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Jaarlijks viert Arnhem een Caribisch zomercarna-
val: Rio aan de Rijn. Een bruisend lang weekend 
vol latin, salsa, dj’s in het centrum van Arnhem en 
een bonte parade met meer dan duizend carna-
valsgasten. Hier hoort natuurlijk een Missverkie-
zing bij. Geen zomers carnaval zonder Miss Rio, 
de Gelderse zomerkoningin. Afgelopen 22 au-
gustus stonden op het Jansplein 5 jonge dames 
uit alle windstreken in een show vol glitter en 
glamour voor een jury te strijden om deze titel. 

Daar was maar één Arnhems meisje bij. Of beter 
gezegd, een Klarendals meisje! Pjiera Dell’Erba – 
geboren en getogen Klarendalse jonge dame van 
17 – ging de strijd aan. Bijgestaan door haar oma 
Jannie Bongers en haar moeder Jolanda – zij gaf 
haar dochter op na een oproep in de Koerier met 
“Waar blijven de Arnhemse meisjes?”– heeft

Pjiera een week lang allerlei trainingen gekregen 
van vakkrachten om zich goed te kunnen presen-
teren. Pjiera daags voor de Missverkiezing: “Heel 
professioneel; een openingsdans, hoe moet je 
gala lopen enzovoorts. Het is hard werken, ik ben 
bekaf…” Ze was de volgende dag doodzenuwach-
tig, maar zag er práchtig uit in haar drie diverse 
tenues. 

Helaas is Pjiera niet eerste geworden, maar derde. 
Ze kreeg een medaille en mocht de volgende dag 
wel op de praalwagen mee. 
Bovendien volgde een cameraploeg van de NPS 
Pjiera als enige Arnhemse deelneemster, voor 
het programma 'Vals Plat' dat binnenkort wordt 
uitgezonden; iedere zaterdag om 16:30u op  
Ned. 2 of www.omroep.nl/nps/valsplat. Hou dus 
even in de gaten….

Klarendal

Een nieuw gezicht in de wijkwinkelEen nieuw gezicht in de wijkwinkel
“Ik wilde na 27 jaar eens kijken in het buitengebied.”

Pjiera deed mee aan de Miss verkiezingen !

en nog veel meer

In wijkwinkel Klarendal hebben de afgelopen 
periode verschillende gezichten gezeten op de 
stoel van de wijkwinkelmedewerk(st)er. Maar 
sinds 1 juli afgelopen zomer is Brandy daar voor 
drie dagen in de week vast aangesteld. Wijkkrant 
Klarendal stelt haar voor.

Brandy de Bruin Hardeman werkte 27 jaar lang bij 
allerlei gemeentelijk diensten. De afgelopen jaren 
was zij werkzaam op het kabinet van de burge-
meester. Maar ze wilde wat anders. “Ik wilde wel 
eens kijken in het buitengebied, meer onder de 
mensen zijn. Ik had een dergelijke baan al in het

vizier, maar het moest wel Klarendal worden. 
Anders niet!” En zo geschiede. “Ik vind het een ge-
weldige baan, mijn leukste! Er is hier veel reuring 
en afwisselende mensen.” 
Brandy woont zelf in Rijkerswoerd. Maar haar 
grootouders hadden in de jaren ’30 van de vorige 
eeuw kolenzaak Verhoef in de Paulstraat. Haar moe-
der is daar ook grootgebracht. “Als ik mijn best doe, 
kan ik best goed Klarendals praten…”

Brandy is getrouwd, heeft twee kinderen en heeft 
een grootse liefste hobby; ze zingt in Delta Rock. 
Kijk maar eens op www.delta-rock.tk, dat swingt!  
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WE ZIJN ER WEER! 

Wijkkrant Klarendal hoopt dat u goed en wel 
terug bent gekomen van verre oorden op deze 
wereld. En als u niet bent weggeweest, hopen 
we dat u ondanks tegenvallend weer in ons 
landje en dus ook in ons wijkje, toch een pret-
tige tijd heeft gehad. 

Ondertussen is door iedereen de draad weer 
opgepakt. Er zijn al weer twee Klarenmarkten 
geweest, de jaarlijkse kunst- en cultuurmani-
festatie Wijken voor  Kunst is na veel vrijwillig 
georganiseer al weer achter de rug, en de bank-
rekening van Klarendal zet ook iedereen aan 
het werk. Want de minister heeft geld gestort, 
en u mag meedenken over hoe dat te besteden. 
Dat gaat nou zo gemakkelijk ook weer niet trou-
wens, dat vergt even wat verdieping…. 

Voor nu wensen we u veel leesplezier met 
nieuw nieuws en ook wat oud nieuws achterin 
deze krant. 

Van de redactieVan de redactie & Nieuws & Mededelingen

Jos Peters, Gerard Mulder, Frans 
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Jan Brugman
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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 16 oktober
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 3 november.
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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 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 
Menno van Coehoorn kazerne. De winnaar 
is mw. van Vlaanderen uit de Herenstraat. 
GEFELICITEERD ! 

Doe ook mee en breng uw bon vandaag 
nog naar de Wijkwinkel. Uw oplossing moet 
uiterlijk 16 oktober in ons bezit zijn.     

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

Lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 16 Okt.

DOE MEE EN WIN EEN PRIJS

~ Inleveren van kopy ~

1 4

5

Iedere woensdag in oktober, 
Zaagmans in 'Goed.'
Even de week 'doorzagen', lekker een hapje eten, 
drankje drinken en vanaf 20.00 uur live muziek! 
We gaan van de woensdagavond een gezellige 
avond maken, met iedere week een andere muzi-
kale verrassing! Kijk op www.goedproeven.nl  
voor de programmering die wordt verzorgd door 
www.muziekburo.nl. Graag tot ziens in 'Goed’! 

Theaterwerkplaats De Zaal orga-
niseert een rock and roll festival
10, 11 en 12 oktober organiseert De Zaal een week-
endfestival omtrent het thema ROCK AND ROLL.
Wat valt er tijdens dit festival te beleven?
Arnhemse theater en dansgezelschappen presen-
teren diverse korte voorstellingen. Het thema Rock 
and Roll hebben zij op eigen wijze geïnterpreteerd. 
O.a. Lethdansant, wijktheater De Rode Loper, 
Studenten ROC en meer…
Actrice Kiki Classen geeft op de zaterdagmiddag 
een masterclass acteren.
Live muziek, dansen en borrelen

Locatie: Theaterwerkplaats De Zaal, Nijhoffstraat 
42, Arnhem. info: www.theaterwerkplaatsdezaal.nl

Website Buurtbemiddeling 
Arnhem in de lucht
Mede door de inzet van een aantal vrijwilligers 
staat de site van Buurtbemiddeling Arnhem sinds 
eind juli op het wereldwijde web. Daardoor kun-
nen alle Arnhemmers nu nog eenvoudiger alle 
informatie over Buurtbemiddeling inwinnen: 
www.buurtbemiddelingarnhem.nl.

Er komen weer spekcheques aan!
Wie zich vrijwillig inzet om de leefbaarheid in de 
wijk te verbeteren, kan hier een beloning voor 
krijgen. De gemeente Arnhem doet dit omdat ze 
deze vrijwilligers waardeert en hun werk onder de 
aandacht van anderen wil brengen. De beloning 
bestaat uit een groot feest en geldprijzen.

Ongeveer twintig geldprijzen zijn er te verdienen, 
variërend van € 100,- tot € 1750,-. De gemeente 
geeft drie soorten prijzen uit: Spekcheques, 
Jeugdkanjers en Buiten Gewoon Beter-bonussen. 
Wijkbewoners die met hun activiteit de leefbaar-
heid in hun wijk verbeteren, komen in aanmerking 
voor de Spekcheque. De Jeugdkanjer is een spe-
ciale prijs voor jongeren. Wie zich inzet voor het 
beheer van de openbare ruimte kan een Buiten 
Gewoon Beter-bonus binnenhalen. 

Denkt u dat u of iemand anders in aanmerking 
komt voor een van de prijzen? Vraag dan een aan-
meldingsformulier aan via de website:  
www.arnhem.nl/spekcheque. Uw aanmelding 
moet uiterlijk woensdag 15  oktober a.s. binnen 
zijn bij de gemeente.  
Heeft u extra informatie nodig? Mail dan met 
Daphne den Haan: daphne.den.haan@arnhem.nl 
of bel naar (026) 377 37 85.

Steunpunt Stichting Welzijn 
Ouderen aan Sonsbeeksingel 147
Is iedere dag geopend van 9 tot 16.30 uur
Iedere woensdagmiddag kaartclub
Iedere donderdagochtend country line dance
Derde donderdag van de maand om 13.00 uur een 
Indische brunch, van te voren opgeven. Kosten €4,50 
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€ € Er ligt 100.000 €uro klaar voor h€t wijk € €
Met spoed gezocht: Klarendallers met leuke ideeën voor wijk of buurt

In de herfstvakantie, van zaterdag 11 t/m 
zondag 19 oktober 2008, vindt de eerste editie 
van Het Sprookjesfestival plaats in Arnhem. Op 
bijzondere en onverwachte locaties zijn voor-
stellingen, dans, theater, muziek en tentoonstel-
lingen te bewonderen. Maar ook lezingen en 
verteltheater spelen een belangrijke rol.  
Meer over dit festival vindt je op:  
www.sprookjesfestival.nl 

Theater de Plaats -die ook voor Ommetje 
Arnhem in ondermeer Klarendal heeft ge-
zorgd- verzorgt tijdens dit festival op Molen de 
Kroon “Krabat en het meisje dat kon zingen”, 
een bewerking van het spannende jeugdboek 
“De meester van de zwarte molen” van Otfried 
Preussler. 
Een speelse en intieme muziektheatervoor-
stelling over de zoektocht van een kind naar 
een eigen identiteit, een jongen die zich moet 
ontworstelen aan de greep van ‘de meester van 
de zwarte molen’. Ontworstelen aan de greep 
van een voorbestemming die hij niet zelf heeft 
gekozen. Over de sturende en scheppende 
krachten van de droom en vriendschap in het 
leven van alledag.

Meer informatie over makers, speeltijden,  
entreeprijzen en reserveren, vindt je op: 
www.theaterdeplaats.nl 
Onze molen zelf heeft trouwens ondertussen 
óók een website: www.molendekroon.nl 

Een sprookje in Klarendal

€
€

€

€

€
€

€

DOOR JAN BRUGMAN

Klarendallers kunnen de komende maanden hun 
hart ophalen. Wie een goed idee heeft om de wijk 
te verbeteren heeft grote kans dat het plan ook 
wordt uitgevoerd. 

De gemeente Arnhem heeft van minister Vogelaar 
voor het jaar 2008 honderdduizend euro gekregen 
om het leven in de wijk Klarendal verder te ver-
beteren. Ook voor de komende jaren tot en met 
2011 ligt er ook steeds 100.000 euro klaar. Dat geld 
komt bovenop de 43.000 euro, die de gemeente 
elk jaar al via het wijkplatform ter beschikking 
stelt. 

Het bijzondere van dat bedrag is: de wijkbewo-
ners kunnen er elk jaar zelf een bestemming aan 
geven. Voor de Klarendallers komt het er dus op 
neer dat voor de laatste maanden van 2008 nog 
100.000 euro beschikbaar is. Dat vraagt om snel 
werken.
Om het wat praktisch te maken wordt er gewerkt 
met vouchers, in beter Nederlands zijn dat ge-
woon bonnen. Zo’n bon is 5000 euro waard, maar 
het kan ook een bon van 2500 zijn.
Het hangt allemaal af van wat de uitvoering van 
een idee gaat kosten.

Toetsen
Het staat niet zonder meer vast dat elk idee ook 
werkelijk wordt uitgevoerd. Want het moet wel 
gaan om ideeën waar de wijkbewoners wat aan 
hebben. “Daarom”,  zo meldt wijkmanager Chris 
Zeevenhoven, “wordt er wel getoetst op basis van 
de wijkvisie uit 2003”. In die wijkvisie is terug te 
vinden wat de toekomstvisie op de wijk Klarendal 
is. Alle activiteiten die de gemeente met het Wijk-
platform en partners zoals Volkshuisvesting en 
hulpverleners in de afgelopen jaren heeft ontwik-
keld werden feitelijk al getoetst op basis van die 
wijkvisie. 

Dat geldt nu dus ook voor deze nieuwe bewoners-
plannen. Op die manier wordt voorkomen dat 
een idee wordt uitgevoerd dat in strijd is met de 
toekomstvisie die er voor het wijk is. 
Ook het Wijkplatform zal op die manier naar de 
ingestuurde ideeën kijken.

Ideeën
De wijkmanager zal trouwens wel een voorstel 

op het bordje van het Wijkplatform leggen om  
de helft van het geld van 2008 te besteden aan
projecten die al in de wijk lopen en nog extra 
ondersteuning nodig hebben.
Als voorbeeld worden de kinderopvang en de 
groenvoorziening genoemd.
Voor het kinderwerk zijn extra uren nodig en “het 
groen” kan het geld heel goed gebruiken om de 
kwaliteit van het groen in de wijk verder op te 
vijzelen.

Het geld wordt op die manier eigenlijk in tweeën 
geknipt. Ongeveer de helft zou dan beschikbaar 
zijn voor projecten die al langer in Klarendal lopen 
en hun betekenis hebben bewezen. De andere 
helft is dan voor 'nieuw’.
Of zo’n voorstel er ook voor de andere jaren komt 
staat nog niet vast. Overigens moet dat idee van 
de knip voor dit jaar nog worden gesproken in het 
Wijkplatform.  

Opbouwwerker Rob Klingen is heel blij met het 
geld dat voor ideeën van de bewoners beschik-
baar is. Hij vindt het van groot belang dat de wijk-
bewoners zelf zich via het Wijkplatform kunnen 
bepalen hoe het wordt uitgegeven. “Klarendallers 
weten zelf heel goed wat nodig is.”    
De ideeën kunnen worden gemeld bij de Wijk-
winkel aan de Klarendalseweg.  
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Cultuurscouts :“Eigen initiatief van de mensen is erg belangrijk.”
TEKST EN FOTO'S: JOS PETERS

In het vorige nummer heeft u al kennis kunnen 
maken met de ‘D’arte cultuurscouts’; een door 
de gemeente ingestelde groep van drie kun-
stenaars, die naast hun eigen projecten, kunst 
en cultuur in de wijken Klarendal, St. Marten, 
Sonsbeekkwartier, Spoorhoek , Spijkerkwartier, 
en het centrum proberen te ondersteunen en te 
stimuleren. Hoogste tijd om nader met hen ken-
nis te maken, en, wat kunnen ze voor de wijk 
betekenen?

“We proberen mensen, die een initiatief hebben 
om iets met kunst of cultuur te doen in hun eigen 
wijk, te ondersteunen en te adviseren hoe zij dit 
kunnen aanpakken.” legt Mieke Hendrikse uit. 
“Een voorbeeld: veronderstel dat een aantal men-
sen in een bandje samen muziek willen maken, 
en ze willen graag een oefenruimte, maar hebben 
moeite om iets te vinden; ze kunnen dan bij ons 
terecht, waarbij wij hen mogelijk kunnen helpen 
om iets te vinden.” 

Tse Kao: “Het eigen initiatief van mensen is erg 
belangrijk, maar hoe pak je iets aan? Zijn er ande-
ren die er ervaring mee hebben? En zo ja, waar 
dan? Het helpen zoeken naar een ingang, om  
in contact te komen met anderen  die ook iets 

dergelijks doen, daarmee kunnen we helpen en 
ondersteunen. Alle drie hebben we onze eigen net-
werken van contacten in de kunst en cultuur, die 
we daarvoor kunnen inzetten.” 

Olga Lozeman: “We hebben de laatste tijd ook de 
‘witte vlekken’ in het gebied waar we werkzaam 
zijn, in kaart gebracht. Waar wordt geen aandacht 
gegeven?  Een voorbeeld  is het stimuleren van 
jongeren om muziek te gaan maken.” Tse: “We  
denken aan het opzetten van muziekworkshops, 
wat mogelijk later tot een kleinschalig muziek-
festival kan leiden.” 

Olga: “Hoe maak je het Modekwartier echt een 
onderdeel van Klarendal? Je kunt dan denken aan 
het opzetten van een moderoute, of workshops 
die gegeven worden door de ondernemers in het 
modekwartier, bijvoorbeeld wanneer er weer een 
mode biënnale in Arnhem is. Het zijn dingen die 
we nog aan het onderzoeken zijn.” 

Mieke: “Wat binnenkort plaatsvindt is de eerste 
bijeenkomst van de ‘cultuurtafel’, waar culturele 
instellingen in de wijken vier keer per jaar over-
leggen met elkaar. We geven ook 4 keer per jaar 
een digitale nieuwsbrief uit, waar mensen zich kos-
teloos op kunnen inschrijven. En er is nog steeds 
‘kennismaken met kunst’, waar je voor weinig geld 

toch een mooie voorstelling in bv. de schouwburg 
kunt zien.” Tse: “Er gebeuren veel culturele en 
kunstzinnige zaken in de wijken, maar vaak zitten 
mensen op ‘eilandjes’. Wat we als cultuurscouts 
proberen te bereiken is om verbindingen aan 
te leggen en zo een smeltkroes te creëren waar 
allerlei nieuwe en mooie zaken uit voortkomen.”

Om kaarten te bestellen voor kennis maken met 
kunst kunt u terecht op: 
www.kennismakenmetkunst.nl. Hierop is ook 
te zien voor welke voorstellingen u terecht kunt. 
Kaarten zijn maar beperkt beschikbaar, en niet 
meer dan 2 stuks per persoon. Kaarten zijn af te 
halen bij de wijkwinkel en kosten € 4,- per kaart. 

Op dinsdag 11 november is ‘Fame’( the musical) 
in de stadsschouwburg een dergelijke voorstel-
ling, en op 4 december ‘Wie dan allemaal’, een 
cabaretvoorstelling van Pien en Bianca. Voor  
verdere programmering en informatie gaat u  
naar de website.                                                                                             

Om in contact te komen met de D’Arte cultuur-
scouts zijn er verschillende mogelijkheden:
Per e-mail: www.d-arte.nl, kies dan het kopje 
‘contact’. De website geeft veel info over allerlei 
zaken die met kunst en cultuur te maken hebben.
Per telefoon: 026-3703912 of 06-41059318.

Kom naar Villa Interart
Dit is Creative Citizens 

Creative Citizens is een talkshow voor iedereen 
tussen de 15 en 25 jaar die eigenwijs is. Het is 
een soort De Wereld Draait Door waar je méé 
kunt praten. Talentvolle artiesten worden afgewis-
seld met interessante sprekers en zaaldiscussies. 
Houd je van cabaret, muziek theater, van veras-
singen en heb je een mening? Dan is Creative 
Citizens de andere avond uit voor jou! 

Creative Citizens start altijd om half 8 met cabaret 
als inleiding van de avond. 

Tussen de stellingen door krijg je inspiratie van 
jonge dans– en theatertalenten. Creative Citizens 
sluit rond 22:00 af met muziek. Na twee uur vol 
nieuwe mensen, nieuwe ideeën en open, scherpe 
discussie is het tijd voor een spetterende slotact 
en nog een drankje in de foyer.

Jij bent welkom op 1 oktober vanaf half 7. Mail 
om te reserveren naar pr@stichtinginterart.nl of 
bel InterArt voor meer informatie: 026-3518875

Dit is Powerplay

Houd je van improviseren? Raak je geïnspireerd 
door een mix van theater, dans, muziek en filo-
sofie? Dan hoor jij thuis in PowerPlay! Samen 
met het artistieke team werk je in Arnhem zes 
maanden aan een multidisciplinaire voorstelling. 
Het thema communicatie vormt de basis van de 
voorstelling. Repetities & lessen vinden plaats op 
donderdagavond en zondagmiddag.

De auditie voor PowerPlay bestaat uit een korte 
cursus van 6 zondagen die start op 2 november. 
De cursus/auditie bestaat uit workshops dans, 
toneel, muziek en filosofie en kost 10 euro. Doel 
is om een team te formeren dat zeer divers is 
wat betreft culturele achtergrond, theaterervaring 
en persoonlijkheid. Uiteraard is de cursus ook 
geschikt om als speler te bepalen of je je thuis 
voelt in theaterlaboratorium PowerPlay. 

Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar  
pr@stichtinginterart.nl of bel InterArt (de moeder 
van dit theaterproject) voor meer informatie of 
om je in te schrijven voor de audities! 

Kijk ook op www.stichtinginterart.nl. 

Mieke 
Hendriks

Tse
Kao

Olga

Lozeman
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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

Wat is BGB ook weer precies?

In 2007 begon Buiten Gewoon Beter (BGB) in 
Klarendal. Maar wat is BGB ook alweer pre-
cies? Welnu, in veel wijken heeft de gemeente 
lange tijd te weinig gedaan aan het onderhoud 
van straten, stoepen, parkjes en dergelijke (de 
openbare ruimte). Ook in Klarendal. 

Wat staat er nog te  
gebeuren? 
Nadat de Vijverlaan klaar was, zijn de mannen 
van BGB aan de slag gegaan tussen Klarendalse-
weg en Rosendaalseweg (tot de Hoflaan). Als dat 
deel klaar is, gaan ze aan het werk tussen Klaren-
dalseweg en Vijverlaan. Dit zal naar verwachting 
rond mei 2009 zijn.

In beide delen zal het allemaal niet zo specta-
culair worden als in de Vogelwijk, die helemaal 
werd aangepakt. Stratenmakers zullen waar 
nodig stoepen en straten repareren, en paaltjes 
weghalen of neerzetten. Dat soort dingen. Verder 
komen de Plusplekken aan de beurt, waarover 
in vorige kranten uitvoerig is bericht. Een paar 
dagen voor de schop de grond ingaat, krijgen 
betreffende omwonenden een brief. 

Tegelijk met BGB is de NUON in Klarendal in 
de weer met gasleidingen. De oude gietijzeren 
leidingen worden vervangen door kunststof  
leidingen. Dit vergroot de veiligheid. Omdat de 

stoepen opengaan, zal de ingreep enige overlast 
veroorzaken. Overigens zal de NUON zelf de trot-
toirs keurig dichtmaken. 
Verder krijgen alle woningen een nieuwe aanslui-
ting op het nieuwe gasnet. Dit maakt de ‘bedrijfs-
zekerheid’ vele malen groter, aldus de NUON. 
Ofwel: de kans op problemen is veel kleiner. 
Tijdens het aansluiten zitten woningen een paar 
uur zonder gas. Bewoners met klachten rond 
de nieuwe gasaansluiting kunnen bij de NUON 
terecht. 

BGB en NUON zijn niet samen op dezelfde plek-
ken bezig. NUON begint tussen Vijverlaan en 
Klarendalseweg en gaat daarna naar het stuk 
Klarendalseweg en Rosendaalseweg. BGB werkt 
precies andersom.

Verdere planning:
Begin 2009 is de start van de ingrijpende werk-
zaamheden aan de Klarendalseweg. 
In 2010 is de rest van Klarendal aan de beurt: het 
gebied tussen Velperweg/Rosendaalsestraat en 
tussen Verlengde Hoflaan/Rosendaalsestraat,  
Th. Á Kempislaan/Vijverlaan 

Vijverlaan
Op 18 augustus reden de vrachtwagens de 
Vijverlaan op en werd de straat opengebroken. 
Halfweg september was de mooie bomenlaan 
zichtbaar opgeknapt. Wat gebeurde er in de tus-
sentijd? 

De staat van de weg was dusdanig dat die 
wel een grondige opknapbeurt kon gebruiken. 
Daarom kwam er een nieuwe laag asfalt op de 
weg, nadat eerst de ondergrond was versterkt. 
Er werden nieuwe stoepranden (trottoirbanden) 
gelegd. En er kwamen nieuwe putten, zodat het 
water beter kan wegstromen. Ook werd de straat 
iets smaller en de bermen breder, zodat bomen 
meer ruimte krijgen om te groeien. 

Op speciaal verzoek van bewoners volgden drie 
ingrepen. De bushaltes op de Vijverlaan werden 
verplaatst. Die liggen nu minder dicht bij elkaar, 
zodat veel omwonenden niet zo ver meer hoeven 
te lopen. Het gaat met name om de halte die 
voorheen halfweg de Vijverlaan stond. Die staat  
nu op Onder de Linden, bij de ingang van De 
Lindenheuvel (voormalige kazerne). Ook werden 
de stoepranden bij de bushaltes extra verhoogd, 
zodat minder validen makkelijker kunnen in- en 
uitstappen. 

Verder hadden de bewoners gevraagd iets te 
doen aan het naar beneden racen op Onder de 
Linden. Busdrempels moeten uitkomst bieden. 
Bussen kunnen hier hun snelheid behouden 
maar auto’s niet. Ook zijn er nieuwe parkeer-
plaatsen aangelegd voor De Lindenheuvel. 

Die achterstand wil de gemeente Arnhem met 
BGB inhalen. Dat betekent bijvoorbeeld minder 
zwerfvuil, minder onkruid, betere bestrating, 
minder hondenpoep, mooier groen en opge-
knapte bankjes in het groen. 

Dat hoeft niet perfect. Vaker onkruid verwijde-
ren betekent niet dat er geen grassprietje meer 
tussen de tegels groeit. Het betekent wel dat 
bewoners de kwaliteit van de openbare ruimte 
acceptabel vinden. En dat de veiligheid van de 
openbare ruimte gegarandeerd wordt. 

Plus

In BGB is ook geld voor zogenaamde Plus-
plekken. Denk aan een pleintje met fraaie klin-
kers in plaats van tegels, klassiek verlichting 
(Klarendalseweg!) of nieuwe speeltoestellen. 
Bewoners konden hiervoor ideeën aandragen. 
Deze ideeën werden verzameld en de gemeen-
te heeft gekeken wat binnen bepaalde voor-
waarden mogelijk was. Maar uiteindelijk kozen 
bewoners het beste, leukste en mooiste idee. 
De plussen van Klarendal zijn inmiddels be-
paald en die ideeën worden door de gemeente 
in uw buurt uitgevoerd.



Het ModeKwartier
tekst: frans zonneveld foto's: zefanja hoogers

Eind mei gingen verschillende winkels open in 
het Modekwartier, in eerdere Wijkkranten was 
er al het een en ander over te lezen. Wijkkrant 
Klarendal spreekt vier ondernemers over hun 
eerste zomermaanden op de Sonsbeeksingel 
langs de spoorlijn. 

Na een heel drukke opening en veel belangstel-
ling de eerste periode, kwam de zomervakantie.
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Gregorie Bolder in haar winkel: Hiernamaals -Sonsbeeksingel 96

Ik richt me vooral op kleding, soms een uitstapje 
naar gebruiksvoorwerpen, bijv. stoelenbekleding. 
Ik heb nooit een vaststaande collectie, je moet 
vaker naar binnen stappen om te zien wat er is, 
het is geen standaardkleding. 

Het is heel goed begonnen. Iedereen had heel 
hard gewerkt naar de opening toe, ik had behoef-
te om er even tussenuit te gaan. En onafhankelijk 
van elkaar hebben meerderen dat  gedaan. We 
hoorden van de bezoekers later: “Jammer er is 
zoveel dicht”. De belangstelling is er ook van bui-
ten de stad, die een dagje willen gaan winkelen, 
hier van gehoord hebben via de media.

Ook Klarendallers zijn geïnteresseerd. Er komen 
heel verschillende reacties van;“Dat is zwaar 
gesubsidieerd, (wat niet waar is, GB) dit is niet 
voor ons, daar hebben we geen geld voor.” Maar 
ook hartstikke leuke reacties: “Eindelijk het wordt 
weer wat leefbaarder, er is weer wat te zien, de 
buurt knapt op, de leefomgeving wordt prettiger.” 
Ook een mooie meid die hier binnenkwam en die 
kwam vragen of ze een geschikt model was. Bij 
Claudia verderop (McClaud - Klarendalseweg 

476, red) werd een castingavond georganiseerd 
en ik heb haar daarnaar verwezen. 

Ik heb leuk gedraaid, maar ik kan daar niet van 
leven. Ik heb er nog een baan bij. Donderdag, 
vrijdag en zaterdag is de winkel open. De opzet is 
wel om de hele week open te zijn; het is allemaal 
nog in de beginfase. De gemeente en volkshuis-
vesting doen veel om het te laten slagen. De eer-
ste komende 3 jaar hebben we subsidie, wat per 
jaar afneemt. Ze doen veel aan publiciteit. Verder 
hebben we een ondernemersvereniging waar we 
kijken hoe we de straat nog aantrekkelijker kun-
nen maken. 

Samen gaan we een weekend in Nijmegen 
staan en in december in Kunst in de Markt in de 
Eusebiuskerk om dit samen te promoten. 

Als we een aanbod krijgen wordt meteen voor-
gesteld dat er meer ondernemers zijn die belang-
stelling hebben. We wisselen elkaar af op stands 
waar we staan. Dit maakt het ondernemen leuk. 

Meer info: www.hiernamaals-arnhem.nl

Bep Kosse in haar winkel: Shoes 
and bags - Sonsbeeksingel 103

Mijn klanten zijn vooral diegenen die 
zich willen onderscheiden. 

De winkel heet Hiernamaals, dat heeft te maken met de manier van werken.  
Ik werk met gebruikte materialen waar ik weer nieuw leven in blaas.

De start is heel goed gegaan, veel aanloop en 
nieuwsgierigheid in het begin. Daarna is er wel 
een dip geweest tijdens de vakantie periode. Ik 
ben zelf ook op vakantie geweest. 

Er komen hier mensen die geïnteresseerd zijn in 
iets anders, niet in grote winkelketens. Ik maak 
schoenen op maat. Ook mensen die in de trein 
zitten en hier langs rijden en dan willen weten 
wat hier te zien is. Met de opening kwamen 
er wel Klarendallers, ze reageerden enthou-
siast, vroegen of ik het echt allemaal zelf heb 
gemaakt. Er komen ook mensen van buiten: uit 
Amsterdam, den Haag, en Rotterdam, die ook 
de tentoonstelling in Sonsbeekpark bezochten. 
We werken samen bij modeshows en beursen 
en denk dat dit verder kan uitgroeien.
Er mogen nog meer winkels open gaan, dat 
verwacht ik in de toekomst.  Met dezelfde ope-
ningstijden. 

Ik ben ook donderdag vrijdag en zaterdag open. 
Ik heb er ook nog een baan bij. Ik vind het heel 
leuk hier in de wijk, ik kom zelf uit Nijmegen. 
Ik wilde bij dit project zijn. De combinatie van 
winkels en dat er zoveel verschillende soorten 
mensen binnen komen. 

Meer info: www.bepkosseshoes.nl
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Katja van Groningen in haar winkel: Blithe Sonsbeeksingel 116

Twee jaar geleden hoorde ik van de plannen hier 
in het modekwartier. Ik wilde altijd al een eigen 
onderneming, maar ik dacht ik moet meer erva-
ring hebben. Allerlei banen verder merkte ik dat 
ik niets leer van banen die ik niet wil. Ik moet nu 
gaan doen wat ik wil, ik leer al doende. Ik kan 
ontwerpen. Ik heb de Kunstacademie gedaan. 
Een paar jaar heb ik gewerkt in een winkel 
omdat ik wilde weten wat een klant dacht. En  
nu ben ik echt begonnen. 

Donderdag vrijdag en zaterdag is de winkel open. 
In de toekomst willen we meer open. Er is nog 
niet genoeg publiek voor. 
’s Morgens heb ik er een schoonmaakbaan bij om 
dit te kunnen betalen. Als je een droom hebt dan 
moet je er wat voor over hebben.

De zomer was heel rustig, iedereen was 
op vakantie. Ik was de enige die open was.   
Daarvoor was een piek geweest. De opening en 
de maand erna kwamen heel veel mensen kij-
ken. Heel verschillende mensen komen binnen: 
mensen die bang zijn iets te missen, die gelezen 
hebben dat hier iets nieuws is, mensen die heel 
geïnteresseerd zijn in materialen of gericht op 
de kleding. Ik geef ook workshops bij Claudia 
in de winkel, we werken met elkaar samen. Of 
Elisabeth wil stof van die jurk in de etalage 

voor een hoed, dan maak ik voor haar het mate-
riaal.

Mijn ideaal is zoals in Amsterdam de 9 straatjes, 
mooie leuke kleine initiatieven, die creatief zijn.  
Ik vind het contact met de Klarendallers heerlijk, 
ik hou van divers publiek, van hoog tot laag, 
meerdere nationaliteiten. 

Dat vind ik heerlijk, ik voel me thuis. 

Mijn kleding is betaalbaar, maar voor sommige 
kleding moet je wat langer sparen dan anders.
Ik zit hier met veel plezier, ik werk er heel hard 
voor. Heel jammer dat er berichtgevingen waren 
alsof het in onze schoot is geworpen. We betalen 
gewoon huur. We krijgen het niet gratis. We zijn 
niet elitair. Het heeft nut om pandjes die leeg  
stonden te vullen met iets leuks. Geen Zeeman, 
dat zou de wijk niet opgevrolijkt hebben. 

Klarendal is zo divers,  alle oude en nieuwe 
bewoners reken ik tot Klarendallers. Iedereen 
voelt zich verbonden met de wijk.  Dat je eerlijk 
bent en recht door zee, daarmee ben je een echte 
Klarendaller, dat heeft niets te maken met achter-
grond en identiteit. 

Meer info: www.blithe.nl 

Het gaat hartstikke goed met de winkel, ook 
met de winkel hiernaast - Eva Luna - van mijn 
vrouw Irene. We komen van een andere plek, 
Irene had haar winkel eerder in de Spijkerstraat 
(ze is al 12 jaar ondernemer) en ik in de 
Alexanderstraat (ik ben al 18 jaar ondernemer). 
We woonden in Oosterbeek. Dit is veel rustiger, 
we wonen nu met ons gezin boven de winkel. 

Ik word vaste restaurator van het museum 
voor Moderne Kunst van Arnhem. Dat is ook 
leuk naar de klanten toe. Ik heb hier eerder 
gewoond, maar voelde me toen niet thuis. Ik 
was toen onzeker. Ik begin de Klarendallers nu 
te leren kennen, ik leer van hun eerlijkheid. Ze 
zien nu ook dat de wijk opkomt.

Gisteren heb ik 2 schilderijen verkocht aan 
iemand die woont boven de C1000. Hij wist veel 
van kunst, kwam vaker binnen. Vaker komen 
mijn klanten uit Rosendaal en het westen. Soms 
is het moeilijker om je geld te krijgen van men-
sen met veel geld dan van mensen die het wat 
moeilijker hebben, die snappen dat iets wat 
kost. Rijke mensen willen iets voor minder. 
Een paar jaar geleden kwam een stel met een 
schilderijtje binnen met de afdruk van een 
handje door een kindje gemaakt van plakkaat 
verf. De verf valt eraf, heel moeilijk om schoon 
te maken. Dat was heel duur, maar het is het 
laatste schilderij van een kindje wat niet meer 
leeft. Dat is waardevol. Dat gaat niet over geld.

Ik heb veel van de zomer geleerd, boze mensen 
uit Rotterdam die speciaal kwamen en alles 
was dicht.  Volgend jaar met zijn allen 1 week 
dicht zijn, en het opvangen met studenten van 
bijv. het ROC. Ik heb vertrouwen in de wijk.

Meer info: www.schilderijrestaurator.nl

Han Boersma  schilderijen  
restaurator,  Sonsbeeksingel 111

"We hebben een jaar lang lopen twij-
felen over de wijk. In het begin vond 
ik het verschrikkelijk, nu vind ik het 
heel leuk in de wijk." 

"Er mag wat mij betreft meer diversiteit komen in het modekwartier, niet alleen 
mode, maar ook woon assesoires of keramiek, ook restaurants, dat je een creatieve 
industrie bij elkaar krijgt."
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Speeldorp Klarendal 35 jaar!
Dat betekende 2 weken lang feest. Van de ex-
traspectaculaire openingskermis op maandag 
4 augustus tot en met de uitverkochte circus-
voorstelling op vrijdag 15 augustus vermaakten 
kinderen uit Klarendal, St. Marten en de wijde 
omgeving zich op bouwspeelplaats De Leuke 
Linde tijdens 10 spetterende Speeldorp dagen. 
En zij kwamen met z’n velen, soms zelfs met 
zijn héél velen, zoals op de met prachtig weer 
gezegende Waterdag met dit jaar 2 gigantische 
waterattracties, om het 35ste verjaardagsfeest 
met Speeldorp te vieren.

En zij kwamen niet voor niets. Het was druk, het 
was gezellig, er waren leuke activiteiten en er 
waren verrassingen. Zo gingen op woensdag 13 
augustus 3 Speeldorpbussen vol kinderen naar 
Hellendoorn, waar één buitje in de ochtenduren 
er voor zorgde dat de rest van Nederland thuis-
bleef en de Speeldorp kinderen dus nooit lang 
hoefden te wachten bij attracties. En werden op 
donderdagochtend 14 augustus alle aanwezige 
kinderen, en dat waren er al 100, getrakteerd op 
een bezoekje aan bioscoop Rembrandt compleet 
met popcorn, lollies, limonade en ijs toe.

En zoals het tijdens een verjaardagsfeest hoort 
werden er ook jarigen gehuldigd. Tijdens de 
Speeldorp Talentenshow op donderdag 14 augus-
tus werden een tiental vrijwilligers, die al meer 
dan de helft ( 17,5! ) van alle Speeldorpen  hadden 
meegedraaid, in het zonnetje gezet. Letterlijk! Een 
dansgroep bestaande uit acht Hawaiiaanse dames 
bracht de Hawaiiaanse zon, haalde de vrijwil-
ligers naar voren en voorzag hen van prachtige 
bloemenkransen. Ook het circus deed mee aan de 
extra feestelijke sfeer en presenteerde de laatste 
vrijdag de éne clown na de andere. 

Het was een geweldig verjaardagsjaar!!! Kinde-
ren en natuurlijk ook ouders, opa’s, oma’s en an-
dere begeleiders, hartelijk dank voor jullie bezoek 
en tot volgend Speeldorpjaar. Op naar de 36!!!

van de redactie: met dank aan bert voor deze tekst 
en gerard voor de mooie foto’s. 
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Oriëntatie in Oriëntalis

Tekst: Rick Jansen Foto: Aneta Leander

Vlak voor de zomervakantie zat een vaste groep 
van Villa Klarendal in het wijkcentrum om de 
voedselpakketten van de Voedselbank uit te 
delen. “Wat zou het leuk zijn om eens met de 
hele groep naar Museumpark Oriëntalis (het 
voormalige bijbels openluchtmuseum) te gaan”, 
bespraken Rick, Lies, Anne en Irene onderling. 
Nog geen seconde later mengde Fatma, een van 
de leidinggevende vrijwilligers van de Turkse 
vrouwengroep, zich in het gesprek. Ze vertelde 
dat de Turkse vrouwengroep al maanden had 
geprobeerd een reis naar dit museum te regelen. 

Zo’n gelegenheid mochten we niet voorbij  
laten gaan. Met als gevolg dat vertegenwoor-
digers van de twee groepen en van Kan Wél een 
week later de contouren voor de reis geschetst 
hadden.

Zaterdag 30 augustus stond een bus van 
Connexxion klaar om 36 buurtgenoten, fraai 
verdeeld over - de islamitische -Turkse vrou-
wengroep en de - overwegend christelijke - Villa 
Klarendal groep, te vervoeren naar het muse-
umpark in het fraaie Berg en Dal.

Samen gingen we naar Oriëntalis om ons te 
orïënteren. Oriëntatie op het geloof van de 
ander in onze buurt. Maar ook een oriëntatie op 
die andere buurman of buurvrouw zelf. 
Met dank aan Kan Wél, zonder hen was het niet 
gelukt. Het kan wél: moslims, christenen en 
niet-religieuzen die samen optrekken zonder 
dat er ruzie van komt. Wie weet wat er nog voor 
moois uit gaat komen! De basis is gelegd, we 
willen er mee door.. 

de Brede School:  
de sloop op het terrein begint!

Eind augustus moesten zo’n 20 kunstenaars – die 
twee jaar lang dankbaar gebruik hebben gemaakt 
van dit gebouw – het pand verlaten hebben. Om 
hun periode af te ronden lieten zij na dagen ver-
huisdrukte, ritueel een Ufo-balloon op.

Er is nog iets wat zeker is,  
maar dat vertelt Marij Snel zelf:
Hallo allemaal

Velen van jullie zullen mij kennen van Wijkcen-
trum Klarendal, als volwassenenwerkster en als 
Medewerker Onderwijsstimulering. Hoewel ik 
voorlopig in het Wijkcentrum blijf, heb ik wel een 
nieuwe functie: per 1 augustus ben ik Coördi-
nator Brede School Klarendal/St. Marten. Een 
Brede School in Arnhem is, kort gezegd, een 
samenwerkingsverband in een wijk van basis-
scholen met peuterspeelzalen, kinderopvang, 
naschoolse opvang, welzijnswerk enz. met als 
doel om de ontwikkelingskansen van kinderen te 
verbeteren en de sociale samenhang in een wijk 
te versterken. Kortom: een mooie uitdaging voor 
Klarendal/St. Marten om de komende jaren mee 
bezig te gaan!

Tot ziens!

Leren lezen en schrijven in Wijkcentrum Klarendal 

Allochtone vrouwen kunnen vanaf 18 augustus ook 
in Wijkcentrum Klarendal leren lezen en schrijven. 
Na deze lessen kunnen ze beginnen aan de ‘echte’ 
inburgeringscursus. Rijn IJssel Educatie & Integra-
tie verzorgt samen met de gemeente Arnhem deze 
lessen. De allochtone vrouwen zijn onder andere 
afkomstig uit Irak, Afghanistan en Marokko en 
beschikken over een verschillend niveau: som-
mige vrouwen hebben nog nooit een letter op 
papier gezet, terwijl anderen al iets kunnen lezen 
en schrijven. “De vrouwen zijn stuk voor stuk heel 
gemotiveerd en willen graag leren,” aldus Berlinda 
Overmeer, Rijn IJssel-docent. 

De lessen worden gegeven op maandag, woensdag 
en donderdag van 9.00 – 12.00 uur, Wijkcentrum 
Klarendal, Rappardstraat 30, Arnhem. 

Aan de Klarendalseweg 193 op het terrein waar 
ooit de Menno van Coehoorn kazerne stond 
en waar later het ROC Rijn IJssel gevestigd 
was, komt in de toekomst de Brede School van 
Klarendal. Hoe het terrein precies ingevuld gaat 
worden is nog steeds niet helemaal duidelijk. 
Soms word er ook gesproken over “het hart van 
Klarendal” en soms wordt ook de term MFC – 
Multi Functioneel Centrum – gebruikt.

Een aantal dingen zijn al wel zeker. De Sint 
Annaschool, de St. Jansschool, kinder- en 
buitenschoolse opvang van o.a SKAR en de 
peuterspeelzaal van Rijnstad komen in een 
nieuw gebouw. Daarvoor moet eerst het andere 
gebouw afgebroken worden. 
Omwonenden zijn ondertussen geïnformeerd 
over aankomende sloopwerkzaamheden, pas in 
2010 zal de nieuwbouw beginnen.’

Rectificatie voor Hester

In het laatste nummer voor de zomervakantie 
deed Wijkkrant Klarendal verslag van de Klaren-
dal Culturendal dag die de Islamitische Unie op 
31 mei in het voorjaar op de Leuke Linde organi-
seerde. Daar ging iets mis….
De gedichtenwedstrijd werd namelijk gewon-
nen door Hester van de Grift, woonachtig op de 
Paulstraat, maar om één of andere maandagoch-
tend-reden werd haar achternaam volledig door 
de war gehaald met iemand anders achternaam. 

SORRY!

Wijkkrant Klarendal plaatst een ander  
gedicht voor de Klarendallers van Hester –  
www.hestervandegrift.nl – en hopen het  
hiermee goed gemaakt te hebben: 

Hee juf,
ik wou vertellen
over wat ik gister dee.
Ik was met Sjonnie
op de fiets.
Wie het hertste ree.
En toen ineens,
die leipe Sjon,
hij miek een boog,
vet snel.
Hij kon zijn brik
nie houwen
maar ik gelukkig wel.
Sjon, die gek, zóó
díe ging schuin
en toen BOEM!
op zijn gebit.
Daarna mos ik
naar voetbal
omdat ik
daar onder zit.

Er zijn al weer twee succesvolle Klarenmarkten 
op de Akkerstraat achter de rug! 
Kijk voor foto’s van augustus op: http://picasa-
web.google.com/wendok/Klarenmarkt310808# 
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Wijkcentrum Klarendal Rappardstraat 30, 6822 CX Arnhem 
Telefoon: 026-3513428 Email: info@wijkcentrumklarendal.nl

Ingrid en Songül Activiteiten Sportpunt Klarendal weer gestart !

We zijn weer begonnen! Op één uitzondering na; het kickboksen op 
dinsdag en donderdag ligt nog even stil. Zodra we daar weer starten, 
leest u het op onze website.

In de herfstvakantie organiseert het Sportpunt verschillende sport-
activiteiten en clinics voor jongeren en basisschoolkinderen (voor de 
activiteiten kun je de tijden volgen op de website) als voorbereiding 
op een groot wijktoernooi in de kerstvakantie.

Nog geen pasje ontvangen? Alle mensen die hebben betaald en de 
nodige gegevens hebben ingeleverd (ArnhemCard-kopie, coupon 3) 
hebben inmiddels hun pas ontvangen. Heeft u nog niet alles ingele-
verd? Lever dan uw ontbrekende gegevens in bij een van de activitei-
ten. Heeft u een vraag hierover?  
Mail dan naar administratie@sportpuntklarendal.nl  
of stel de vraag aan uw lesgever.

Kijk voor de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen op:

www.sportpuntklarendal.nl

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

In de vergadering van het Wijkplatform 
Klarendal op 11 september is uitvoerig aandacht 
besteed aan de ‘herstart van de wijkcommissie 
Klarendal’, een initiatief van Klarendaller Ruud 
Bekkers, die vindt dat ook in het Wijkplatform 
onvoldoende geluisterd wordt naar de 
Klarendallers. En de Wijkkrant Klarendal schiet 
volgens Bekkers te kort als het gaat om het 
informeren van bewoners. Bekkers heeft van 
de herstart melding gemaakt in een brief aan 
wijkwethouder Rita Weeda. Zij reageerde met de 
mededeling dat ook die wijkcommissie terecht 
kan bij het wijkplatform. Opbouwwerker Rob 
Klingen schreef een uitvoerige brief aan Ruud 
Bekkers met als kern dat de opvattingen over 
wat er in Klarendal moet gebeuren misschien 
niet eens zover uit elkaar lopen en dat verder 
overleg van belang is.

De volgende vergadering is donderdag 30 okto-
ber ’s avonds om half acht in de Wijkwinkel.

W I j K W I j Z E R ☞☞

WIJKPLATFORM KLARENDAL

Wij zijn Ingrid Sieljes en Songül Gurses en werken allebei bij 
Stichting Rijnstad als participatiewerker. Participatiewerk is een  
nieuwe functie waarbij we bewoners activeren en stimuleren om 
vrijwilligerswerk te gaan doen. Ook ondersteunen wij initiatieven 
van bewoners als zij activiteiten voor de wijk willen organiseren en 
bieden wij mensen de mogelijkheid om hun talenten (kwaliteiten) te 
laten zien en of te ontwikkelen.   
Heeft u een idee voor een activiteit of vindt u het leuk om vrijwilli-
gerswerk te gaan doen (ook al weet u nog niet precies wat) dan kunt 
u contact met ons opnemen. 

Bereikbaarheid participatiewerkers: 
Songül Gurses werkt op donderdag op Wijkcentrum Klarendal van 
9.00-17.00 u (06-46440591) en andere werkdagen op wijkcentrum de 
Grenspost Geitenkamp.
Ingrid Sieljes is op dinsdagmiddag op wijkcentrum de Hommel 
van 13.30-17.00 u  (06-52710766) voor wijkbewoners te spreken en 
op donderdagmiddag op Wijkcentrum Klarendal Mobiel kunt u ons 
bereiken tijdens kantooruren.

Ingrid rechts, 
Songül links
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De zomer is al weer voorbij – de herfst is let-
terlijk al weer begonnen – en in Klarendal is al 3 
maanden geen lokaal nieuws op de mat geko-
men. Ondertussen staat deze krant toch wel vol 
met actueel nieuws.
Toch willen we u niet onthouden van een aantal 
belangrijke en minder belangrijke oude actuali-
teiten van de afgelopen zomer.

22 juni: NOODWEER in Klarendal – elders in  
Arnhem hebben ze er niets van gemerkt – met 
hagel als pingpongballen zo groot. De boom op 
het pleintje voor de Sint Janskerk aan de Ver-
lengde Hoflaan overleefde het niet, vele planten 
in tuinen kwamen er pas twee maanden daarna 
weer een beetje bovenop.

24 juni: eerste bijeenkomst van maarliefst 70 
ondernemers in Klarendal en Sint Marten voor 
ondernemersvereniging DOCKS in Café Restau-
rant GOED. Een avond van ontmoetingen en 
brainstormen MET een prijs voor het beste idee 
van de avond. Kijk voor meer info op: 
 www.docks-arnhem.nl

Eind juni: Stichting Wijken voor Kunst roept 
huis-aan-huis alle bewoners op voor de kunst- 
en cultuurmanifestatie van afgelopen 21 
september. De vrijwillig bezorgers komen leuke 
wezens tegen onderweg…

27 juni:27 juni: opening atelier Sebastiaan Kleijne. 
Sebas kocht een aantal jaren geleden de bene-
denverdieping van het mooie hoekpandje aan 
de Verlengde Hoflaan 82. Het was een uitdaging 
voor hem dit op te knappen. Sebastiaan had 
lang banen in allerlei branches; designbureau’s, 
zorg, horeca, soms zelfs twee tegelijk. Maar tus-
sen de bedrijven door is Sebas ook autodidact 
kunstenaar die portretten in opdracht, muur-
schilderingen en ontwerpen op zijn naam heeft. 

Op 27 juni jl. stak hij de stoute schoenen aan en 
knapte zijn ruimte op als atelier. “Ik zie dit vrije 
werk als studiemateriaal en geloof er in het nu 
te realiseren om als kunstenaar te kunnen leven. 
Uiteindelijk had ik dit pand ook gekocht om er te 
kunnen wonen en werken. Ik wilde dit eigenlijk 
al heel lang, het feit dat er van alles gebeurt in 
Klarendal is mede een motivatie geweest de 
knoop door te hakken. En niet te vergeten, de 
steun van mijn vriendin Bianca Joosten. Zonder 
haar was dit niet gelukt.”

Op www.appieaap.nl kun je Sebastiaan’s werk 
zien. Wijkkrant Klarendal wenst Sebastiaan veel 
succes!

2 t/m 12 juli:2 t/m 12 juli: OMMETJE Arnhem – expeditie Volkshuisvesting. Dagelijks vertrokken zes volle bussen 
vanuit Klarendal naar zes verschillende wijken in Arnhem, om van muziektheater en lokatievoorstel-
lingen van Theater de Plaats te snuiven. Eén van de markante figuren lootte onderin Klarendal dagelijks 
zes keer uit zijn fietskar een echte bokaal uit.

Op naar de winterverhalen…



Wendy Neervoort woont op de Solostraat, is druk 
en maakt zich druk. Vandezomer ook op HYVES:

En ja hoor...de fik in de pan!!!! Spelende kinderen 
de dupe van kwaadaardige vrouwen met gerani-
ums! Zonder te dollen rol je ineens in een twist 
over voetballende/spelende kinderen, klussende 
mannen, vuurwerk en hondsdolle poepende hon-
den..... Leuk is het allemaal niet! 

Wat voorheen nog een voorbeeldig straatje was 
is ontaard in flat tegen melkhuisjes. Opgekropte 
woede, valiumpillen en halve gordijnen kunnen 
niet meer samenleven in de maatschappij waar 
kinderen het eerste recht hebben en dat is de 
straat. Door autobeluste bewoners met drukke 
banen (of juist hun die de hele dag thuis zitten) en 
stressvolle relaties is er helaas geen plek en tijd 
meer om kinderen de mogelijkheid te geven om 
hun opgekropte energieën kwijt te kunnen. Over-
volle parkeerplaatsen, straten waar veelvuldig 
gescheurd wordt en pleintjes vol gescheten door 
lelijke kuttelikkertjes! Ambtenaren die toerend 
door de wijk heen rollen en beloven meer speel-
plekken te zullen bouwen voor kinderen.....beloofd 
is beloofd.... 

Daarom nu een kleine volksopstand van jonge 
moeders die alles over hebben voor hun kroost en 
niets liever zien dat deze heertjes later bij een top-
club op de bank komen te zitten tegen de genera-
tie die helaas is vergeten hoe het was met jonge 
kinderen. Buurtbemiddeling? Er even bij komen 

zitten om te zeggen wat je dwars zit....nee helaas. 
Alles achter gesloten deuren en ramen. Wellicht 
handig dat Volkshuisvesting hoge hekken plaatst 
die de scheidslijn duidelijker kan maken. 
Ik zal eens een balletje opgooien en misschien dat 
we dan toch nog gezellig aan die straatbarbeknoei 
kunnen zitten deze zomer!!!!! 
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 Visie Groengroep Klaren-
dal en groenaanleg

Helma Tijdink komt terug om de wijkkrant te bezorgen

SWOA Sonsbeeksingel  147
Woensdag 1 oktober
Dag van de Ouderen/ Suikerfeest      
Vanaf 10 tot 12 uur inloop, er staat koffie/thee en 
een gebakje klaar voor iedere bezoeker!
Onze oosterse schone ‘Afsana’ kan voor u koffiedik 
kijken (fal) ! van 10 tot 12 uur.
S’ middags van half 2 tot half 4 gaan we met hart 
en ziel fleurige bloemstukken maken.
Van te voren opgeven bij de balie van het steun-
punt, deelname €1,50 per persoon.
 
Zondag 5 oktober
Op zondag 5 oktober zal theaterbureau “De Rode 
Loper” een voorstelling geven.
Het stuk heet Kont-Act (met de billen bloot)
De voorstelling begint om 15.00 uur en de toegang 
is gratis.
Het steunpunt is zondag open van 13.00 tot  
16.30 uur

Zondag 2 november
Rommelmarkt /Kledingbeurs
Wilt u ook uw spulletjes verkopen, huur dan een 
tafel bij ons. Grote tafel  € 5,00 / kleine tafel € 2,50
Aanmelding tot woensdag 29 oktober aan de balie 
van het steunpunt.
De markt begint om 13.00 uur en eindigt om  
16.30 uur.

Tekst: Jan Brugman Foto: Zefanja Hoogers

Helma Tijdink is geboren in Hengelo (Gelderland), 
maar heeft haar hart verpand aan Klarendal.
Ze woonde ruim elf jaar aan de Klarendalseweg. 
Maar een half jaar geleden ging ze toch weg, naar 
de Noord en Zuidstraat, precies aan de andere 
kant van de spoorlijn. Een eigen huisje met een 
tuintje. “Ik ben zo weer in Klarendal” zegt ze. “ 
Het is hier om de hoek.” Want de ‘trek’ naar de 
wijk is gebleven. Daarom belde Helma dat ze de 
wijkkrant wel wilde bezorgen. 

Wat ze leuk vindt aan Klarendal? “Het volkse. Dat 
de mensen gewoon op straat zitten. Dat is ook 
gezellig.”  
Ze vindt de wijk wel opgeknapt in de jaren dat ze 
er woonde. De winkels van het modekwartier en 
station Klarendal (“Je kunt er lekker eten”) zijn 
een hele verbetering. “En nu de Hommelstraat  
en Hommelseweg nog” zegt ze. Want van de 

doorgang  onder de Hommelsepoort en van die 
omgeving wordt ze niet vrolijk. “Het geeft me 
geen veilig gevoel als ik er ’s avonds langs moet. 
Ook als je daar moet pinnen. Stond er een man te 
pinnen en die zei tegen mij: ‘blij dat u achter me 
staat…’” 
Ze vindt het wel jammer dat er in de loop van de 
jaren na de komst van het winkelcentrum zoveel 
kleinere winkels verdwenen zijn. Vooral de bak-
kers. Die waren voor haar extra belangrijk omdat 
ze zelf de dochter van een bakker is. En de slager. 
“Daarom is het leuk dat er met het mode kwartier 
juist weer van kleinere winkels terugkomen.”

Wat haar wel is opgevallen in haar Klarendalse 
jaren: “Arnhemmers zijn stug, ja, ook de Klaren-
daller. Ze zeggen geen goedendag, als je voorbij 
komt. In de Achterhoek doen ze dat wel. Het is 
toch verschillend. Maar ik voel me nu wel een 
echte Klarendalse. Dus is het leuk om de wijk-
krant te gaan bezorgen.”

__

__

__
__

Binnenkort rolt de visie van Groengroep Klaren-
dal van de pers, deze kun je dan inzien en opha-
len in de Wijkwinkel. De visie is een leidraad om 
planmatig te gaan werken aan de verbetering 
van het wijkgroen. De verandering van een 
stenige wijk in een meer groene leefomgeving 
is het doel dat de visie nastreeft.  Samenwer-
king met bewoners en m.n.  Volkshuisvesting 
en gemeente Arnhem staan centraal om het 
uiteindelijke doel te behalen. De visie is bedoeld 
als communicatiemiddel naar deze partijen. 

Door in eerste instantie de hoofdwegen door 
Klarendal en de drukbezochte plaatsen zoals 
bv. het winkelcentrum, het wijkcentrum en de 
toegangswegen van de wijk groener te maken, 
wordt de wijk als geheel groener ervaren. Zo 
kan met relatief weinig middelen een groot 
effect behaald worden. De verwachting is dat 
vanuit dit groene hoofdwegennet een stimule-
rende werking zal uitgaan naar o.a. bewoners 
en andere partijen om initiatieven te ontplooien. 
Gedacht kan worden aan de aanleg van gevel-
tuintjes en boomspiegel tuintjes. 

Een aantal resultaten zijn er al behaald:
De toegang tot de wijk op de hoek van de 
Roosendaalsestraat en de Verlengde Hoflaan is 
samen met Volkshuisvesting verbeterd door de 
aanleg van een vaste planten border met o.a la-
vendel. Op de Leuke Linde en het parkje ernaast 
zijn bloeiende bomen en struiken aangeplant. 
Langs de Vijverlaan, de Agnietenstraat en Sta-
tion Velperpoort is er totaal 500m2 bloembollen 
geplant die komend voorjaar weer te zien zijn.

Dit najaar zal op de Kapel aan de Klarendalse 
weg een haag  en op de Goudkust extra sierlijk 
groen aangeplant worden. Aan de Tedingstraat 
wordt het keienveldje gedeeltelijk opnieuw 
beplant met bloeiende natuurrijke bomen 
en struiken. Planning is dat uiterlijk komend 
voorjaar deze beplanting wordt aangelegd. Aan 
het Noordpad komt dit najaar een reizende tuin 
voor omwonenden. Zij zullen binnenkort uitge-
nodigd worden voor een inspraak avond.

Wendy is terug! Misschien voor 1 keer, misschien voor meer…..


