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Wijkkrant Klarendal
J Lintjes naar Klarendal F

door zefanja hoogers

Een lintje – het klinkt zo eenvoudig. Maar het is 
een heuse Koninklijke onderscheiding binnen het 
“Nederlandse Decoratiestelsel” die jaarlijks tegen 
Koninginnendag aan worden uitgereikt aan vele 
burgers van allerlei pluimage. Mensen met bijzon-
dere verdiensten vormen samen het cement van 
de samenleving; als sinds de middeleeuwen is het 
een traditie om deze mensen een Koninklijk schou-
derklopje te geven. Een traditie weliswaar met een 
interessante geschiedenis, waarbij pas sinds 1994 
rang of stand niet meer belangrijk is om als burger 
‘gedecoreerd’ te worden. 

En voor de wijkkrant was er op 29 april reden 
genoeg om eens te gaan kijken bij de lintjesregen 
van 2009 op het stadhuis. Van de vijf Arnhemmers 
die daar naar toe waren gelokt omdat ze door 
medeburgers aan waren gedragen om in aan-
merking te komen voor een lintje, waren er twee 
Klarendallers! 

Burgemeester Pauline Krikke sprak tot mevrouw 
Ger Langebach Ulrich: “[…] Al sinds begin jaren 
60 bent u betrokken bij de meest uiteenlopende 
activiteiten in Klarendal. Zelfs nu u op de leeftijd 

bent dat de meest mensen het wat rustiger aan 
gaan doen, staat u nog altijd klaar om mee te 
helpen en bij te springen waar dat maar nodig is. 
U bent een gouden vrijwilligster voor het wijkcen-
trum Klarendal [….] Het doet mij heel veel plezier 
u te mogen meedelen dat het Hare Majesteit de 
Koningin heeft behaagd om u te benoemen tot…. 
lid in de Orde van Oranje Nassau!”

Tot Gerrit Dassen sprak zij: “Voetbal en Klarendal. 
Dat zijn de twee sleutelwoorden in uw leven […]  
U hebt ingangen naar de politiek, het opbouwwerk, 
de bewonersgroepen, het wijkplatform, u bent 
overal vertegenwoordigd en weet op uw geheel 
eigen wijze Klarendal over het voetlicht te brengen. 
En wat hierbij voor u van groot belang is, is de 
inbreng van de Klarendaller zelf. [….] U bent een 
sociaal bewogen mens en tegelijkertijd een krach-
tig en kordaat bestuurder. Zowel voor het voetbal 
als voor Klarendal hebt u zich altijd een ware 
ambassadeur getoond. [….] Ik ben daarom bijzon-
der verheugd dat ik u mag mededelen dat het Hare 
Majesteit de Koningin heeft behaagd u te benoe-
men tot …Ridder in de orde van Oranje Nassau.”

Best bijzonder, toch?

In deze zomer editie:

_

_

_

_

Koen & Bram
pag. 6&7

Manuelle 
pag.8

Stefan, 
Mina, Sevgi 

en Ferry
pag. 3

Martina
pag. 4

e

"Zowel voor het voetbal als 
voor Klarendal hebt u zich 
altijd een ware ambassa-
deur getoond"

"U bent een gouden vrijwil-
ligster voor het wijkcentrum 
Klarendal"

_

_

_

Anja & Mike
pag. 11

Margit  
pag.12

Alisa & 
Zefanja
pag. 8

en nog veel meer
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We zouden gaan experimenteren me drie  
verschillende eerste kranten van 2009.  
Maar reacties op de vorige gekleurde krant  
op “glossy” papier, waren toch wel zo positief,  
dat we de geplande democratisch stemming 
“WAT VOND U NOU DE MOOISTE KRANT?” 
overslaan. Dus, zoals de krant nu voor u ligt, 
dat is ongeveer de toekomst voor de komende 
jaren. Heeft u leuke ideeën over kleurstellingen 
of iets anders? Laat het ons weten.

En de verdere inhoud van deze krant? Ach, 
gewoon weer veel. We hebben wel zes mensen 
moeten berichten dat er helaas voor hun gele-
verde kopij geen ruimte was. Dat is toch iedere 
keer weer een beetje auw. Sommig nieuws 
valt altijd tussen de wal en het schip, dat krijg 
je als er maar zeven kranten op jaarbasis zijn. 
De feestcommissie van de WIJKDAG van 27 
juni heeft daar een stokje voor gestoken. Dus 
er komt nog wel een extra wijkkrantje, een iets 
andere dan normaal…
 
Voor nu, veel leesplezier!

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen

Jos Peters, Gerard Mulder, Frans 

Zonneveld, Shay Karniel, Zefanja Hoogers, 

Jan Brugman

www.Zefanja.eu

Drukkerij Advadi

Carla Dieperink, Gerdie Hermsen-Buunk, 

Bert Pas, Anja Pas, Ria Lijten, Annemarie 

Hermsen, Liesbeth Sonneveld, Marianne 

van Scherrenburg, Hans te Boekhorst, Elly 

Reijnier, Linda van Scherrenburg, Ed de 

Mulder, Tanja Trompetter, Toon Lubbers, 

José Pelsers, Jacqueline Daams,  

Gerard Veenstra, Tammo Westra,  

Joos van Lunteren, Corry Evenhuis.

Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel

Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

026 445 22 57

wijkkrant@klarendal.nl

Op www.klarendal.nl is de wijkkrant te 

downloaden.
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wijkkrant klarendal 

is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk donderdag 24 juni.
Kopij ontvangen we het liefst per e-mail, 
anders op Cd-rom afleveren in de Wijkwinkel.
Ingeleverde teksten moeten in Word worden 
aangeleverd, digitale foto’s in een zo hoog 
mogelijke resolutie. 
Verspreiding van de wijkkrant vanaf 7 juli 2009.
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~

1Inloophuis StMarten iedere  
dinsdag en donderdagochtend 

Wij - Gerrie, Henny en Peter - zijn gastvrouwen en 
-heer van het Inloophuis. We zouden u graag ver-
welkomen op onze koffie of thee ochtend! Bel of 
mail: 026-4428493/ inloopstmarten@gmail.com
Inloophuis StMarten (in de oude kosterswoning 
van de O.L.V-kerk), Van Slichtenhorststraat 34

Een vriendelijke groet en tot ziens!

Klarendal Culturendal 

Kom met Pinksteren naar Leuke Linde; de Aya 
Sofia moskee, speeltuin de Leuke Linde, Rijnstad 
en het buurtpastoraat organiseren dit jaar samen 
cultuurfestival ‘Klarendal Culturendal’ deel II. Er 
zijn ook dit jaar weer volop speel- en spelactivitei-
ten voor de kinderen en diverse workshops voor 
jong en oud. Naast initiatiefnemer de Islamitische 
Unie van de Sonsbeeksingel en de Leuke Linde 
doet nu Ali Ozdemir medewerker Ontmoeten van 
Rijnstad mee en via het Buurtpastoraat verschil-
lende lokale kerken. Een gedetailleerd programma 
valt in mei bij u in de bus. 

De speeltuin is 30 en 31 mei open van 10:00-18:00.

Prijsvraag Klarendal Culturendal

Hoe moet jouw wijk (Klarendal/Sint Marten) er 
uitzien in 2014? 
 
Thuis, dat ben je in de wijk waar je woont. Je kent 
de straten, je vriendjes en weet als geen ander 
wat de leukste plekjes zijn. Toch heb je vast wel 
een paar ideeën over wat er nog moet veranderen. 
Hoe zou jij willen dat jouw wijk er over vijf jaar - in 
2014 - uitziet? Welke wensen en dromen heb je 

 

Een cc gje op Klarendal
Gerard Mulder maakt voor elke wijkkrant 
een tekening van een (on)opvallende plek 
in de wijk. Als u die plek herkent, maakt u 
kans op een waardebon van €10,- te 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. 

De oplossing van de vorige keer was de 
Johannastraat. De winnaar is mevr. Vos, 
Willemstraat 4. 

GEFELICITEERD !
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hierover? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bijzon-
dere speeltuin, een jeugdhonk, nieuwe vrienden of 
een fantastisch ander idee. 
 
Ben jij tussen de 7 en 17 jaar oud? 

Beschrijf dan in een kort opstel (250 tot 500 woor-
den) hoe jouw wijk er over vijf jaar uit moet zien. 
Je mag natuurlijk ook een tekening maken om je 
plannen toe te lichten. Lever dit opstel vóór 28 mei 
2009 in bij Maartje Derksen van De Leuke Linde of 
mail: leukelinde@upcmail.nl of mail het via  
info@ arnhemayasofya.nl ter attentie van prijs-
vraag Klarendal Culturendag.

De drie leukste ideeën worden beloond met 100 
euro voor de eerste prijs, 50 euro voor de tweede  
en 25 voor de derde prijs!

Koffie en thee ochtend in villa  
klarendal

Sinds een aantal maanden is er op woensdag  
een  koffie- en thee ochtend in Villa Klarendal. 
Deze ochtenden draaien om  gezelligheid en ont-
moeting met andere wijkbewoners, onder het 
genot van een kop koffie of thee. Regelmatig is er 
ook de gelegenheid creatief bezig te zijn, bijvoor-
beeld door het maken van een bloemstuk of schil-
derij. We merken dat het leuk is om elkaar op deze 
manier te ontmoeten.

De ochtenden zijn bedoeld voor alle Klarendallers. 
Lijkt het u leuk om eens te komen? U bent 
van harte welkom in Villa Klarendal aan de 
Klarendalseweg 171.

Op woensdagochtend  tussen 10.30 en 12.00 staat 
de deur open! Wilt u nog wat meer info? Bel dan 
gerust: 026-4421105

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

Lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 24 juni.

DOE MEE EN WIN EEN pRIJS

DOE MEE EN WIN EEN pRIJS
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Mogen wij u even voorstellen..
Dit zijn Stefan van den Engel, Mina Soufiani,  
Sevgi Arikan en Ferry van Maanen. 
Sevgi en Ferry zijn beiden buitengewoon opspo-
ringsambtenaar. Een buitengewoon opsporings-
ambtenaar oftewel boa, is iemand die bepaalde 
opsporingsbevoegdheden heeft. Een boa mag 
alleen op zijn specifieke werkterrein iemands iden-
titeit controleren, proces-verbaal opmaken, boetes 
uitschrijven en personen aanhouden als deze wor-
den verdacht van een strafbaar feit. 
Mina en Stefan zijn toezichthouders. Zij houden 
toezicht op de openbare ruimte en op overlastas-
pecten. Daarnaast kunnen zij ervoor zorgen dat 
klachten en meldingen over de openbare ruimte 
snel worden opgelost. Toezichthouders hebben 
alleen een controlerende functie.

Wijk Actie plan
Omdat Klarendal een KRACHTWIJK is waar hard 
aan wordt gewerkt om allerlei problemen efficiën-
ter aan te pakken en situaties duurzamer te bewa-
ken, is er in het zogenaamde Wijk Actie Plan o.a. de 
wens opgenomen om meer aan veiligheid te wer-
ken. Daaruit: “Want niet alleen ‘blauw’ staat voor 
veiligheid. Ook beter beheer en betere kwaliteit van 
de openbare ruimte, dragen bij aan het gevoel van 

veiligheid en de tevredenheid van bewoners over 
de eigen woonomgeving. Bijvoorbeeld middels het 
realiseren van toezicht op vervuiling, woongedrag 
en naleving van verkeersregels.” 

Stefan, Mina, Sevgi en Ferry - die trouwens ook 
in ‘blauw’ lopen - zijn hierdoor vanaf heden drie 
dagen in de week werkzaam in Klarendal. 

Waar gaan zij op letten
Zij letten bijvoorbeeld speciaal op het fout parke-
ren van auto’s. Het komt regelmatig voor dat auto’s 
schots en scheef staan geparkeerd of zelfs op de 
stoep of in het plantsoen worden neergezet, wat 
tot grote ergernissen leidt van medebewoners. 
Iedere bestuurder weet dat daar boetes op staan.
Hun tip: neem eens vaker de fiets. Dat is niet alleen 
gezond, maar hiermee bespaart u ook nog eens 
geld én het milieu. Gaat u toch met de auto, par-
keer deze dan netjes. Zo helpen we allemaal een 
handje mee aan een netter en veiliger buurt.

Ook gaan zij letten op het gedrag van honden-
bezitters, en ook daarover is bekend waar een  
hondeneigenaar aan moet voldoen als hij zijn  
hond uit laat.

'Sneak preview' van de 
wijkdag op 27 juni

Het organisatiecomité

Hemelvaartdag 21 mei
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Tekst en foto: Jos Peters.

Voor degenen die graag hun activiteiten plan-
nen, liefst al ver van tevoren EN voor degenen, 
die bij de dag leven: op 27 juni a.s. is het jaar-
lijkse wijkfeest. Dit jaar wordt het grootser, met 
meer activiteiten, op meer plaatsen in de wijk 
en verspreid over de dag. 

De wijkdag van Klarendal is nu ‘wijk-breed’ te 
noemen. Ron Onstein, voorzitter van speeltuin 
‘de Leuke Linde’ legt uit waarom. Ron: “We 
hebben in de wijk zoveel prachtige plekken, en 
we willen graag veel wijkbewoners bij het feest 
betrekken. Het is een feest voor iedereen in de 
wijk. We proberen eigenlijk heel Klarendal aan 
z’n trekken te laten komen.” Naast Ron bestaat 
het organisatiecomité uit Jos Schouten, Toon 
Lubbers, Gerrit Dassen en wijkopbouwwerker 
Rob Klingen; mensen die hun sporen in het 
organiseren van festiviteiten in de wijk al ruim-
schoots hebben verdiend. 

Wat krijgt u zo al op deze wijkdag?
Opening met een multicultureel ontbijt in •	
‘de Leuke Linde’.
Sport op het voormalige R.O.C terrein op de •	
Klarendalseweg.
Diverse zangkoren zullen optreden op de •	
Kapel.
Orkestjes op de terrassen van café Simmers •	
en ‘Goed’.
De ‘Klarenmarkt’ wordt ook gehouden in de •	
Akkerstraat.
De officiële opening van het ‘Krajicek court’.•	
Demonstraties van oude ambachten in de •	
molen, activiteiten in de ‘Mix’.

En er gaat een treintje in de wijk rijden, met 
haltes bij elk van de activiteiten! En er is weer 
‘Ballroom- theater’! Dus mensen, noteer al 
vast 27 juni in jullie agenda’s, maandkalenders, 
blackberry’s of wat je nog meer gebruikt om 
iets niet te vergeten! 

21 mei

Hemelvaart, 40 dagen na de opstanding van Jezus 
Christus, dus veertig dagen na pasen, tien dagen 
voor pinksteren en altijd op een donderdag. Zo 
ligt de christelijke traditie. Voor wie zich dat ook 
al weer af vroeg. Hemelvaart valt dit jaar op 21 
mei, er is dan weer het één en ander te doen in de 
buurt.

Vanaf het begin van de Hommelstraat tot op hoog 
aan de Hommelseweg strijkt weer de jaarlijkse 
Hommelsemarkt neer; de markt die sinds 1982 
jaarlijks word georganiseerd met een knipoog 
naar het verleden van een wekelijkse drukbe-
zochte stoffenmarkt tijdens de wederopbouw. De 
Hommelsemarkt is een grote publiekstrekker met 
duizenden bezoekers. Voor omwonenden; denk er 
om uw auto elders te parkeren!

De Monnikensteeg – net even buiten de wijk – 
is op Hemelvaartdag het decor van 2 nieuwe 
Arnhemse evenementen: De Monnikenklim en De 
Zeepkistenrace!
De Monnikenklim is een fiets-klimevenement 
waarbij fietsers vanaf 10 jaar (ook de kinderen 

van Ome Joop’s Toer gaan meedoen!) zo vaak of 
zo snel mogelijk deze pittige bult gaan opfietsen. 
Hierbij laten de deelnemers zich sponsoren door 
familie, vrienden en kennissen, en komt al het 
geld ten goede aan het KWF-kankerbestrijding. Het 
wordt een geweldig feest met muziek, een marktje 
met eten, drinken en informatiestands, schminken 
voor de kleintjes en nog veel meer. Ook worden er 
prijzen uitgereikt die door fietswinkel Roelofs ter 
beschikking zijn gesteld. 
Maar dat is nog niet alles: nadat de fietsers zich 
moe hebben getrapt vindt er een ouderwetse 
Zeepkistenrace plaats. Maar dan niet meer bergop, 
maar de Monnikensteeg áf. Snelheid en behendig-
heid zijn daarbij vereist op dit razendsnelle traject. 
En of dat nog niet genoeg is, op dezelfde dag start 
op een steenworp afstand, op de Hoogte 80, een 
4-daags muzikaal en cultureel festival! Kortom 
groot feest en voor elk wat wils.

De Monnikenklim wordt georganiseerd door de  
www.humanhealthfoundation.nl, Sportbedrijf 
Arnhem en Ome Joop’s Toer. De Zeepkistenrace 
door Sportbedrijf Arnhem.
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Martina (Zweden) heeft eigen kijk op wijk Klarendal
Klarendal: gastvrij, open en … hondenpoep

Tekst: Jan Brugman Foto: Zefanja Hoogers

“Het is me opgevallen dat in Klarendal veel wordt 
gedaan om de mensen met elkaar in contact te 
brengen. De activiteiten van de Wijkwinkel, de 
kookgroep, Villa Klarendal. Ik noem er een paar, 
maar er zijn er nog veel meer. En de politiek is 
hier veel meer geïnteresseerd in de bewoners. Er 
wordt geluisterd. Iedereen telt mee. Dat is een 
superverschil met Zweden, maar ook met Breda 
en Utrecht waar ik ook gewoond heb”. 

Dat zegt de Zweedse Martina Aronsson. Ze 
woont sinds 2006 met haar vriend Raoul aan de 
Klarendalseweg. Dat is een heel andere woonplek 
dan het hele kleine dorpje in Zweden. waar ze 
haar kinderjaren doorbracht: Skelleftekamn.
Zo’n tien jaar geleden werd ze verliefd op een 
Nederlandse jongen en verwisselde het hele hoge 
noorden voor Nederland. Ze begon direct met 
een talencursus Nederlands en nauwelijks één 
jaar later studeerde ze al journalistiek in Utrecht. 
De verkering met die jongen – uit Breda - ging 
uit, maar ze maakte de studie in Utrecht wel met 
succes af. 

Klarendal
En ze ontmoette Raoul én Klarendal. Het is haar 
vanaf het begin in Nederland goed bevallen, al 
zijn er zelfs na zo’n tien jaar verblijf in Nederland 
nog zaken genoeg die haar verbazen. Zo verrast 
het haar dat kinderen in Nederland zo lang door 
de ouders naar school worden gebracht en niet zo 
veel buiten spelen.

Wat er in de wijk gebeurt vindt ze een goed voor-
beeld van samen-werken. In dat opzicht verschilt 
Klarendal sterk van Zweden: “daar doet iedereen 
zijn eigen ding. Je zegt “hoi” als je iemand tegen-
komt.  Nieuwe contacten maak je nauwelijks. 
Vriendschap is vanaf je geboorte al min of meer 
bepaald. 
Ze vindt Nederland juist heel gastvrij en heel 
open. “Mensen nodigen je uit om met ze mee te 
gaan”. De tolerantie vindt ze ook groter. Maar er is 

wel een groot verschil tussen haar dorp en
Klarendal: in Skelleftekamn woonde één man, 
gevlucht uit Siërra Leonne. Het hele dorp kende 
hem. En later kwamen er een paar Bosniërs, die 
in het dorp nauwelijks worden opgemerkt omdat 
ze blank zijn. Moslims wonen er niet. “Maar”zegt 
ze lachend “door de midzomernacht zou het 
ook wel lastig wonen zijn tijdens de Ramadan.” 
En over de tolerantie van de Nederlanders zegt 
ze nog: “die tolerantie kan ook omslaan in het 
tegenover gestelde.” 

Wat haar in de wijk nog meer is opgevallen? Het 
antwoord komt onmiddellijk: de hoeveelheid hon-
denpoep op straat. Maar ondanks de hondenpoep 
woont ze met plezier in de wijk.
Ze vindt Klarendal trouwens minder een 
Vogelaarwijk dan tien jaar geleden. Ze zegt er 
wel bij: “heel veel problemen zitten volgens mij 
achter de voordeur. Heel wat mensen krijgen een 
voedselpakket. En dat krijg je niet zo maar.”  
 
Blend-it
Zelf is ze in Klarendal aan de gang gegaan als 
ondernemer. “Kreativ Project Management” 
staat er op het visitekaartje van haar bedrijf. Het 
Zweeds is dus nog in de naam terug te vinden. 
Ze wil met haar bedrijf projecten ontwikkelen, die  
mensen helpen beter én vaker met elkaar op te 
trekken Dat lukt niet zo maar. Eerst is het nodig 
nieuwe ideeën te ontwikkelen, dan kijken of je 
geld voor bij elkaar kunt krijgen om die ideeën uit 
te voeren. En dan kan ze er uiteindelijk mee aan 
de slag gaan. Op die manier is ze in Klarendal ook 
begonnen met een project uit Utrecht, speciaal 
voor jongeren. 
Dat project heet Blend-it en is bedoeld om jon-
geren met een heel verschillende achtergrond uit 
één en dezelfde buurt op een actieve manier met 
elkaar in contact te brengen. Het is de bedoeling 
dat ze dan samen een activiteit starten en elkaar 
zo beter leren kennen. 

Ideeën heeft Martina genoeg. Ze is bereikbaar via   
martina.aronsson@gmail.com

Brigitte Brugman, getogen in Klarendal, betrok-
ken en bewogen over haar wijk. Vanaf nu schrijft 
Brigitte iedere krant iets over wat haar bezig 
houdt. Ze schreef toch al op haar weblog, vanaf 
nu ook gedrukt.

Lieve mona

Vroeger kon je in de Story altijd de wildste ver-
halen lezen in lieve Mona!!!
Weet echt niet of de Story daar nog een rubriek 
voor heeft omdat ik het roddelblad nooit lees. 
Las ze vaak als tijdverdrijf in de wachtkamer 
van dokter of tandarts maar dat is daar zelfs 
verdrongen voor een goed blad Elsevier, Magriet 
of Libelle.

Toch bedenk ik me - wie doet zoiets, wie schrijft 
er nu naar een blad om hulp in te roepen van 
een totale vreemde die geen enkele studie heeft 
gevolgd en klakkeloos advies geeft wat ze dan 
op dat moment als beste lijkt.
Tegenwoordig hebben we allerlei instanties 
waar je met je problemen terecht kan. Financieel 
advies met een budget op maat gesprek en hoef 
je niet te wachten tot de BOM barst. Mensen 
met een minimum inkomen weten vaak niet dat 
er bepaalde voorzieningen zijn waar ze recht 
op hebben of vinden het moeilijk om het aan te 
vragen. Rijnstad heeft daar een formulierenbri-
gade voor en is een hulpverlening waar je met 
vragen en hulp terecht kan met allerlei soorten 
formulieren om in te laten vullen. Het kost niets!
Dus als u advies wilt laat het dan goed advies 
zijn. 

Komt u er niet uit? Bezoek de wijkwinkel daar 
kunt u terecht voor al u vragen.

Brigitte
Noot van de redactie: op www.klarendal.nl staat 
digitaal de WijkWijzer gepubliceerd. Blader ook 
daar eens doorheen.

Bouwspeelplaats 
de Leuke Linde
Via de wijkkrant geven wij u alvast een kort 
overzicht met de aankomende activiteiten op 
de Leuke Linde. De activiteiten zijn - met een 
enkele uitzondering - helemaal gratis!

mei:
Vanaf mei elke maandagmiddag Sport- en 
Speluitleen
Woensdag 20 mei groot Sport- en 
Spelevenement ‘Sprookjesland’
Zaterdag en zondag 30 en 31 mei Multi Cultureel 
weekend

juni/juli:
Woensdag 10 juni Nationale Straatspeeldag -> 
wijkcentrum Klarendal
Woensdag 22 juli Holiday Kick Of Klarendal: 
‘Reis om de Wereld’

Voor meer info Kijk op de site:  
www.deleukelinde.nl of bel 026-4424811 of 
06-55724482 en vraag naar Maartje.



B u i t e n g e w o o n B e t e r in Klarendal  
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Meer informatie over Buiten Gewoon Beter: www.arnhem.nl (Actueel=> projecten => BGB). Of: Klaas Spits: 026 - 377 4365; klaas.spits@arnhem.nl

Nu het onderste deel van de Klarendalseweg 
zo goed als klaar is, kan begonnen worden met 
de rest van de Klarendalseweg. Dit zal dezelfde 
chique uitstraling krijgen als het deel Klaren-
dalseweg/Sonsbeeksingel/Koolstraat. Dus met 
donkere klinkertjes op straat en stoep, en klas-
sieke lantaarnpalen. De gemeente start na de 
bouwvak met de aanpak. 

Winkelcentrum
Bij het winkelcentrum komen nieuwe bankjes 
te staan, waarvan één bank rond de bestaande 
grote boom. De betonnen palen met ijzeren ket-
tingen verdwijnen, wat het zicht op de winkels 
verbetert. Er komen fietsrekken en twee klas-
sieke lantaarnpalen. De hoge stoeprand blijft  
zo, want die moet het forse hoogteverschil 
opvangen. 

“Het winkelcentrum wordt beter dan het was. 
Mooie verlichting, zitelementen en fietsrekken. 
Met name die fietsrekken belemmeren auto’s 
op de stoep te parkeren - en dan kan gelijk die 
lelijke stoeprand een stuk lager. Parkeren op 
straat voor het winkelcentrum zal wel blijven 
gebeuren maar de politie heeft beloofd meer te 
zullen handhaven. Al met al sluit dit aan op onze 
ideeën.”  
Süleyman Kütük (groenteman), Léon Uittenbo-
gaard (Albert Heijn) 

NIEUWE LAAG ASFALT 

Half juni worden de Willemstraat, 
Rappardstraat, Johannastraat, Javastraat, 
Solostraat, Sumatrastraat en Schutterstraat 
opnieuw geasfalteerd. Eerst wordt de huidige, 
slechte laag eraf gefreesd, daarna wordt er een 
nieuwe deklaag opgelegd.

Het frezen neemt een dag in beslag, het 
opnieuw asfalteren ook. “Tijdens de werkzaam-
heden kan men overdag niet in de straat parke-
ren”, zegt BGB-opzichter René Kosters, “maar ‘s 
avonds wel. Overdag moet men dus elders in de 
wijk een plekje zoeken.”
Tussen het frezen en asfalteren kan men de  
weg dus gewoon te gebruiken. Dat kan zelfs 
meer dan één dag zijn, want tussen frezen en 
asfalteren kunnen volgens de opzichter zelfs  
een paar dagen zitten. 
“We doen ons best om alles zo soepel moge-
lijk te laten verlopen, maar vragen bewoners 
om begrip voor de overlast”, aldus Kosters, die 
vertelt dat het werk in de zeven straten in totaal 
ongeveer een week duren. 

De aanwonenden van de zeven straten  
ontvangen begin juni een brief van de  
gemeente. Enkele dagen voor de start van  
werkzaamheden ontvangen zij ook nog een  
brief van de aannemer (Remmits BV).

Half maart was er een avond in de wijkwinkel, 
waar bewoners inzicht konden krijgen in defini-
tieve plannen en op- en aanmerkingen konden 
plaatsen. Een impressie.

parkeren
“Met die steentjes en verlichting ziet het er hart-
stikke leuk uit. Echt een meerwaarde. Maar in 
de Geert Grootestraat krijgen we straks minder 
parkeerruimte. De parkeervakken liggen nu  
namelijk verticaal en straks horizontaal, dus 
langs de straat. Overdag is het er altijd vol in 
verband met scholen in de omgeving en de 
marechaussee. Straks neemt de parkeeroverlast 
alleen maar toe. We kiezen nog liever voor de 
huidige situatie dan voor verfraaiing. En eigen-
lijk horen we er toch niet bij, want dit is geen 
Klarendalseweg meer.”  
Henk van Gelder, Wim de Groot, Michiel  
Molenaars

“Op de Geert Grootestraat is het in feite niet 
toegestaan te parkeren zoals nu gebeurt. In het 
belang van de bomen willen we toch de voorge-
stelde inrichting realiseren en daarmee stop-
pen met het huidige parkeren tussen en onder 
bomen.”  
Henk Verwoert, verkeersdeskundige gemeente 
Arnhem 

 “Het aantal parkeerplaatsen op de Klarendal-
seweg neemt af. Jammer. Want er komen wel 
meer auto’s in de wijk. Die zetten ze op de stoep. 
Handhaven dus. Anders wordt het alleen maar 
erger.”  
Thijs Verwer

“Op de Klarendalseweg komt in totaal meer 
parkeerruimte dan nu.”  
Henk Verwoert, verkeersdeskundige gemeente 
Arnhem

De middenberm in de Akkerstraat wordt gras 
maar parkeren in de berm wordt verboden. 
Langs de berm komen parkeerplaatsen aan 
beide zijden.. 

Fout parkeren zal in de nieuwe situatie strenger 
worden gecontroleerd. 

paaltjes
`Wij willen tien paaltjes op de stoep voor ons 
huis tegenover het winkelcentrum. Daar staan 
altijd auto’s. Voetgangers moeten de straat op 
om erlangs te kunnen. En of het mooi wordt,  
zullen we wel zien als het klaar is.”  
Familie Tolhuisen 

Historische foto’s bepalen nieuwe look 
De nieuwe look van de Klarendalseweg is 
gebaseerd op oude historische foto’s, klinkers 
op zowel stoep als straat. Dat geldt ook voor de 
klassieke verlichting. Het verschil is dat er aan 
één kant van de straat verlichting komt en aan 
andere kant bomen. Vroegere waren er helemaal 
geen bomen.

Klarendalseweg/ Akkerstraat/Koolstraat 
Waar Klarendalseweg/ Akkerstraat/Koolstraat 
bij elkaar komen, wordt een bijzonder punt. De 
brede stoep tegenover de Akkerstaart wordt 
enigszins versmald, waardoor de straat meer het 
karakter van een pleintje krijgt. Op dit pleintje 
komt een boom te staan, omgeven door een ver-
hoogde band. De winkeliers van DOCKS spelen 
al met de gedachte om hier straks markten te 
organiseren.

Tekst en foto's: Jos van Beek Communicatie



JOSE MEEKHOF
Na etenstijd zit Jose Meekhof op een paaltje 
een boel voetballende kinderen in de gaten  
te houden. “Heerlijk, deze plek! Een eerste 
vereiste is nu een prullenmand! Die kinderen 
willen heus wel netjes afval weggooien, maar 
ja, dan moet er wel afvalbakken staan.” Zoals 
gezegd, de Reizende Tuin is nog niet af, dus 
waarschijnlijk komen die nog. 

Ze vertelt verder over wat ze ziet: “Kinderen 
komen overal vandaan op deze plek om te spe-
len. Heel leuk om te zien dat er bijvoorbeeld 
ook partijtjes met ‘vreemde’ kinderen worden 
gespeeld. Hier kan het allemaal, lijkt. Mooi om 
te zien. Oh en we zijn met allerlei ouders al 
plannen aan het maken om hier leuke zomers 
picknickjes te houden! Jammer dat het maar 
voor 2 jaar is…”..

We ontmoeten ook een aantal dankbare gebruikers van de reizende tuin, daar waar ooit de Menno 
van Coehoornkazerne stond.Bovenin Klarendal

door zefanja hoogers

6

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

Zoals iedereen om zich heen kan zien, zijn er 
nogal wat fysieke veranderingen gaande in de 
wijk. Klarendal is een Buiten Gewoon Beter 
wijk, waar de wijkkrant al en paar jaar een 
hele pagina per krant aan besteedt; diverse 
gebieden worden overnieuw bestraat en krijgen 
een veel aardiger aanzicht. Maar we hebben 
sinds kort ook een Reizende Tuin hoog aan 
de Klarendalseweg op het terrein waar in de 
toekomst het Multifunctionele Centrum komt. 
Hij is er dan weliswaar tijdelijk, nog niet eens 
officieel geopend, maar er wordt al dankbaar 
gebruik van gemaakt.

KOEN (7 JAAR) EN BRAM (4 JAAR)
Verderop staan Koen (7 jaar) en Bram (4 jaar) met zijn tweeën met badmintonrackets te spelen. “Wij 
wonen hier tegenover de tuin aan de Klarendalseweg en mogen hier zelf naar toe!” Wat doen ze zoal? 
“Nou vroeger kon je hier alleen maar wat fietsen. Maar nu ook voetballen. Of leren tennissen.” 

Koen en Bram wonen op een bovenwoning en zijn heel trots dat ze hebben geleerd om de kruising 
van de Klarendalseweg en de Hoflaan veilig over te steken. Nu kunnen ze lekker buiten spelen. En dan 
is de reizende tuin nog niet eens af...

"...en we mogen hier zelf naar toe!"

RAMAZAN EN YUSUF

Ramazan en Yusuf zijn bewoners van de Vinkenstraat en zitten allebei op de Ibn I Sina school aan de 
Agnietenstraat. 

Ramazan: “We voetbalden eerder ook wel op de Leuke Linde, soms hier toen dat gebouw er nog stond 
met een zelfgemaakt goal, of gewoon op de Vinkenstraat. Maar daar hebben we per ongeluk wel eens 
een spiegel van een auto gebald. Die moest mijn vader toen betalen. Nu is het hier heel mooi. Dank je 
wel voor de mensen die dit hebben verzorgd!” Yusuf: “Je had gister moeten komen, toen was het hier 
heel druk!” 

Ramazan en Yusuf ontmoeten zo ook andere kinderen, ze maken dan partijtjes. “Ik ga helaas naar 
Presikhaaf verhuizen. Maar mijn opa woont hier, dus ik kom nog vaak terug!”

"Dank je wel voor de mensen die dit hebben verzorgd"

"Hier kan het helemaal"
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Maar er is ook een andere kant: op ditzelfde 
terrein, al voor de afbraak van het ROC 
gebouw, staat een schaftkeet waar een paar 
keer per dag een ploeg mannen hun pauzes 
houdt. Max en Kenneth zijn twee van de man-
nen in deze ploeg van presikhaaf Bedrijven 
Groenvoorziening, een team van collega's die al 
langer in de wijk rondlopen om rommel op te 
ruimen en het fysieke aanzicht van Klarendal op 
peil te houden. 

Hun taak is in o.a. Klarendal het zwerfvuil 
op te ruimen. “De eerste week leek het heel 
dankbaar werk. Maar dan keek je om, en dan 
lag het al weer vol. Maar ach, het is ons werk; 
wij ruimen de rommel op.” Max was wel eens 
in Zweden geweest; “Daar vindt je helemaal 
NIKS op straat. Daar hebben ze duidelijk andere 
regels!”

En er is nog iets; aan burgerergernis nummer 1 HONDENpOEp, wordt tegenwoordig ook heel efficiënt 
gewerkt. Klarendal beschikt over een hondenpoepzuiger waarmee de boel hondenpoep-vrij wordt 
gemaakt. Zo is Bert sinds kort een nieuw gezicht van het team.

De mannen zijn onder de indruk dat de zuigmachine niet is aangeschaft van de hondenbelasting die 
hondenbezitters betalen. Nee, omdat Klarendal een Vogelaarwijk is, is er in deze machine (samen met 
Sint Marten) geïnvesteerd; een oplossing voor de vele terechte klachten van bewoners. 

Bert loopt er drie dagen in de week mee rond. “Het is best vermoeiend werk. Je moet gas geven met 
je linkerarm, dat doet op een begeven moment pijn aan je pols. Verder is de machine zwaar, als ik 
gelijkvloers loop is dat niet zo’n probleem. Maar hier in Klarendal is het vaak heugje op. Ook sommige 
stoepen zijn te smal en auto’s staan vaak in de weg.” 

Bert krijgt verschillende reacties op straat: “Jongeren doen wel eens baldadig of flauw. Maar volwas-
sen mensen reageren meestal wel heel positief.”

Wilt u als hondenbezitter het werk van Bert helpen verlichten? In de wijkwinkel kunt u gratis honden-
poepzakjes ophalen. Voor al het andere vuil: www.afvalmelden.nl of telefonisch met 026 - 44 60 490. 
Oude meubels waar niet al te veel aan mankeert, kunt u brengen of laten halen door 2SWITCH; haal-
service, op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 op nummer 0900-0205 tegen lokaal tarief.

En verder uiteraard dank aan deze mannen die dagelijks alle hoekjes van Klarendal in de gaten houden!

"Jongeren doen wel eens baldadig of flauw. Maar  
volwassen mensen reageren meestal wel heel positief"
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Het Naaicafé – hip jong fashion & zelf doen!

Tekst en Foto: Zefanja Hoogers

Manuelle Evers woont aan de Noord peterstraat 
en is kind van een heel creatieve moeder. Haar 
moeder heeft in de Achterhoek een boerderij waar 
Manuelle samen met haar al heel lang creatieve 
workshops geeft. Manuelle heeft opleidingen 
gevolgd in mode, kleding en tekenen, maar werkte 
ondertussen bij de Bijenkorf en er knaagde al 
langer iets om voor zichzelf te beginnen en haar 
droom groter aan te pakken.

Vorig jaar zomer is ze in de pen geklommen om 
aan een bedrijfsplan te beginnen.
Het werd “Het Naaicafé”; een plek waar iedereen 
binnen kan komen lopen met de meest mogelijke 
vragen van kleding inkorten tot en met technische 

en creatieve adviezen. Manuelle helpt je op weg 
met de materialen, geeft je uitleg en biedt één van 
haar naaimachines of lockmachines aan voor €7,00 
per uur. Eigenlijk net als een internetcafé, maar dan 
met naaimachines. 

Maar daar ging het één en ander aan vooraf. In 
oktober vorig jaar besloot ze te stoppen met wer-
ken. Haar plannen stonden toen al grotendeels op 
papier, het personeelbeleid werd bij de Bijenkorf 
op zo’n manier veranderd dat het haar niet meer 
schikte en dus was dit het moment om de droom 
na te jagen.
Ze bekeek 10 leegstaande panden in Arnhem Noord 
die het allemaal net niet waren en in januari kreeg 
ze dit pandje aan de Rosendaalsestraat op nummer 
153 door de Volkshuisvesting aangeboden. Toen ze 

dit zag was het direct en zonder twijfel besloten; dit 
wordt ‘m! Een ruimte voor, met zes naaimachines 
van Eltink, een ruimte daar achter met een grote 
tafel om aan te werken, een plaatsje voor een kopje 
koffie in de zon en nog twee ruimtes voor opslag 
en meer.

In maart kreeg ze eindelijk de sleutel; “Ik heb 
financiële hulp gekregen van familie maar ook héél 
veel handige handen. Ik wist niet dat ik zoveel aar-
dige mensen om me heen had!” Zo’n anderhalve 
maand klussen verder, werd op 21 april om 18:15u 
de etalage met het logo beplakt en om 18:30u 
kwamen de eerste mensen binnen voor workshops 
van de Modebiennale Arnhem die het Naaicafe 
faciliteert. Alles precies op tijd!

Wat kan er allemaal in het Naaicafé? Alles wat met 
textiel te maken heeft; tassen, applicaties, decora-
tief, zelfs sieraden maken en scrappen zijn mogelijk 
met textiel. Heb je ideeën en wil je je laten advise-
ren? Bezoek het Naaicafé. Kraam- of huwelijksca-
deautje bedenken? Het Naaicafé denkt samen met 
je na. Zelf je kleding repareren? Goedkoper dan 
laten maken! Snuffelen, fournituren, hebbedinge-
tjes, mooie stofjes als de gewilde stenzostoffen? 
Het Naaicafé heeft ze. Creatieve en naaitechnische 
workshops? Genoeg in de aanbieding, kijk op  
www.hetnaaicafe.nl.

“Vanaf mijn twaalfde droom ik al van een plek 
waar allerlei mensen samen komen om creatieve 
dingen te doen. Nu is het zover.” Het is er echt heel 
gezellig…

Tante Betsy’s kleurige kleding. “We groeien er al uit…”
Tekst en Foto: Zefanja Hoogers

De ontwikkelingen in het Modekwartier van 
Klarendal lopen voorlopig gewoon door. Na de 
officiële opening van mei vorig jaar, zijn er al 
weer zo’n vijf nieuwe ondernemers die hun deu-
ren hebben geopend – we kunnen het niet meer 
bijhouden. Modekwartier-ondernemers zitten 
niet meer alleen in dat stukje mooi vernieuwd 
Klarendal onder in de wijk, maar ook hoog aan 
de Klarendalseweg is een aantal nieuwe winkels. 
Ik ontmoet Alisa Sprikkelman en Zefanja Degreef 
op nummer 182; TANTE BETSY. 

Tante Betsy staat voor eigenwijs en kleurig, lief 
en stout tegelijk, romantisch en eigenwijs; dat is 
aan haar kleding wel af te zien. Alisa en Zefanja 
ontmoetten elkaar op het schoolplein van hun 
kinderen, Alisa deed lang geleden MDGO mode 
en kleding maar werkte daar nooit mee, en han-
dig met de naaimachine begonnen ze in 2006 
kinderkleertjes te maken. Eerst in een webshop, 
aangevuld met in- en verkoop van Zweedse kleu-
rige klompen. Na een paar maanden begonnen 
ze met ontwerpen voor ook dames en zelf naaien 
bleek niet meer haalbaar; alles wordt ondertussen 
uitbesteed aan een naaiatelier in Polen. Zodra de 
computer aan gaat, stromen de bestellingen bin-
nen en daar hebben ze hun handen vol genoeg 
aan.

“Een winkel was eigenlijk niet de bedoeling” 
zeggen de dames “Maar de schuur zat vol, mijn 
huiskamer stond vol met  ordners en we kregen 
tóch mensen over de vloer die dan wilden passen 
en mijn  slaapkamer in moesten” aldus Zefanja. 
Alisa had over het Modekwartier gehoord en na 
een paar gesprekken kregen ze de gelegenheid 
een winkelruimte te huren, hun keuze viel bewust

op nummer 182. November 2008 openden ze hun 
opgeknapte pandje; “Op de eerste dag al, kwamen 
ze uit Den Haag, Tilburg en overal vandaan!” En 
ook op deze zaterdag; binnen een tijdsbestek van 
een uur loopt het constant in en uit en is zelfs het 
toilet als pashokje in gebruik; een drukte van jewel-
ste, de web orders lopen ondertussen gewoon 
door. 

“We hebben er nooit spaargeld in gestopt en 
hebben ook nooit geld van de bank geleend. 
Langzaamaan blijft er netto iets voor ons over en 
er is bijna geen reclame gemaakt!”
Zefanja en Alisa laten hun zelf ontworpen stofjes 
drukken in Italië op kwaliteitsmateriaal en ont-
werpen alle patronen. Tante Betsy’s goedkoopste 
artikel is de Zweedse klomp voor € 35,00, haar 
duurste artikel is een jas van € 139,00. Alle andere 
t-shirts, kinderkleding, rokjes en jurken zitten daar 
tussenin. En voor de wat gezettere dames onder 
ons: er is keuze tot maat 50!

Tante Betsy is een aantal ochtenden in de week 
open (hou haar website in de gaten!) en elke 
eerste zaterdag van de maand. “Maar het combi-
neren van klanten, orders, groothandel en stoffen 
inkopen, blijft moeilijk. Personeel kunnen we ons 
nog niet permitteren – gelukkig krijgen we wel 
hulp van vrienden – maar na de zomervakantie 
gaat mijn jongste naar groep vier. Dan kunnen we 
meer open.” aldus Alisa. 

Na een half jaar blijkt dit pandje op nummer 182 
te klein. “We groeien er uit! We kijken het nog 
een half jaartje aan en dan beslissen we of we 
ergens anders naar toe willen. Misschien ergens 
aan de Hommelstraat waar ze ook bezig zijn om 
het economische klimaat op te waarderen?”

Tante Betsy is nog lang niet klaar, kijk op:  
www.tantebetsy.nl en wordt ook vrolijk van haar 
kleurige kleding!
Kijk verder op pagina 11.
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 [[[[ Eindelijk een hek! [[[[ Kunstenaars gezocht!
Mijn naam is Irene peters. Ik ben beeldend kun-
stenares. Mijn activiteiten vat ik samen onder 
de naam Atelier de Uitdaging. Geregeld houd 
ik Open Atelier op mijn woonadres Catharijne-
straat 26. De volgende keer is op zondag 7 
juni tusen 14.00-18.00 u. U bent dan van harte 
welkom!

Ik woon al heel lang in Klarendal en heb veel 
geaquarelleerde tekeningen met als onderwerp 
de wijk Klarendal gemaakt. Hiermee wil ik het 
karakter van de wijk bewaren voor het nage-
slacht. In 1986 exposeerde ik deze werken in 
de toenmalige galerie De Populier op het Gele 
Rijdersplein. 
Ik hou het leuk vinden om dit nu in Klarendal zelf 
te gaan exposeren, samen met andere kunste-
naars uit de wijk. Als er meer kunstenaars zijn 
meld je dan aan bij Irene Peters, tel. 4432436 of 
bij mijn open Atelier, Catharijnestraat 26.

Bij voldoende deelname wordt er een expositie 
in het voorjaar van 2010 georganiseerd.

Op de hoek van de Kazernestraat en de Vijverlaan 
ligt een prachtig veldje met één kinderspeeltoestel. 
Een aantal bewoners van het Coehoornwijkje en de 
Mussenwijk is als sinds jaar en dag aan het kijken 
hoe ze om dat veldje een hek kunnen krijgen. Dat 
is veiliger voor ballende kinderen, de drempel voor 
hondenbezitters is hoger om honden er op te laten 
poepen en bovendien is het sowieso de moeite 
waard om dat veld beter in te richten als speel-
ruimte voor dit relatief kinderrijke buurtje.

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Maar dat ging allemaal zo maar niet, er kwam 
vooral veel NEE vanuit de gemeente. Caroline van 
Sluijs heeft zich jaren hard gemaakt voor resultaat 
en de kar getrokken. Na NEGEN jaren is het dan zo-
ver; op 11 april kwam de Paashaas het hek officieel 
openen waarbij veel buurtbewoners kwamen kijken 
én vooral de kinderen paaseitjes kwamen zoeken.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

Het één en ander was, vooral dankzij Karel Stolk 
van BGB Klarendal, in stroomversnelling recent 
toch nog goed gekomen. Niet alleen een hek, maar 
aan de kant van de Vijverlaan ook een strookje of-
ficieel hondenpoepveldje; op het moment dat een 
stukje hiervoor officieel wordt aangewezen, wordt 
het ook onderhouden. En daarnaast: ER KOMEN 
SPEELTOESTELLEN! Nog voor de zomervakantie is 
het veldje waarschijnlijk ingericht en daarmee de 
wijk een speelplek rijker voor kinderen.
Dankzij een groep volhardende bewoners komen 
de buurtwensen nu uit!
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Ze voelden zich het afgelopen half jaar gesteund 
door project Kanwél, Bas Roodbergen van Groen-
groep Klarendal en vanuit de gemeente door Eline 
van Straaten, Jiska Brouwer en Linda de Groot.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Op de website www.mennovancoehoorn.nl/speel-
veld kun je de geschiedenis van de afgelopen 9 jaar 
tot in details lezen.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

Arnhemse politici over Klarendal - deze keer de PvdA
Wijkkrant Klarendal is eigenlijk wel nieuwsgierig 
wat ze op het stadhuis van onze wijk vinden. 
Zeven keer per jaar zoeken we een lokale politi-
cus op en stellen hem of haar een aantal vaste 
vragen en één actuele. De vierde politicus voor 
deze rubriek is Marion Blom, Raadslid pvdA 
Arnhem en wijkraadslid voor Klarendal:

1. Wat kan de pvdA betekenen voor Klarendal?
De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Arnhem 
heeft al jaren "wijkraadsleden" en "wijkwethou-
ders". Die fractieleden zijn de ogen en oren van 
de wijk waarvoor ze verantwoordelijk zijn.
Zo ben ik al heel lang binnen onze fractie degene 
die zich met Klarendal "bemoeit". Dat doe ik met 
veel plezier, want Klarendal is in mijn ogen een 
geweldige wijk.
Wat houdt dat nu in: wijkraadslid zijn?
Ik ben heel regelmatig in de wijk, probeer er bij 
te zijn als er wat belangrijks speelt en geef de 
zorgen en wensen van de mensen in Klarendal 
door aan de PvdA-fractie, probeer aan de hele 
gemeenteraad duidelijk te maken wat de belan-
gen van de Klarendallers zijn en heb, zo nodig, 
contact met de Tweede Kamer en met bv. minister 
Van der Laan.
Het is namelijk belangrijk dat je weet wat er leeft 
in Klarendal, zodat je er rekening mee kan hou-
den als je besluiten neemt die Klarendal recht-
streeks aangaan.

2. Wat kan Klarendal voor Arnhem betekenen?
Klarendal is een stukje Arnhem, dat laat zien dat 
Arnhem geen "eenheidsworst" is.
"Het wijk" heeft een eigen karakter en een direct-

heid, waar veel mensen een voorbeeld aan kun-
nen nemen. Je weet altijd waar je aan toe bent 
met Klarendallers... en waar Arnhem veel van kan 
leren: Klarendallers zijn trots op hun wijk en knok-
ken voor wat ze belangrijk vinden en ... blijven 
knokken. Dat uithoudingsvermogen, dat gáán voor 
wat je wilt bereiken, dat is Klarendal en dat bete-
kent veel voor Arnhem. 

3. Is Klarendal een Achterstand-wijk of een Kracht-
wijk?
Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk om in 
Klarendal te wonen. Er leven heel veel mensen 
met verschillende achtergronden dicht op elkaar. 
Dat vraagt om begrip voor elkaar. Maar als je zelf 
al genoeg sores hebt, bv. omdat je geen werk hebt 
en dus weinig geld, of omdat jouw kind aldoor 
spijbelt samen met zijn vriendjes,dan heb je daar je 
handen vol aan. En die buurman, die maar lawaai 
maakt en die je niet kunt verstaan....nou, daar heb 
je dan even geen boodschap aan .
Een achterstandswijk? Nee! Wel een wijk waar veel 
mensen wonen die problemen hebben.
Een krachtwijk?  Ja! Want ieder keer ben ik onder 
de indruk van de veerkracht van de Klarendallers. 
Ik zei het al eerder: ze houden van hun wijk, ze 
vechten ervoor en ze blijven ervoor vechten.

4. Wel of geen moskee in Klarendal?
De Islamitische Unie heeft volgens de PvdA net 
zoveel recht op een volwaardig gebedshuis als bv. 
de protestantse of de R.K.-kerken. Dit is een stand-
punt dat door veel leden van de bewonersvereni-
ging Rosendaalsestraat en door het wijkplatform 
Klarendal gedeeld wordt. Dat is me uit de vele 
gesprekken wel duidelijk geworden. Gelukkig maar, 
dat mensen niet gediscrimineerd worden om hun 
geloof.
Maar moet die moskee dan in Klarendal staan? 

Het antwoord van de PvdA daarop is:
Dat lijkt logisch, want er wonen veel gelovigen in 
Klarendal. Maar het is een "ja" onder voorwaar-
den. En het zijn dezelfde voorwaarden waaraan 
alle nieuwbouw moet voldoen in een bebouwde 
omgeving.

Aan de Rosendaalsestraat is de ruimte beperkt. 
Dat betekent dat de moskee, net als elk ander 
gebouw dat er zou komen, in die ruimte moet 
passen, volgens de regels van de wet ruimtelijke 
ordening. Dus een wijkmoskee kan, een boven-
wijkse voorziening niet.
Wanneer je bouwt in een bestaande omgeving, 
moet je rekening houden met die omgeving.  
De bouwstijl moet daarbij passen. Ook dat geldt 
niet alleen voor een moskee, dat geldt voor alle 
nieuwbouw. Het is dan ook onder architecten een 
bekend discussiepunt, wat "passend" is en wat 
niet. 
Arnhem heeft heel duidelijke parkeernormen.
Juist voor een situatie als deze, waar nieuwbouw 
tussen bestaande bouw inkomt.
Die parkeernorm is: per (gemiddeld) 100 bezoe-
kers 15 parkeerplaatsen op eigen terrein.
Dus....rekent U zelf maar uit!

Tenslotte, aan het begin van dit hele traject heeft 
de PvdA-fractie dringend gevraagd de nota van 
randvoorwaarden in de raad te bespreken en er 
daar over te besluiten.
Dat betekent voor alle betrokkenen dat ze maxi-
maal invloed kunnen uitoefenen in het democra-
tische proces.

Namens de pvdA, 
Marion Blom
m.blom@raad.arnhem.nl  
tel: 026-3774745

"Je weet altijd waar je aan toe 
bent met Klarendallers..."
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Peuterknutsel-club ‘hoedje van papier’

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: Saskia Moester

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

De vergadering van het Wijkplatform Klarendal 
is 7 mei gehouden in Jongerencentrum De Mix. 
Het wijkplatform gaat met enige regelmaat naar 
een andere vergaderplek dan de Wijkwinkel. Dat 
moet helpen om de contacten met instellingen 
op peil te houden. Bij de Mix was er een half uur 
uitgetrokken om het wijkplatform van dichtbij te 
informeren over het jongerencentrum. De bezoe-
kers konden rondkijken, er was een fotopresen-
tatie en in een toelichting kwamen ook beleid, 
activiteiten en samenwerkring aan de orde. Er is 
natuurlijk ook gesproken over de nieuwe Mix.
De 'gewone' vergadering van het Wijkplatform 
ging over drie voor Klarendal belangrijke zaken. 
Bewoners en platformleden werden bijgepraat 
over het Multifunctioneel Centrum (MFC) dat 
aan de Klarendalseweg komt. En de politielei-
ding kwam vertellen welk beleid de politie voert 
als het gaat om de inzet van politie in Klarendal. 
De randvoorwaarden voor de vestiging van de 
moskee stonden ook op de agenda. 

W I J K W I J Z E R ☞☞

WIJKpLATFORM KLARENDAL

Heb je een peuter tussen 2 en 4 jaar en vind je het leuk om samen 
met je kind te komen knutselen? Kom dan naar de peuterknutselclub 
‘hoedje van papier’. Iedere maandagochtend van 9.30-10.30 u.

Op de knutselclub leer je wat je allemaal kunt knutselen met een kind 
van 2-4 jaar. Je werkt met verschillende materialen en leert verschil-
lende technieken.

De knutselclub kost 1 euro excl. Koffie/thee.
De knutselclub begint als we 8 deelnemers hebben. Geef je snel op 
met een belletje naar het wijkcentrum bij Ingrid of Jeffrey, er hangt 
een inschrijflijst. 

Vanaf maandag 18 mei start er een gezellige koffie-inloop in 
Wijkcentrum Klarendal voor 55-plussers. Van 9.00-11.30 u. kunt u bin-
nenlopen voor een kopje koffie, de krant lezen en een praatje met 
uw medebewoners. 

Ook is er dan het inloopspreekuur van de SWOA voor alle vragen die 
u heeft over zorg voor ouderen en langer zelfstandig blijven wonen. 
Wij zoeken nog actieve gastvrouwen die koffie willen schenken tij-
dens de koffie-inloop! De inloop is een samenwerkingsactiviteit van 
de Stichting Rijnstad en de Stichting Welzijn Ouderen. 
Wilt u meer weten? Bel met wijkcentrum Klarendal en vraag naar 
Ingrid of Jeffrey. Ingrid Sieljes op 06-52710766. 

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

Bloemschikken met Zomerse Bloemen

Van  woensdag 13 mei t/m 10 juni wordt er een bloemschikcursus 
gegeven. De cursus is op vijf woensdagochtenden van 10.00-11.30 u. 
en kost 25 euro inclusief materialen, exclusief koffie en thee (0,40 ct. 
per kopje)

In de cursus beginnen we altijd samen aan een bloemstukje naar een 
voorbeeld. Wie dat wil kan na de pauze ook met eigen fantasie verder 
werken.

Geef u op bij Jeffrey of Ingrid 

Inloop Ouderen in Wijkcentrum Klarendal

Vanaf afgelopen april, zijn de fietsvriendinnen weer op pad. 
(Allochtone) vrouwen, die net hebben leren fietsen of zich nog niet 
zeker genoeg voelen om zelfstandig door het drukke verkeer te fiet-
sen worden met de cursus 'Fietsvriendinnen' een handje geholpen. 

Een bezoekje aan een museum, de Eusebiuskerk, een park of 
het winkelcentrum, maar dan wél op de fiets: dat is de opzet van 
'Fietsvriendinnen' - een project van Rijn IJssel en Stichting Rijnstad. 

Heb je zin om mee te fietsen? Dat kan op vrijdagochtenden. De fiets-
tocht start om 8.45 uur in Wijkcentrum de Hommel, De Wiltstraat 6 
in Arnhem. Voor 5 bijeenkomsten betaal je slechts €5,00. Aanmelden 
(zowel voor deelnemers als vrijwilligers) kan bij de participatieme-
dewerkers van de wijkcentra of bij Jolanda Sinnema van Rijn IJssel:  
j.sinnema@rijnijssel.nl; 026-8450016. 

Heeft u thuis nog een fiets staan, die nooit meer wordt gebruikt.  
En wilt u deze voor een zacht prijsje verkopen? U kunt de fiets-
vriendinnen er een groot plezier mee doen! Neem contact op met 
Jolanda Sinnema.

Fietsvriendinnen
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Twee Zefanja's           in Klarendal! 
Vervolg van pagina 8. 
Persoonlijk noot van de auteur.

Ik heb een aparte naam.... Mijn hele leven al  
word me gevraagd waar die naam toch vandaan 
komt en als kind ergerde ik me er altijd suf aan dat 
mensen hem verkeerd uitspraken of verbasterden 
tot Stephanie of anders in die trand. "Als ik groot 
ben" dacht ik "ga ik een advertentie in de krant zet-
ten om ook eens een andere Zefanja te ontmoeten. 
Want andere kinderen met deze naam moeten het 
toch ook zo zwaar hebben..." Ik was dan NIET ge-
interesseerd in de kinderen die NA mij Zefanja zijn 
genoemd; de keuze van mijn ouders bleek namelijk 
inspirerend voor anderen.Ondertussen zo'n 30 jaar 
later met het medium internet gaat dat allemaal 
wat makkelijker. Dus ik heb er een paar ontdekt, 
maar ik had er nog nooit een ontmoet.

Een jaar of twee geleden kreeg IK een mailtje van 
een naamgenoot. Ik dacht altijd dat ik de eerste 
Zefanja in Nederland zou zijn, maar nee. Ze was 
niet alleen drie jaar ouder maar OOK ZIJ LEEFDE IN 
ARNHEM! Dat was wel heel dichtbij.
We hadden wat contact over de mail, we vonden 
het allebei toch wel heel bijzonder. Toen ik er achter
kwam wat voor onderneming zij dreef, vroeg ik me

                   af - als betrokken bewoner van Klaren-
                   dal en altijd op de hoogte van de lokale 
                  ontwikkelingen - of het Klarendalse  
               Modekwartier niet iets voor haar en haar 
        compagnon was. Maar ze was me voor; na de 
zomervakantie zouden ze het pandje aan de Klaren-
dalseweg 182 betrekken. Dat is zo'n 500 meter van 
mijn huis vandaan, het kwam steeds dichterbij.

En ja, ook mijn naamgenoot had het als kind vaak 
zwaar met haar naam; “Ik zat op een katholieke 
basisschool en IEDER JAAR kwam er uitgebreid 
aandacht voor deze naam uit het Oude Testament. 
En ik was heel verlegen vroeger, verschrikkelijk die 
aandacht. Ik kon mijn moeder wel wat doen dat ze 
me deze naam had gegeven!”
Dus, interessant of niet voor de lezers van de  
Klarendaller, IK vind het speciaal dat ik eindelijk een 
naam- en lotgenoot heb gevonden en dat Klarendal 
zowel een bewoner als een ondernemer heeft met 
een weinig voorkomende eeuwenoude naam. 

Leuk voor de weet: Zefanja is EIGENLIJK een man-
nennaam.... Maar wij zijn allebei vrouwen. En dan 
hebben we óók nog eenzelfde sterrenbeeld.

Door Zefanja Hoogers

Anja Pas en zoon Mike 
gaan verhuizen.  
"Maar ik blijf het krantje 
gewoon doen hoor!"

Anja pas is geboren op de Rosendaalsestraat. 
Toen ze 12 was, verhuisde het gezin met zeven 
kinderen naar de Sintjanskerkstraat op nummer 
82. Anja vetrok daar pas op haar 28e naar de 
Klarendalseweg 307– hoek Dragonderpad; nog 
geen vijftig meter verder op. 

Haar zus Suze woont met man en gezin nog 
weer honderd meter verder op en broer Bert is 
in het ouderlijk huis blijven wonen. Ouders Pas 
zijn ondertussen overleden, andere kinderen zijn 
naar elders in Arnhem uitgevlogen. Anja, Suze 
en Bert helpen elkaar altijd met kinderen opvan-
gen na school, potjes eten heen en weer en wat 
voor dagelijkse hulp je ook kunt bedenken.

Anja en Bert dragen daarnaast al sinds jaar en 
dag 7x per jaar zorg voor een hele grote buurt 
van meer dan 750 woningen om te voorzien van 
Wijkkrant Klarendal. Anja: “Maar mijn deel van 
425 woningen is eigenlijk Mike's bezorgwijk!” 
Zoon Mike van bijna 13 jaar, uiteraard geboren 
op de Klarendalseweg, helpt inderdaad ook altijd 
mee.

Maar Anja en Mike gaan verhuizen.... Anja: 
“Ja weet je, ik kon dat huis in Malburgen West 
krijgen, en het is een veel praktischer huis waar 
ik mijn meubels veel beter neer kan zetten.” Mike 
heeft gemengde gevoelens over de verhuizing: 
“Op zich wel leuk, naar een nieuwe straat; kan ik 
nieuwe mensen ontmoeten. Maar wel jammer 
dat ik bij Bert, Suze en Charles en mijn nichtjes 
Melissa en Roxane uit de buurt ben.” 

Als Anja het over 'thuis' heeft, bedoelt ze duide-
lijk het adres op de Sintjanskerkstraat: “Ik kom 
met mijn brommertje nog dagelijks de brug over 
hoor, naar huis.” Mike beaamt: “Ja dat moet, an-
ders gaat ze misschien vereenzamen. En koken 
vindt ze leuk, dus laat haar maar dagelijks een 
maaltijdje koken voor Bert.” Verder roept Anja al 
vanaf voordat het zeker was dat ze ging verhui-
zen: “Ik blijf het krantje gewoon doen hoor!” 

Dus, wijkkrant Klarendal verliest geen bezorger, 
maar Klarendal verliest wel een heel authentiek 
gezicht...

Schoolvoetbaltoernooi

De afgelopen weken hebben de leerlingen van 
groep 8 van de St Jansschool de voorbereidende 
brugklastraining gevolgd. In het kader van Jump-
start, een nieuw project van Stichting Rijnstad, is 
deze training georganiseerd door het Kinderwerk 
van Wijkcentrum Klarendal en uitgevoerd door 
Astrid Waarle. 

In deze training kregen de kinderen informatie over 
alle facetten van de middelbare school, zodat ze 
goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar kunnen 
beginnen. Van boeken kaften, tot proefwerken leren 
en hoe je nieuwe vrienden kan maken, alles kwam 
aan bod. Maar wat vonden de dames er nou van? 

“We hebben allemaal dingetjes geleerd die we in 
de brugklas nodig hebben, zoals hoe je je boeken 
moet kaften, wat je allemaal mee kan nemen en 
welke dingetjes niet. En we hebben ook geleerd 
hoe je makkelijk iets voor je proefwerk of toets kan 
leren.” Meyra en Kim

“Elke donderdag middag krijgen we blaadjes en 
dan gaan we opdrachten maken en we krijgen tips 
over alles wat over de middelbare school gaat. 

We hebben een map gekregen van Astrid en dan 
kunnen we al die opdrachten en blaadjes daar in 
doen.” Varety en Melanie

“We kregen 5 weken lang les over verschillende 
lesjes. We vonden het heel leuk en daarom willen 
wij Astrid en het wijkcentrum graag bedanken, wij 
hebben er veel van geleerd.” Melissa en Sharona 

Voorbereidende Brugklastraining St. Jansschool

Wij zijn de meiden van groep 7-8 van de Sintjans-
school en we doen mee met het schoolvoetbal-
toernooi. 

In de voorrondes zijn wij eerste geworden en wij 
hebben de fair-play beker gewonnen. In de kwart-
finales zijn wij ook eerste geworden en in de halve 
finales zijn wij weer eerste geworden.En nu zijn 
wij door naar de finale!!!! En die vindt plaats in het 
Gelredome. Wij hebben dan zoals gewoonlijk onze 
trouwe supporters, de jongens, weer bij ons.

Noot van de redactie: De meiden hebben onder-
tussen op 3 mei met 2-0 de finale gewonnen en 
haalden daarmee de Gelderlander. Gefeliciteerd! 



1612

Zelf de koers bepalen
"Waarom doe ik wat ik doe? Waar liggen mijn 
grenzen en hoe bewaak ik ze? Hoe vul ik mijn 
leven en werk optimaal in? Misschien herken je 
deze vragen. Bewust op Weg kan je helpen om 
antwoord te vinden op jouw vragen."

Bewust op Weg biedt zowel korte, oplossings-
gerichte coaching als intensieve, therapeutische 
begeleiding. De aanpak bestaat uit gesprekken, 
die we afhankelijk van je vraag combineren met  
visualisatie, regressie, lichamelijke oefeningen of 
creatieve middelen. De werkwijze is doelgericht, 
speels, respectvol en soms confronterend.

Wat kan het je brengen?
Je krijgt inzicht in je gedachten, gevoelens en 
gedrag. Je leert hoe je in vrijheid keuzes kunt 
maken. Je ontdekt hoe je kunt werken en leven 
vanuit je hart.

Je begeleider is Margit van Harten. Na haar stu-
die bedrijfscommunicatie heeft zij verschillende 
opleidingen en cursussen gevolgd op het gebied 
van psychologie, filosofie, hypnotherapie, regres-
sietherapie, neurolinguïstisch programmeren, 
energetisch werk en yoga.

In balans de zomer in
Op maandag 18 mei start een serie van 7 yoga-
lessen in Arnhem. 

Vloeiende bewegingen en houdingen worden  
afgewisseld met oefeningen in ademhaling en 
concentratie. Daardoor gaat je energie weer stro-
men en voel je je fit, vrij en ontspannen. 
Zelf ervaren? Je bent welkom!

Wanneer: 
7 maandagavonden van 18.00 uur tot 19.15 uur 
Start lessen: 18 mei (de 1e les is een proefles) 

Waar:
Dansschool YA Salsa, Johannastraat 26-32, 
Arnhem 
(2 minuten lopen van station Velperpoort)  

Kosten:  
6 lessen: 45,-, proefles: 5,-  

Meer weten?
Kijk op www.bewustopweg.nl 
of bel 06 – 485 117 96

Bewust op Weg
Vijverlaan 132
info@bewustopweg.nl

BLOESEMTOCHT  
Oudere Klarendallers een 
dag op pad naar de Betuwe

Een Lionsclub bestaat uit mensen van diverse 
beroepen zoals artsen, ondernemers, advocaten, 
architecten, inspecteur politie, geestelijk raads-
lieden etc. en is een zogenaamde ‘serviceclub’; 
de Lionsclub organiseert regelmatig projecten 
waarbij zij zich dienstbaar maken voor de mede-
mens. Dit kan door geld te schenken aan Goede 
Doelen in de stad of verder weg. Daarnaast kan 
dat ook door bijvoorbeeld een tocht te organise-
ren voor mensen die er om wat voor reden niet 
zo makkelijk meer hun huis of wijk verlaten. 

Zo organiseerde Lionsclub Arnhem op 2 mei een 
BLOESEMTOCHT voor oudere bewoners van 
Klarendal. Ingrid Sieljes van het wijkcentrum 
heeft daarbij heel veel werk gehad bij de voorbe-
reidingen. Zij had alle contacten met de deel-
nemers. Met eigen auto’s vervoerden de Lions 
maarliefst 43 bewoners richting de Betuwe. 

En in plaats van ouderwets pannenkoeken eten 
om de dag af te ronden, ging de groep mensen 
een hapje eten bij Café Restaurant GOED onder 
in hun eigen wijk. 

Voor dit bezoek had chef-kok Pieter het menu 
wat aangepast om met ieders wensen (o.a. 
Halal!) rekening te houden. Tijdens het etentje 
werd weer stevig bijgepraat en nadien ging voor 
zover bekend ieder met een tevreden gevoel 
huiswaarts!

31 mei Dag van het Park 
Spring in het Park
Laat je verrassen in park Klarenbeek! Op zondag 
31 mei zijn daar vanaf 13:30 uur door het hele 
park heen leuke dingen te doen. Er is bijvoor-
beeld een ouderwetse paardentram met Belgi-
sche paarden. Ook staat er de hele middag een 
springkussen op de parkeerplaats bij de volks-
tuinen. Of wat dacht je van mountain-boarding? 
Snowboarden op wieltjes en dan door het park! 

Neem je mandje en kleedje mee en strijk gezellig 
neer in het park. Er is een cateraar in het park 
aanwezig waar kleine hapjes en drankjes te koop 
zijn. Maar zelf thuis je mand vullen is natuurlijk 
zeker zo gezellig. Aan het begin van de middag 
beweegt de ‘trommelband’ Monte-Reno door het 
park. En ook een koortje uit de buurt laat horen 
wat ze in hun mars hebben. Later op de middag 
swingt het bij de Steenen Tafel de pan uit met 
bands uit de buurt. 

De Dag van het Park in park Klarenbeek wordt 
door Volkstuindersvereniging Arnhem georgani-
seerd. In de armen van park Klarenbeek liggen 
twee volkstuincomplexen met in totaal meer 
dan 150 tuinen. De twee volkstuincomplexen 
zijn onlangs gerenoveerd en worden op 31 mei 
om 14:00 uur feestelijk heropend. Daarna zijn er 
verschillende rondleidingen door de volkstuinen 
heen. 

De Dag van het Park is een landelijk evenement 
waar de gemeente Arnhem met zeven parken 
aan mee doet. Arnhem is vorig jaar in de lande-
lijke groencompetitie uitgeroepen tot Groenste 
stad van Nederland. Met haar 48 parken biedt de 
stad volop de gelegenheid om te genieten van 
dat groen. 
Nieuwsgierig naar het hele Arnhemse program-
ma voor de Dag van het Park of naar de 48 par-
ken? Kijk dan op  www.arnhemgroenstestad.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Trieneke van der Hoek op telefoonnummer 
026-4421616.

Ariela Nadine tekende 
feestelijke ontwerpen
Wie iets van feest wil beleven moet vanaf 7 juni 
eens even langs gaan bij breiwinkel Steekje Los 
op de Hommelstraat 25, bijna op de hoek met 
de Van Muijlwijkstraat. Daar zijn op tekening de 
ontwerpen te zien van zomerse en van feestelij-
ke jurken. Getekende lentejurken hangen er ook. 
Het zijn in totaal 25 ontwerpen.

Ze zijn het werk van een jonge vrouw, Ariela 
Nadine, die het al van kindsaf aan niet kon laten 
iets met mode te doen. De kleertjes van haar 
barbiepoppen werden al in haar kleuterjaren tot 
een nieuw geheel gemaakt. 

Ariela Nadine, geboren in Nederland en enige  
jaren getogen in de Dominicaanse republiek 
heeft daar een modeopleiding gevolgd. Ze is 
bevlogen geraakt van de feestmode zoals die in 
de 18e eeuw op feesten te zien was en daar zie 
je in de feestontwerpen ook veel van terug. 

Misschien is het grootste verschil wel met onze 
mode-bedenkers dat de mode daar veel prakti-
scher bedacht wordt dan hier. Maar de warmte 
straalt er wel vanaf, al kun je ook nog zien dat 
de ervarenheid nog verder zal groeien. Maar 
twintig jaar is nog jong als je mode ontwerpster 
wil worden.

In de Dominicaanse republiek werd ze bekend 
vanwege haar feestjurken voor het feest van de 
Quinzanieres. Meisjes die twintig worden krijgen 
een groot feest, waarin hun platte schoenen 
uitgaan en hun vader ze de schoenen met hoge 
hakken aan doet. En bij dat feest hoort een extra 
feestelijke jurk. Voor Ariela Nadine is dat altijd 
een avondjurk die nog herinnering aan de 18e 
eeuw kan oproepen. 

De tentoonstelling in Steekje Los wordt fees-
telijke geopend op 7 juni en is daarna tijdens 
de dagen van de mode biënnale geopend van 
dinsdag tot en met zaterdag.
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