestaat 
voor de vaklieden die reparaties e.d. uitvoeren in 
woningen. Maar sinds een jaar heeft deze werk-
plaats voornamelijk de functie voor mensen die 
uit een langdurige werkloosheid komen door bijv. 
alcohol- / drugsverleden, reclassering, enz… 
Ik koos voor deze stage vanwege de groep mensen 
die ik interessant vond en ook voor het materiaal 
(hout) waarmee ik fijn kan werken en nog meer 
vakkennis van op wilde doen. 

Ik mocht vooraf kiezen welke opdracht ik bij 
Volkshuisvesting wilde invullen en koos ervoor om 
voor het 100-jarig bestaan een bankje ontwerpen 
en maken, en kwam zo van A tot Z in een feestelijk 
traject terecht. Er moesten voor 5 wijken 5 bankjes 
komen, een gift van de Volkshuisvesting aan de 
verschillende wijken. 

Uiteraard is het maken niet zonder horten of stoten 
gegaan, ik had aardig wat moeilijkheden bij het uit-
tekenen van het ontwerp en langzaam ontstond er 
een bankje wat technisch gezien aan de voorwaar-
den voldeed. 

Ondertussen liep naast mijn traject het traject van 
Olga om kinderen bijeen te scharen, ideeën te 
creëren wat er op de dag van de presentatie en 
dus het 100-jarig bestaan van Volkshuisvesting, 
op de bankjes geschilderd zou worden en een kin-
derworkshop te organiseren. Uiteindelijk was het 
deadline-tijd en de gehele Volkshuisvesting incl. 
onze afdeling, hebben de dag ervoor het Openlucht 
Museum aangekleed voor het grote feest voor de 
bewoners van verschillende wijken van Arnhem, 
en dus ook Klarendal!! De sofaseat zal binnenkort 
in Klarendal te bewonderen zijn, locatie wat mij 
bekend is ongeveer bij de Tedingstraat.”

Op het podium bij de ingang van het 
Openluchtmuseum met een dagvullend muziek-
programma, stonden ook twee Klarendalse talen-
ten; beiden al eerder door de wijkkrant in beeld 
gebracht.

Volkshuisvesting had opgeroepen om persoon-
lijke verhalen in te sturen over het leven in de 
Arnhemse Volkshuisvesting huizen. Twee uitge-
kozen verhalen werden door personeel van het 
Openluchtmuseum enigszins aangepast voorge-
dragen.
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De Voorleeswedstrijd
Op 3 april zijn wij met de hele klas naar het wijk-

centrum De Hommel geweest, omdat daar de halve 

finale van de voorleeswedstrijd was. Shiba van onze 

klas moest als eerste.

Ze was heel erg zenuwachtig maar het ging wel 

goed. Daarna was Amara van de Ibn-sina zij las wel 

ook goed. En daarna was Nadir van de Jan Ligthart.

Toen hij klaar was gingen wij bingo spelen. Je kon 

magazines winnen. Intussen overlegde de jury welke 

twee kinderen door gingen. Uiteindelijk werd beslo-

ten dat de genen die door gingen, Amara en Nadir 

waren. Het was wel jammer dat Shiba niet door was. 

Toen gingen we terug naar school. 

Groetjes  Sarah van St-.Annaschool

!@#$%^&*()_++_)(*&^%$#@!|":{}?><~<>?:"|}{+_)(*&

Hallo iedereen,
 Ik ben Nadir Sultanoglu, Ik zit in groep 8 van de Jan 

Ligthartschool. Ik heb voorgelezen bij de voorlees-

wedstrijd en ik ben door. 

Het begon in de klas. Er deden zeven kinderen mee 

in de klas. Van die kinderen zijn er twee doorgegaan. 

En ik was één van die twee. Daarna gingen we, met 

twee kinderen van groep 6/7 en de twee kinderen 

van ons klas voorlezen. De beste ging door. En dat 

was ik! Op donderdag 3 april was het dan zover. 

Ik ging voorlezen in de Hommel met één kind van 

de Sint-Annaschool en één kind van de Ibn-i Sina 

school. Eigenlijk zou ook een kind van de Vlindertuin 

komen, maar zij kwamen niet opdagen. De meeste 

mensen vonden mij de beste lezer. En dat kan klop-

pen, want ik ben door. Eigenlijk was ik wel een beetje 

zenuwachtig. De volgende datum dat ik moet voorle-

zen is 15 mei in het Posttheater in Arnhem. Als ik die 

haal… Dan ben ik de beste lezer van heel Arnhem!!

Veel groeten, Nadir Sultanoglu 

!@#$%^&*()_++_)(*&^%$#@!|":{}?><~<>?:"|}{+_)(*&

Hallo allemaal,
ik ben Amara uit groep 8 van de Ibn-i Sina school. Ik 

heb met de voorleeswedstrijd gewonnen. Daarom 

gingen we met groep 8 naar de Hommel. Daar las ik 

het boek `Hoe overleef ik met/zonder jou`. 

In het begin vond ik het erg spannend. Mijn benen 

trilden van de zenuwen. Maat toen ik het podium op 

moest, gingen de zenuwen weg. Daar was ik erg blij 

mee. Eerst vertelde ik over het boek, daarna begon ik 

met lezen. Het viel erg mee. Toen ik begon met lezen, 

luisterde iedereen naar me. Dat vond ik erg leuk. 

Groetjes van: Amara Unal




Femke dank je wel
Hallo wij zijn Danielle, Melissa en Romano van basisschool de Vlindertuin, locatie St.Jansschool. 
Wij hebben mee gedaan met schilderen met Femke het was heel leuk.
Romano: Ik had samen met Ian een schilderij gemaakt, het was heel leuk en op het laatst kregen wij pinda's en ranja en we kregen een klein speeltje.
Danielle: Ik ging Varety uitdagen, zo stond ik op het schilderij, 2 april gingen we kijken naar onze schilderingen en sommige kinderen wisten wie je was dat was heel leuk

Melissa: We gingen naar een ateliertje en we moesten rare pakken aan. We gingen woensdag 2 april kijken hoe het eruit zag en we kregen wat lekkers en een speeltje.

Onze schilderingen kun je zien op de Sonsbeeksingel bij het nieuwe mode-centrum.

Groetjes van Danielle, Melissa en Romano


