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Wijkkrant Klarendal
LKL Kerstmis in Klarendal LKL

Kerstmarkt in het 
Klarendalsewinkelcentrum
Op 20 december tijdens de zaterdagboodschap-
pen zult u verrast zijn; weersomstandigheden zijn 
niet van invloed op het succes van een gezellige 
Klarendalse kerstmarkt!  

Aktiviteiten:
HORECA-HOEK; KOEK EN ZOOPIE....warme  
chocolademelk en gluhwein; BOUWSPEELPLAATS 
DE LEUKE LINDE die al jaren oliebollen verkoopt 
om activiteiten voor de kinderen uit de wijk moge-
lijk te maken; CREATIEVE HOEK waar mensen hun 
eigen kerststukje, kerstkaart en kerstboomver-
siering kunnen maken onder deskundige leiding; 
KINDERCLUB VAN WIJKCENTRUM KLARENDAL 
gaat zelfgemaakte kerstwerkjes verkopen om 
een bijdrage te leveren aan hun zomerkamp; 
MARKTHOEK met kramen waar waren worden  
verkocht die niet concurreren met die van de 
ondernemers van het winkelcentrum.  

VERDER: Kinderkoren van de basisscholen met 
kerstliedjes, een gemeenteraadslid vertelt een 
kerstverhaal, kunstenaars uit de wijk zijn uitgeno-
digd hun werk te exposeren, stichting Wijken voor 
kunst zal aanwezig zijn  met een kerst-kunstwerk, 
de nieuwe ondernemersvereniging DOCKS pre-
senteert zich en er komt een “wensboom voor 
Klarendal” te staan. 
Van 10:00u tot 16:00u iedereen welkom!    
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Jeugdcentrum Vogelwijk

Jeugdcentrum Vogelwijk organiseert op zondag 21 
december kerst kinderbingo!
lokatie: Agnietenstraat 88, aanvang: 14.00 uur.
 Jeugdcentrum Vogelwijk wenst iedereen een fijne 
kerst toe en een gezond 2009.
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Klarenmarkt

Zondag 21 december zal de Akkerstraat weer 
afgesloten zijn voor een extra grote Klarenmarkt in 
kerstsfeer! 

Van 14:00u tot 18:00u met muziekpodium met o.a. 
Afrikaanse muziek en rap jongeren van theater-
groep Cactus. Verder uiteraard ook hier glühwein 
en oliebollen. 
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Midwinterfeest op Molen de Kroon

Op zondag 21 december wordt er een midwinter-
feestdag in Molen De Kroon georganiseerd. 

Natuurlijk met pannenkoeken en ander winterlek-
kers, muziek, het vernieuwde winkelassortiment en 
nog veel meer.....

Grote sportactiviteit in de  
kerstvakantie
Speciaal voor Basisschoolkinderen uit de wijken 
Klarendal, St.Marten en het Sonsbeekkwartier 
organiseert Sportpunt Klarendal in de kerst- 
vakantie een leuke sportdag. 

Zorg ervoor dat jullie dinsdag 23 december vrij 
houden! Sportkleding en sportschoenen met witte 
zool zijn verplicht om deel te nemen (mochten 
de kinderen deze niet hebben dan mogen zij ook 
op blote voeten de zaal in). Denk ook aan warme 
kleding na afloop van de sportdag i.v.m. de kou 
december. 

Tijd: 09.15 uur – 16.00 uur. GRATIS TOEGANG 
voor alle kinderen tussen 4 en 13 jaar in Sporthal 
Klarendal aan de Neerlandstuinstraat.
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Kerst-inn 2008

Zoals ieder jaar organiseert familie van Dokkum 
een kerstfeest. 

Dit kerstfeest is voor iedereen die op eerste kerst-
dag gezelschap zoekt. Op deze dag organiseren wij 
voor u een gratis programma met kerstliederen, 
een kerstverhaal, een gezamelijke maaltijd (17:00 
uur) en een afsluitende bingo. Voor de kinderen is 
er een kinderprogramma.
Het programa begint om 16:00 uur en de zaal is 
open vanaf 15:30. 

Het kerstfeest wordt gehouden op de 
Sonsbeeksingel 147 (SWOA-gebouw) in Klarendal. 
Graag heten we u van harte welkom op 1e kerst-
dag!

voor vragen kunt u bellen met tel. 026-3884211
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Beste oliebollen van Arnhem op de 
Leuke Linde
Op dinsdag 30 december worden door de vrij- 
willigers van ‘de Leuke Linde’ weer verse en heer-
lijke oliebollen gebakken. 

De oliebollen kosten € 0,35 per stuk en u kunt deze 
oliebollen bestellen bij ‘de Leuke Linde’ door mid-
del van een bestelformulier. Vanaf december liggen 
de bestelformulieren bij ons klaar. Op dinsdag 30 
december kunt u de overheerlijke oliebollen bij ons 
ophalen. Wanneer u slecht ter been bent of niet in 
de mogelijkheid bent om ze op te halen, vanwege 
ziekte etc., dan worden ze bij u thuis gebracht.
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Het zit er weer op; 2008 is aan zijn einde. 

Moeilijk om even in een redactioneel op het 
Klarendalse jaar terug te blikken, dat lukt niet 
met 150 woorden. Dat kan iedereen trouwens 
zelf door de wijkkrant op te zoeken op  
www.klarendal.nl, ze staan daar alle zeven. 

Verder is het  logisch om vanaf hier iedereen 
fijne feestdagen te wensen, bij deze gedaan. 

Vogelaarwijk Klarendal staat aan het begin van 
2009 en er ligt voor allerlei doelen geld klaar. 
Uh, Vogelaarwijk? Hoezo? Ella is er niet meer! 
Maar dat wat ze voor ons als één van de veertig 
wijken in gang heeft gebracht, gaat Klarendal 
wel gewoon hard mee aan de slag. 
2009 zal ook wel weer een aantal dikkere kran-
ten nodig hebben….

Voor nu veel lees en kijkplezier!

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, Edwin Mot, Jacqueline 

Daams, Gerard Veenstra,

Tammo Westra, Joos van Lunteren

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.

redactieleden

fotografie

drukker

bezorgers

redactie-adres

telefoon

e-mail

internet

wijkkrant klarendal 
is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk donderdag 21 jan. 2009
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 10 feb. 2009
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~
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Gelders perpectief
Gelders Perspectief is al meer dan tien jaar een 
bloeiende vereniging. Bij tal van activiteiten  
kunnen alleenstaanden en alleengaanden bij ons 
gelijkgestemden ontmoeten. Veel activiteiten 
worden georganiseerd door de leden zelf. Elke 4e 
zondag van de maand is er een ontmoetingsmid-
dag in de Witte Villa. Van 12:30 tot 13:30 uur kun je 
geïnformeerd worden over deze vereniging.
De eerst volgende keer is zondag, 28 december 
2008

Kijk voor meer informatie op  
www.Geldersperspectief.nl
Je bent van harte welkom!
 
Podiumkunst nota en 
Theaterwerkplaats de Zaal
In de vorige krant berichtten we u over 
Theaterwerkplaats de Zaal die misschien wel 
zijn deuren zou moeten gaan sluiten omdat 
er een karige podiumkunst nota was bedacht. 
Ondertussen zijn we meer dan een maand verder 
en lazen op 11 november in de Gelderlander: “De 
Arnhemse podiumkunsten krijgen hun negen ton 
extra. Maar de manier waarop dat werd bewerk-
stelligd, zorgde voor tumult tijdens de Arnhemse 
begrotingsvergadering” Partijen waren het aan-
vankelijk niet met elkaar eens hoe te schuiven 
met de potjes geld. En vraag niet hoe, maar het is 
gelukt. 

Hierdoor is er weer hoop voor de Zaal; hun sub-
sidieaanvraag kan nu hoogstwaarschijnlijk – ver-
traagd – wel gehonoreerd worden. De homepage 
van de website ziet er gelukkig een stuk minder 

teleurgesteld uit: “We hebben alle activiteiten 
de afgelopen maanden op een laag pitje moeten 
draaien maar het wordt tijd om de beuk er weer 
in te gooien. Er moet weer meer theater worden 
gemaakt. We gaan weer gas geven vanaf januari. 
Houd de agenda in de gaten.”

Sportdag Sportpunt Klarendal 

Op dinsdag 23 december 2008 organiseert 
Sportpunt Klarendal een grote sportdag voor 
basisschoolkinderen uit de wijken Klarendal,  
St. Marten en het Sonsbeekkwartier in de leeftijd 
van 4 – 13 jaar. Tijdens deze sportdag maken de 
kinderen kennis met het complete sportaanbod 
van Sportpunt Klarendal. De bedoeling van deze 
sportdag is dat naast leden ook niet-leden ken-
nis kunnen maken met de verschillende sporten, 
die Sportpunt Klarendal aanbied. Het uiteindelijke 
doel is om kinderen enthousiast te maken voor 
sporten en bewegen bij Sportpunt Klarendal of bij 
een sportvereniging. 

Tijdens de sportdag nemen de kinderen actief deel 
aan de sporten voetbal, basketbal, judo, tennis en 
kickboksen. Deze worden verzorgd in de vorm van 
clinics. Daarnaast worden er van de sporten gym-
nastiek/turnen, jiu jitsu, kickboksen en boksen spet-
terende demonstraties gegeven. Voor de clinics 
en demonstraties is Sportpunt Klarendal op zoek 
gegaan naar professionals binnen de aangeboden 
sporten. Hierbij moet er gedacht worden aan gedi-
plomeerde voetbaltrainers. Er wordt samenge-
werkt met sportschool Milder, ESCA basketbal en 
de sport- en spelwerkers van Sportbedrijf Arnhem. 
Daarnaast leveren grote bekenden als Fred Royers 
van Kickboxing Arnhem en Orhan Delibas een bij-
drage aan deze dag. 

 

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 
firma Kruyer in oud papier en ijzer aan de 
Willemstraat. De winnaar is C.V. Doimen, 
Sint Janskerkstraat 57. geFeLiCiteerD ! 

Doe ook mee en breng uw bon vandaag 
nog naar de Wijkwinkel. uw oplossing moet 
uiterlijk 21 januari in ons bezit zijn. 

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

Lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 21 Jan.

DOe Mee en Win een priJS
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Wijkmanager Chris Zeevenhooven verlaat na 7 jaar Klarendal
“Het succes van Klarendal is het succes van de samenwerking” 

tekst en foto's: zefanja hoogers

Op elke wijk in Arnhem is vanuit de gemeente een 
wijkmanager aangesteld. in sommige wijken – de 
Arnhemse wijken die iets meer zorg nodig heb-
ben - zijn die wijkmanagers de "ogen en oren" 
van de gemeente en hebben ze de opdracht om 
het contact tussen de gemeente en de wijken te 
versterken. Zo was Chris Zeevenhooven sinds 2001 
in o.a. onze wijk werkzaam. Maar vanaf 1 januari 
2009 niet meer.
Wijkkrant Klarendal blikt met hem terug op 7 jaar 
Klarendals werk. 

Waarom stop je met klarendal?
Vanuit het college is besloten - om de Vogelaar-
aanpak succesvol door te zetten - op elke Vogelaar-
wijk één wijkmanager in te zetten. Mij is gevraagd 
om ‘t Broek onder mijn hoede te nemen, waar ik 
sinds 2006 ook al werkzaam ben. Dat betekent dat 
ik Klarendal af moet ronden.

Wat vindt je daarvan?
Een andere wijk vraagt nieuwe energie van me, 
daar zie ik soms tegenop. Maar Klarendal is op de 
rit, het Broek minder. Ik vind het jammer, het is 
even wennen. Ik ben iemand van de lange adem 
en heb wel moeite met afscheid nemen. Ik ben toch 
van de mensen gaan houden en heb het hier erg 
naar mijn zin met een prettige werksfeer. Dat zijn 
dingen die in het Broek nog moeten groeien.

Wat is er in klarendal gebeurd?
Ik geloof in verandering door met elkáár te werken. 
Er is in Klarendal enorm veel veranderd, dat kan 
iedereen waarnemen. Ik herinner me de rotzooi bij 
de afvalcontainers tot aan de oksels op straat.
In het veranderingsproces zijn er een aantal funda-
mentele dingen geweest. In 2001 zijn alle mensen 
in de wijk uitgenodigd om te komen praten, er zijn 
12 gesprekken geweest met in totaal 144 bewoners. 
Daar bleven er 65 van over – de laatsten in de wijk 
die mee wilden doen - die in het Wijnmuseum de 
samenvatting van die eerste gesprekken bespro-
ken hebben. Daar is toen uitgekomen; “Wij willen 
een jongerencentrum, we willen de rotzooi van de 
straat, maar we willen ook een visie voor de toe-
komst van de wijk.” Toen was er een startpunt; het 
wijkplatform kon beginnen, bewoners gingen mee-
doen, de wijkkrant is gelijk sterker geworden. Toen 
inderdaad de rotzooi van de straat was, gingen de 
bewoners er in geloven. 

ondertussen Waren er ook meer financiële middelen, 
in 2003 Werd de Wijkvisie gepresenteerd, het jonge-
rencentrum Was open. 

De wijkvisie samenstellen was een goed proces, 
het waren bijeenkomsten met een hoge opkomst. 
De wijkvisie is door het college van B&W overge-
nomen als een belangrijk eikpunt voor het beleid 
voor Klarendal. Vanaf dat moment zag je structurele 
veranderingen in de wijk. Als wijkplatform zaten 
we steeds bij elkaar, daarna gingen we vaak naar 
Café Simmers. Toen zag je de gezelligheid en het er 
samen aan willen werken, groeien. 
Eén van de wensen in de wijkvisie van de Klaren-
dallers was het terugbrengen van de bedrijvigheid 
op de Klarendalseweg. Dan zouden de mensen 
weer naar Klarendal komen. Dat is opgepakt door 
de woningscorporatie Volkshuisvesting en na veel 
overleg is er het gezamenlijke idee uit gekomen 
van het Modekwartier. Dat was de kans. 

hoe Was ondertussen jouW relatie met het stadhuis? 
Laat ik voorop stellen: iedereen doet zijn best. 
Maar op het Stadhuis is het niet altijd makkelijk 
om gebruik te maken van de energie die er uit 
een wijk komt. Toen wij bijvoorbeeld voorstelden 
om het afval rondom de containers dagelijks op 
te laten ruimen, was dat tegen het beleid van het 
Stadhuis, uiteindelijk gaf de toenmalige wethouder 
toestemming om het toch direct op te ruimen. Het 
is een belangrijk succes voor Klarendal Kom Op 
geworden en een methode die nu overal in de stad 
wordt toegepast. Ook ben ik aan de slag geweest 
voor Bouwspeelplaats de Leuke Linde; deze plek 
in belangrijk voor Klarendal maar ook voor heel 
Arnhem. Deze club vrijwilligers doet zo zijn best en 
is sterk gegroeid, daar moet je iedere mogelijkheid 

aanpakken om tot oplossingen te komen, zonder te 
denken dat je ze verwent; nee ze zijn belangrijk. 

de WijkWinkel zag er toch ook heel anders uit toen jij 
in 2001 kWam? 
Hij is gemoderniseerd en er is hard aan gewerkt 
om de wijkwinkel het centrum van de activiteiten te 
laten zijn; als ambtenaren over Klarendal moeten 
praten, dan moet dat ook ín Klarendal en niet op 
het Stadhuis. Aan een ronde tafel in de wijkwinkel, 
kom je tot samenwerking. Dat is ook het succes van 
Klarendal; de Tafels. De drie tafels zijn de econo-
mische, de fysieke en de sociale tafel. Er moet wel 
voor gewaakt worden dat ze resultaatgericht blijven 
en niet afzakken tot een gezellige koffiekring. Maar 
een overlegorgaan in de wijk, dat is het succes. Bij 
de economische tafel zal ik trouwens betrokken 
blijven, vanuit mijn kennis op dit gebied. Ik blijf 
daar ‘duwer’.

Wat is jouW hoogtepunt van de afgelopen jaren? 
Dat is niet echt te zeggen. De eerste drie jaren vond 
ik zwaar; ik vond veel barrières zowel ambtelijk 
als in de wijk. Maar het ging van de bijeenkomst 
in het Wijnmuseum, daarna de borreltjes bij Wim 
Simmers en nu is er ook nog een prachtig Café 
Restaurant Goed bijgekomen. 
Nu is het goed. Nee, ik zie het niet als iets achter-
laten; ik duw Klarendal af. Als de boot niet zelf kan 
varen, dan heb ik dus iets niet goed gedaan. Ik ga 
naar een andere boot. 

Op donderdag 18 december is er een afscheids-
feestje georganiseerd voor Chris in Café Simmers 
aan de Klarendalseweg 391, 

vanaf 20:00u iedereen welkom!

"Ik geloof in verandering 
door met elkáár te werken."
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Arnhemse politici over Klarendal
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 een aantal vaste vragen 
en één actuele. De eerste politicus is JAn De Wit, 
FrACtieVOOrZitter VAn D66 ArnHeM:  
 

1. Wat kan D66 beteken voor Klarendal?
D66 voelt zich verbonden met Klarendal. Dit komt 
al sterk naar voren doordat Alexander Pechtold 
(onze landelijke fractievoorzitter) Klarendal 
geadopteerd heeft. Maar ook lokaal spant D66 
in voor veel zaken die juist ook een wijk als 
Klarendal aangaan, zoals bijvoorbeeld stimuleren 
van ondernemerschap in de wijk, meer groen 
in wijken, behoud wijkagenten (en politiehuis-
kamer), speel/sportvoorzieningen, aandacht voor 
sportveldjes, schone straten (hondenpoep), brede 
school en opknappen Hommelse weg. Maar nog 
wat anders: Er zijn veel ‘allochtonen’ in Klarendal.  
D66 is van mening dat een specifiek allochtonen 
beleid mensen onnodig brandmerkt. D66 bena-
dert mensen altijd vanuit het individu. Iemand 
heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij het opzetten van 
een bedrijf, wordt gediscrimineerd, heeft taal ach-
terstand etc. Of nu wel of niet een van je ouders 
in het buitenland geboren is (= de definitie van 
allochtoon), is hierbij volstrekt irrelevant. 
 
2. Wat kan Klarendal voor Arnhem betekenen?
Van de eigenzinnigheid en doorzettingsvermogen 

van de Klarendaller kan veel geleerd worden. 
Klarendal Kom Op is daar nog een zichtbaar 
resultaat van.
 
3. is Klarendal een Achterstand-wijk of een 
Kracht-wijk?
Achterstand-wijk, kracht-wijk, pracht-wijk, ik 
weet de verschillen niet. Ze geven allemaal wel 
aan dat Klarendal nog lang niet klaar is. Hoge 
werkloosheid, drugsproblematiek, te veel slechte 
woningen, hoog gevoel van onveiligheid. Ook de 
diversiteit van bewoners is enorm maar dat geeft 
de wijk juist een bijzondere uitstraling.  
 
4. De actuele vraag:   
Wel of geen moskee in Klarendal? 
Als eerste wil ik hierover kwijt dat D66 radicaal 
tegen de naar onze mening continue hetze rich-
ting de Islamitische Unie en Milli Görus is. De 
aantijgingen als zouden er opzettelijk duistere 
financiële transacties, belastingfraude en regel-
rechte oplichting plaatsvinden is volstrekt onbe-
wezen. Verder is D66 niet tegen een moskee, mits 
aan een aantal redelijke randvoorwaarden vol-
daan wordt. Hij zou wat capaciteit ook niet veel 
groter moeten worden dan de moskee die nu al 
door de Islamitische Unie in Klarendal gebruikt 
wordt. En natuurlijk zal het soms ook druk zijn. 
Als er een bruiloft is moeten er vele gasten kun-
nen worden ontvangen. Tijdens de Ramadan is 
er ook een bloeiend gemeenschapsleven waarbij 
zoveel mogelijke ongelovigen worden betrokken. 
In gewone weken zal er veel minder gebruik van 
worden gemaakt (net als in elke andere kerk). 
Bovendien vindt er onder de Moslim jongeren 
ontmoskeeing plaats. Dit is een trend die wat 
na-ijlt bij de overige geloven en waar ook een 
organisatie als de Islamitische Unie wel degelijk 
rekening mee moet houden.

Jan de Wit, Fractievoorzitter D66
Jan.dewit@d66arnhem.nl / www.d66arnhem.nl

Loop eens binnen bij …’Carpe Diem’. “Tweede hands heeft de toekomst.”

‘Snuffelwinkels’ en ‘tweedehands’ is weer hele-
maal terug van weg geweest. in de binnenstad zijn 
er in het afgelopen jaar een aantal winkels geko-
men waar je verrassende tweedehands kleding 
kunt kopen; de kringloopwinkel ‘Switch’ is een 
groot succes en de Klarenmarkt trekt telkens veel 
publiek. Klarendal heeft er sinds kort een nieuwe 
winkel bij, waar tweedehands meubels en kleding 
te koop is. 

‘Carpe Diem’ is een winkel waar men lekker kan 
rondneuzen en misschien net het meubel of kle-
dingstuk kan tegen komen dat je graag wil hebben. 
Het is de derde winkel met deze naam; in de Ing. 
van Muylwijkstraat 41 zit een vestiging, waar de 
meer luxueuzere artikelen en bijouterieën te koop 
zijn. In de Bloemstraat 13 is veelal kleding te koop, 
en men kan bij de winkels ook terecht voor kle-
dingreparaties. 

Al deze winkels zijn het initiatief van Mien Gerrits, 
die vroeger de winkel ‘het Mazzeltje’ had op de 
Hommelseweg. Mien: “Na mijn pensionering 
wilde ik toch nog iets doen. ‘Carpe Diem’ bestaat 

nog geen jaar; het is een vereniging waarbij de 
opbrengst uit de winkels wordt gebruikt voor het 
organiseren van leuke middagen voor ouderen. 
Achter de winkel van de Ing. van Muylwijkstraat  
hebben we een ruimte voor ongeveer 30 perso-
nen, waar we drie middagen per week mensen 
een gezellige middag kunnen bezorgen. We heb-
ben twee middagen om te kaarten en een bingo, 
met goedkope consumpties. Vandaar het motto: 
Ouderen voor ouderen. ”

Het personeelsbestand bestaat uit vrijwilligers 
en mensen die een zogenaamde ‘euro-job’ heb-
ben. Wendy, die ten tijde van het interview in de 
winkel staat, heeft zo’n baan. Wendy: “Het komt 
voort uit ‘Werken voor de stad’, waarin mensen 
drie maanden bij een bedrijf worden geplaatst om 
werkervaring op te doen. Je werkt dan met behoud 
van uitkering, en voor elk uur dat je werkt krijg 
je een euro extra.  Ik heb kinderen en heb 14 jaar 
thuis gezeten. Nu werk ik 12 uur per week. Ik vindt 
het wel leuk werk om in deze winkel te staan.” 
Mien: “We hebben nu 8 personeelsleden. Op de 
Klarenmarkt hebben we via Wendo Kroon 2 kra-

men gekregen. Alleen zochten we nog een winkel 
waar we meubels kunnen verkopen. Toen deze win-
kel vrij kwam, ben ik er regelmatig langs gereden. 
Het bleef bij me hangen, want het is een fijne loca-
tie.” Mien vervolgt: “Snuffelwinkels zijn altijd wel 
‘in’. Ik denk dat tweedehands de toekomst heeft.”  
Misschien nu zeker ook door de kredietcrisis?

‘Carpe Diem’, Hommelseweg 228. Overtollige spul-
len uit uw huishouden kunt u langsbrengen  bij de 
winkels, waar men er erg blij mee is. Voor grotere 
zaken kunt u bellen met 06-28907070, waarna het 
bij u thuis wordt opgehaald.

Brigitte Brugman, geboren en getogen in Kla-
rendal; betrokken en bewogen over haar wijk. 
Vanaf nu schrijft Brigitte in iedere krant iets over 
wat haar bezig houdt. Ze schreef toch al op haar 
weblog, vanaf nu ook gedrukt. 

Mijn visie over honden-
poep in Klarendal

Al jaren staat de hondenpoep in de top tien van 
irritaties en ergernissen en een moeilijk oplos-
baar probleem. Moet er nu een opruimplicht 
komen of zijn er nu te weinig hondenuitlaat-
plaatsen?

Honden kan je niet afdwingen om hun hoopje 
op een speciaal gemaakte plaats te laten zitten, 
en is hun drang vaak zo groot dat het niet altijd 
haalbaar is.
Waarom betalen we eigenlijk hondenbelasting…
moeten we de hondenbezitters daar voor aan-
pakken?

Naast dat niemand voor zijn lol in een honden-
drol trapt, kan contact met hondenpoep risico's 
voor de gezondheid met zich mee brengen. Kin-
deren spelen op straat en zitten met de handen 
overal aan en zo weer in de mond. Wanneer zij 
in aanraking komen met hondenpoep kunnen zij 
besmet raken met de hondenspoelworm. Deze 
worm komt van nature voor in de darmen van 
honden. Een infectie met de hondenspoelworm 
kan leiden tot griepachtige klachten en in ern-
stige gevallen tot hersenvlies- of oogontsteking.

Mijn enige conclusie is tot nu toe…. stop die 
hondenbelasting, meer hondenuitlaatplaatsen 
en bij ongelukjes zelf opruimen. Betere controle 
erop en misschien even nadenken dat een hon-
dendrol wel 10 kinderen ziek kan maken.

Brigitte

tekst en  foto: jos peters

Wendy en Mien gerrits in de Carpe Diem op de Hommelseweg
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Buiten gewoon Beter tussen de Klarendalseweg 
en rosendaalseweg (tot Hoflaan) is begonnen. 
tot half 2009 zullen er overal werkzaamheden 
plaatsvinden, van klein tot groot. Met vragen 
over BgB kan men voortaan terecht in de 
wijkwinkel waar hoofdopzichter rené Kosters 
wekelijks spreekuur houdt.

Hoofdopzichter BGB in de wijk-
winkel
Wie vragen heeft rond Buiten gewoon Beter, kan 
sinds augustus terecht in de Wijkwinkel op de 
Klarendalseweg. Daar is elke woensdagmiddag 
BgB-hoofdopzichter rené Kosters aanwezig, 
tussen 13.30 en 15.00 uur. Ook zijn daar de teke-
ningen te zien van wat BgB nog zal brengen. 

“Misschien wil iemand verhuizen als de straat 
open ligt. Of moet iemand die slecht ter been is, 
naar het ziekenhuis terwijl de stoep opgebroken 
ligt. BGB kan allerlei consequenties hebben en 
dus allerlei vragen oproepen. Daar wil ik zo goed 
mogelijk antwoord op geven”, zegt René Kosters. 
In de wijkwinkel liggen ook heldere tekeningen 
van wat er nog staat te gebeuren - ook van de 
Plusplekken. “Die kunnen mensen hier komen 
bekijken, zodat ze weten hoe het er straks gaat 
uitzien in hun straat. Ik geef graag tekst en uit-
leg.” Lukt langskomen niet omdat men bijvoor-
beeld moet werken, dan komt Kosters met alle 
plezier thuis langs. “Maar natuurlijk alleen als 
men serieus geïnteresseerd is.” Ook kan men 
hem op straat aanspreken als hij bij werkzaam-
heden aanwezig is.

Werkzaamheden

Momenteel zijn of gaan overal in de wijk BGB-
werkzaamheden in uitvoering. Dit zijn enerzijds 
maatregelen om de wijk op basisniveau te krij-
gen. Dit betekent voornamelijk het wegwerken 
van achterstallig onderhoud zoals het repareren 
van verzakkingen in stoepen en straten, het 
rechtleggen van trottoirtegels, het opknappen 
van boomspiegels en dergelijke. 

Daarnaast is begonnen met de plus-plekken.

Willemstraat

In de Willemstraat zijn de Plusplek-werkzaamhe-
den al achter de rug. De straat is doorgetrokken 
en het afgebrokkelde asfalt heeft plaatsgemaakt 
voor sfeervolle klinkertjes. Ook zijn er nieuwe 
parkeerplaatsen aangelegd. Alleen de vlakken 
voor groen liggen nog open. 
“In deze straat worden in december sierker-
sen geplant”, zegt Bas Roodbergen van de 
Groengroep Klarendal. “In de perkjes willen we 
heesters en bloemen neerzetten, maar dat is nog 
niet zeker.” Verder komt er veel gras. Sommige 
bewoners hebben daar bezwaar tegen omdat 
dit “poepveldjes” zouden worden. Roodbergen 
belooft daarom na enige tijdje samen met om-
wonenden te kijken hoe dit uitpakt.

tedingstraat

Begin november gingen de werkzaamheden 
in de Tedingstraat van start, te beginnen met 
het weghalen van veel tegels. De Tedingstraat 
zal veranderen van een ´stenige´ in een groene 
staat. Volgens de planning zou de Tedingstraat 
voor de Kerstdagen klaar moeten zijn. 

Planning andere Plus-plekken

noord peterstraat:
start januari-februari
Klarenbeekstraat:
start maart. 
De straat zal niet veranderen. Wel komen er 
nieuwe klinkers en trottoirs. Voor hier de BGB-
werkzaamheden beginnen zal de Nuon eerst 
nieuwe gasleidingen leggen. 
noordpad:
start april met vervangen van riolering. 
De straat blijft hetzelfde, wel komt er een nieuwe 
klinkerbestrating. 
Vinkenstraat: 
start in mei

Tijdelijke tuinen  

Het verwilderde terrein achter School 88 (ingang 
Noordpad) wordt een binnentuin met struiken 
en gras. Op twee plaatsen zijn hoogteverschil-
len gemaakt - een soort dijkjes. Daar komt een 
mix van bloemen op, zegt Bas Roodbergen van 
Groengroep Klarendal. 
Met de binnentuin gaat een wens van omwo-
nenden in vervulling, weet hij. “Uit een enquête 
bleek dat omwonenden daar een parkje wilden. 
Maar het bestemmingsplan laat dat niet toe. Er 
is echter geld beschikbaar gekomen van ‘reizen-
de tuinen’.” Dat zijn tijdelijke tuinen die worden 
aangelegd op braakliggende terreintjes waarop 
later gebouwd gaat worden. Het ‘parkje’ achter 
School 88 is dus tijdelijk. Roodbergen: “Maar 
het is niet waarschijnlijk dat op die plek snel 
gebouwd zal worden.”
 

De gemeente heeft geld vrijgemaakt voor een 
tweede reizende tuin, op het terrein van het 
voormalige ROC. Tijdens een bewonersavond 
bleek dat de omwonenden in deze enorme 
ruimte graag drie elementen zien: spelen, tui-
nieren en een gezellige verblijfsruimte. Intussen 
zijn er door een architect schetsjes gemaakt. In 
december/januari worden met omwonenden 
twee eindschetsen besproken die als basis 
dienen voor een definitief ontwerp. Roodbergen 
wijst erop dat er 20 duizend euro beschikbaar is. 
“Daar kunnen natuurlijk niet alle wensen mee 
worden vervuld.”

Visie Groengroep: meer groen op 
kruispunten
De Groengroep presenteerde onlangs aan de 
gemeente zijn visie op groen in Klarendal. “Het 
belangrijkste is, dat we op de kruispunten van 
hoofdwegen door de wijk, meer groen voorstel-
len”, zegt Roodbergen. “Denk aan bijvoorbeeld 
aan de kruising Hommelseweg/Onder de Linden. 
Acht van plekken die we hebben voorgesteld, 
zijn goed bevallen bij de procesmanager van 
BGB. Dat is dus hoopvol.”

tijdelijke tuin School 88



2008 - 2009
tekst en foto's: zefanja hoogers

Het jaar 2008 eindigt en wijkkrant Klarendal 
ging weer eens ouderwets de straat op om met 
bewoners te praten. We vroegen eigenlijk hoe 
men terug kijkt op het afgelopen jaar met een 
eerste gekleurde Amerikaanse president, een 
kredietcrisis en vertrekkend minister Vogelaar. 
en hoe men uitkijkt naar 2009. niet iedereen 
kon iets met deze vragen, maar we kregen wel 
een aantal interessante positieve en negatieve 
verhalen.

6

K l a r e t a a l 2 0 0 8 - 2 0 0 9 K l a r e t a a l

JOLAnDA VAn KLeeF, woonachtig op de 
Willemstraat, geboren en getogen in Klarendal

2008 was een klotejaar, dat had ook wel een 
beetje te maken met privé omstandigheden. 
Maar hier in de buurt vind ik dat kinderen 
niet vriendelijk met elkaar omgaan. er wordt 
veel gepest, er worden lelijke scheldwoorden 
gebruikt; mijn dochtertje kwam er laatst hui-
lend van thuis. 

Helaas staan dan vaak kinderen van verschil-
lende komaf tegenover elkaar, het klikt niet 
tussen autochtoon en allochtoon. Weet je, er 
zouden niet alleen meer accommodaties moe-
ten komen, maar ook meer activiteiten. Tijdens 
de woensdagmiddagdisco in het wijkcentrum 
is het prima, maar zodra ze weer de straat op 
gaan is het hopeloos. Ik hoop dus voor het 
nieuwe jaar dat de kinderen wat beter met 
elkaar om gaan en vriendelijker tegen elkaar 
zijn. Dat geldt trouwens ook voor volwassen 
mensen hoor! Die kunnen elkaar ook zo raar 
aankijken….. 

nee over kredietcrisis en Obama heb ik niets  
te zeggen. Dat minister Vogelaar weg is?  
Maar goed ook, die zat toch alleen maar thee  
te leuten.

OHrAn tASKOpArAn – woonachtig op de rappardstraat, al 30 jaar in nederland

in 2008 is alles nog weer duurder geworden. ik ben gelukkig alleen, maar ik zie om mij heen dat men-
sen met kinderen hier in de buurt een zwaar leven hebben. Ziet de regering dat niet? Het heeft ook 
met de olie te maken: irak, iran, Syrie en rusland kunnen 100.000 liter meer olie pompen, maar de olie 
is in Amerikaanse handen. Dus blijft de olie duur en daardoor mijn sigaret ook. en dan de oorlog in 
Afghanistan, daar gaat al het geld naar toe, ook nederlands geld. 

Doordat mensen armoe beleven – vooral jongeren –, gaan ze op illegale manieren met wiet en wapens 
extra geld proberen te verdienen. Ouders zien dat en draaien door.

Mijn gevoel zegt dat er in 2009 minder oorlog zal zijn en ik wens dat de economie zo snel mogelijk 
verandert, dat er loonsverhogingen komen zodat de kinderen ook wat kunnen kopen. Ik denk ook dat 
Obama wel kansen gaat geven. 

ik woon hier fijn in Klarendal. Het is rustig en mooi opgeruimd. ik heb goede buren en help graag 
mensen. Als we samen leven, zijn er ook geen problemen en is er ook respect voor elkaar. Dat moeten 
we in nederland nog wel leren. Het belangrijkste: als ik niet goed met mijn buren op kan schieten en 
voor ze kan zorgen, dan ben ik niet veilig.

rAMOnA – woont vanaf haar 17e aan de Klarendalseweg

Ja, ik heb wel een goed jaar gehad en ga in 2009 gewoon zo door. Jeetje je overvalt me wel zeg! eehh, 
ik wens voor 2009 rechtvaardigheid voor mens en dier. Dat ontbreekt er nog wel eens aan, gelukkig 
niet voor iedereen. 

Nee ik kijk geen televisie dus de kredietcrisis zegt me niet zo veel en ik weet niet eens  
wie minister Vogelaar is. Ja Obama wel; lachen, een zwarte man als president. Alhoewel 
ik Hillary als eerste vrouwelijke president ook wel leuk had gevonden. Obama zal het vast 
beter doen dan Bush maar moet wel eerst de rotzooi opruimen. Hij heeft beloofd de economie weer te 
laten lopen, dus het is wel hoopvol.

"Mijn gevoel zegt dat er in 2009 minder oorlog zal zijn  
en ik wens dat de economie zo snel mogelijk verandert"

"ik wens voor 2009 rechtvaardigheid voor mens en dier"

"2008 was een klotejaar"
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ruuD BeKKeS en HAKAn tunCAy – al 18 jaar 
buren op de Sumatrastraat – staan samen hun 
auto’s te repareren

Hakan, hier en daar aangevuld door Ruud: Wij 
willen hier weg, mijn zwager heeft al een huis 
gekocht. De straat is vies, er ligt overal honden-
poep. Maar los daarvan; toen wij hier kwamen 
wonen was het een prima buurt. Een aantal 
hele fijne oude mensen zijn naar een tehuis 
gegaan of overleden, veel nieuwe buren zijn erg 
op zichzelf en niet sociaal onder elkaar. Er zijn 
eigenlijk nog maar drie huishoudens over die 
zoals wij met elkaar om gaan. In het algemeen 
verwatert het contact tussen de buren en men-
sen kijken elkaar niet meer aan. De samenstel-
ling spreekt me minder aan; wij willen tussen 
de Hollanders wonen.

ruuD BeKKeS – 25 jaar woonachtig op de 
Sumatrastraat

De wereld gaat wel achteruit. En ik ben ook 
wel bang over de kredietcrisis en dat geld van 
minister Vogelaar. Zij is nou weg en we kun-
nen niet kijken in het hoofd van minister van 
der Laan. Ik kan wel argwanend zijn. Ik hoop 
in ieder geval dat ze in 2009 het geld niet aan 
flauwekul gaan uitgeven, zoals straatfeestjes. 
Er zou een groot feest op de Klarendalseweg 
moeten komen en ze moeten goed nadenken 
waar het aan uit te geven. Ja ik ga in 2009 aan-
sluiting zoeken om daar constructief over mee 
te denken. 

ruuD BeKKeS Met eCHtpAAr BOStAnCi

SerAp – woont op de geitenkamp maar komt dagelijks met haar dochter elaysa bij haar moeder op 
de Sumatrastraat

iedereen kent hier elkaar in de buurt, dat is wel heel gezellig! Maar het is alleen niet echt kind- 
vriendelijk. 

Ik ben opgegroeid in Zevenaar, daar was alles wel beter geregeld wat betreft hondenpoep. Waarom 
zetten ze hier op de hoek met de Atjehstraat geen hekje om dat veldje, als hondenuitlaatplaats. En 
al die peuken op straat, waarom niet meer afvalbakken? Er zijn echt wel oplossingen te bedenken. Ik 
hoop voor 2009 dat ze ook betere straatverlichting gaan maken.

Obama heeft hard moeten werken om zo hoog te komen. Bush vocht alleen maar voor de olie,  
McCain zou de same shit zijn geworden. Obama is een heel gelovig man en veel burgers en zwarten 
in Amerika zijn blij. Hij is hoopvol en kan veel veranderingen brengen.

"Wij willen weg"

"De wereld gaat achteruit"

"Döndü (links): Mooi jaar 2008!  
Omdat ik een goeie buurman heb!"

"Obama is hoopvol en kan veel veranderingen brengen"
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De Hommelseweg: voor of achteruitgang?
teKSt en FOtO'S: FRANS ZONNEVELD

in de Sonsbeeksingel en de Klarendalseweg is 
veel geinvesteerd door de gemeente d.m.v. het 
modekwartier en hierdoor is een duidelijke voor-
uitgang te zien. Anderzijds gaat de aangrenzende 
Hommelseweg achteruit.
Wijkkrant Klarendal is geïnteresseerd in de plan-
nen van de gemeente voor deze straat.
een interview met thor Smits: Afdelingshoofd 
Stedenbouw en Landschap van de gemeente 
Arnhem

Thor: De Hommelseweg wordt meegenomen in het 
project: 'Buiten Gewoon Beter' Klarendal. In dit ka-
der zal er wat verbeterd worden aan het groen van 
de straat, maar de inrichting van de weg zal niet 
fundamenteel veranderen. Er zijn geen concrete 
plannen om dit in de nabije toekomst te doen.
Doordat het modekwartier nu zo in de lift zit, zo net-
jes opgeknapt is, gaat de Hommelseweg afsteken. 
Maar ik ken die buurt al sinds de jaren 80 en in mijn 
beleving is het nooit anders geweest.

Is de gemeente van plan het zo te laten?

Thor: In zekere zin wel, maar op een gegeven 
moment moet je er opnieuw naar kijken of je er 
iets mee moet. Ook een straat heeft een maximale 
levensduur. Alles verslijt, dus ook een weg. Meestal 
hebben we een konkrete aanleiding nodig bijvoor-
beeld als het riool vervangen moet worden.

Naast 'Buiten Gewoon Beter' Klarendal heb je het 
HKA project, Sint Marten, dat zijn die woningen die 
Portaal onder zijn beheer heeft. Daar gaat van alles 
gebeuren, waardoor het beeld van de straat een 
stukje zal worden opgekrikt.

We denken ook om het modekwartier beter aan de 
stad te verbinden door de aanloop route (de Hom-
melstraat) te verbeteren en op te knappen. Het ligt 
nu los van de stad, maar dat is nog in een heel pril 
stadium.

Hoe zit het met de woningen aan de Sint Marten 
kant van de Hommelseweg vanaf de C1000 tot de 
Roos? Wat de bewoners zien is achterstallig onder-
houd en gekraakte of leegstaande woningen.

Thor: De panden zijn in eigendom van de gemeente 
en in beheer bij Portaal. De bouwkundige staat er-
van is zodanig slecht dat uitgegaan wordt van sloop 
en nieuwbouw. Nieuwbouw zal plaatsvinden in een 
stijl die goed aansluit bij het beeld van Klarendal en 
die de omgevingskwaliteit van dit deel van de Hom-
melseweg zal verbeteren. In de planvorming zal de 
mogelijkheid worden bekeken of (beeld-bepalende) 
onderdelen van de bestaande bebouwing toch nog 
kunnen worden behouden. Hier moet echter niet te 
veel van verwacht worden.
Het is nog niet duidelijk wanneer het gesloopt gaat 
worden daar is nog geen planning voor. 
Het is ingewikkeld om plannen te maken, het is een 
vrij groot gebied wat aangepakt gaat worden, tot 
aan de andere kant van het buurtcentrum het Hom-
meltje, in st.Marten. Het is  een complexe opgave 
met allerlei maatschappelijke functies die we daar 
nog kwijt moeten: scholen, stichtingen, en dat is 
een heel ingewikkeld proces.
Je moet daar met allerlei partijen over eens zijn, 
niemand durft meer heel hard met zijn vuist op de 
tafel te slaan, dat is een beetje polderen, dat is ook 
goed. Doordat dit lang duurt gaan de huizen verder 
achteruit, dit werpt zijn schaduw vooruit.

Hoe langer het duurt hoe meer leegstand en vervol-
gens krakers en dat gaat meer overlast veroorza-
ken. Wordt daar iets mee gedaan?

Thor: Er zitten nu veel mensen in die daar nog pret-
tig zitten o.a. kunstenaars. Het is het beleid van de 
woningbouwvereniging om ook wat te doen met 
sloopwoningen. Het heeft voor een stad  een func-
tie, dat er altijd woningen zijn, die voor de sloop 
klaar staan.
Het is een heel moeilijke afweging: sloop je nu 
gelijk, dan moet iedereen er zonder slag of stoot 
uit, dat wil je vanuit de woningbouwvereniging niet 
direct doen, mensen het huis uit jagen, hoe langer 
ze kunnen blijven zitten, hoe beter het is.
Je ziet als er weerstand komt, dan gaan partijen 

toch nog eens nadenken, willen we dit wel. Het 
heeft effect om je als burger te laten horen, dat 
willen we ook. En dit is er een gevolg van. Dan wor-
den dingen op de lange baan geschoven,

Op de Hommelseweg zie je steeds winkels komen 
en gaan. Heeft de gemeente invloed op de varari-
atie en het soort winkels die in de straat komen?

Thor: We kunnen voor de Hommelseweg niet vast 
leggen dat we bepaalde winkels niet willen hebben. 
Je kan hoogstens formuleren wat je wel wilt en 
dan nog is het heel lastig om dit af te dwingen. Dat 
moet je ook niet willen, alles wat op de Hommelse-
weg gebeurt moet ergens zijn plek hebben.

Sommige bewoners ervaren dit stukje Klarendal 
als onveilig, rommelig en verpauperd. Hoe kijkt de 
gemeente hier tegenaan en hoe ziet de Hommelse-
weg er over een paar jaar uit?

Thor: In 'Buiten Gewoon Beter' wordt dat bekeken. 
Hoe wordt de straat ingericht, waar staat de verlich-
ting. De panden van Portaal, wat nu geen positieve 
uitstraling heeft, daar komt nieuwbouw.
Maar als alles is gerealiseerd: het groen, de wonin-
gen van portaal, de Hommelstraat, dan zijn we een 
heel stuk verder. 

Activiteiten op de Leuke Linde in 2009
nieuwjaarsreceptie

Op vrijdag 9 januari 2008 word er een nieuwjaars-
receptie voor de kinderen op ‘de Leuke Linde’ 
georganiseerd. Vanaf 18.00 tot 19.30 uur zijn jullie 
(met ouders natuurlijk) van harte welkom om te 
kletsen, warme chocolademelk te drinken, heer-
lijke oliebollen te eten en lekker te dansen op het 
terrein van ‘de Leuke Linde’. Wij zorgen voor de 
heerlijkheid, muziek en gezelligheid, zorgen jullie 
dat jullie er dan allemaal bij zijn? En neem natuur-
lijk ook een beetje gezelligheid mee!!!

Sport- en Spelactiviteiten

Vanaf woensdag 7 januari 2009 vinden er weer 
wekelijks Sport- en Spelactiviteiten plaats op ‘de 
Leuke Linde’ van 13.30 tot uiterlijk 15.00 uur. De 
activiteiten worden georganiseerd en begeleid door 
Maartje (Sport- en Spelwerker) met CIOS-stagiaires. 
Kinderen kunnen gratis deelnemen aan de activi-
teiten. Met slechte weersomstandigheden zullen 
kinderen meegenomen worden naar de instuif  
van Wijkcentrum Klarendal.  
De kosten hiervan zijn € 0,50. 

Kijk voor meer Sport- 
en Spelactiviteiten 
regelmatig op de site: 
www.leukelinde.nl 
of vraag naar Maartje.

Bel voor meer infor-
matie over boven-
staande activiteiten 
naar 026-4424811 of 
06-55724482 en vraag 
naar Maartje. 

u kunt natuurlijk ook 
naar ‘de Leuke Linde’ 
komen.

Thor Smits op de Hommelseweg
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Verdeling extra wijkbudget
teKSt: ROB KLINGEN 

in 2008 is er door (voormalig) minister Vogelaar 
een groter wijkbudget voor Klarendal beschikbaar 
gesteld. Met dit extra bedrag is het mogelijk om 
projecten die bewoners in de wijk graag willen, 
ook daadwerkelijk uit te voeren. een aantal voor-
beelden daarvan zijn 6 Klarenmarkten in 2009, het 
hof van Klarendal (6 feestelijke culturele avonden) 
en meer groen in de wijk. Deze projecten en moge-
lijk ook nog andere moeten goedgekeurd worden 
door bewoners.  

In Klarendal is er een actieve bewonersgroep die 
aanvragen vanuit de wijk beoordeelt. Nu er veel 
meer geld beschikbaar is wil de bewonersgroep 
en het opbouwwerk de bewonersgroep voor het 
beoordelen van deze 'Vogelaaraanvragen' uitbrei-
den. Dit zal in januari 2009 gebeuren door middel 
van een bijzondere bewonersgroepvergadering. 
Daarvoor worden naast de bewonersgroep, een 
afvaardiging van het bestuur van bouwspeelplaats 

de Leuke Linde, leden van de oudercommissie van 
de basisscholen in de wijk en vrijwilligers van het 
wijkcentrum Klarendal uitgenodigd. 

Daarnaast willen we graag nog verdeeld over de 
wijk een aantal bewoners uitnodigen. Daarbij den-
ken we bijvoorbeeld aan het middelste deel van  
de wijk. Dit is het gebied begrensd tussen  
de Willemstraat, Klarendalseweg, Vijverlaan en 
Rosendaalsestraat. Het is dan niet de bedoeling dat 
er tien mensen zich aanmelden. Wij denken dan 
aan één of  twee personen die dan aangevuld met 
de anderen een goede afspiegeling van de wijk 
kunnen vormen.

Wanneer er bij u belangstelling is, neem dan con-
tact op met mij rob Klingen – opbouwwerker – in 
Wijkwinkel Klarendal. 

De Wijkwinkel is zoals u weet, aan de Klarendalse-
weg 442. Het telefoonnummer is 4452257.  
Het kan ook per e-mail wwklaren@rijnstad.nl.

Gemeente Arnhem 
richt Budgetteam op

 

De gemeente Arnhem heeft sinds kort het zoge-
naamde 'Budgetteam' in het leven geroepen.  
Dit team is opgericht om vragen die inwoners 
uit Arnhem over hun financiën hebben te beant-
woorden. 

Dit kunnen vragen zijn als: 'Ik wil binnenkort 
gaan samenwonen, wat betekent dit voor mijn 
portemonnee?' Of: 'Ik heb mijn baan verloren, 
op welke voorzieningen heb ik nu mogelijk 
recht?'. In een zogenaamd 'Budget-op-Maatge-
sprek' (Bomgesprek) krijgt men een gratis, vrij-
blijvend en professioneel advies over de eigen 
financiën en een objectief antwoord op vragen 
die men hierover heeft. Voor wijkbewoners die 
graag tips willen hoe ze op een handige manier 
met hun geld kunnen omgaan, biedt het Budget-
team de groepscursus 'Uitkomen met inkomen' 
aan. Deze cursus wordt in samenwerking met 
Stichting Rijnstad gegeven. Afhankelijk van de 
aanmeldingen kan de cursus zowel overdag als 
in de avonduren plaatsvinden. Als wijkbewoners 
zich willen opgeven voor een Budget-op-Maat-
gesprek of de cursus, dan kan dat op de eerste 
plaats telefonisch. 

Het Budgetteam is op werkdagen tussen 9.00 en 
17.00 uur bereikbaar op nummer 026-3773374. 
Het team is daarnaast ook per mail bereikbaar 
via bom@arnhem.nl. Meer informatie is tot slot 
verkrijgbaar op diverse punten in de wijk, zoals 
in de wijkwinkel of in de wijkapotheek.  

Meedoen, dat doe je zelf!
Je wilt allang eens uit de sleur komen, een keer 
alles op een rijtje zetten, of gewoon weer eens 
iets doen. Maar je weet niet hoe je moet begin-
nen. Dan komt hier je kans! gemeente Arnhem is 
het project “Meedoen, dat doe je zelf!” begonnen. 
in een aantal wijken zijn sinds kort ‘participatie-
coaches’ aan het werk. in Klarendal zijn dat vanaf 
afgelopen 1 augustus Dick Sterk en Hanneke 
ulrich. Zij hebben als doel om mensen de kans te 
geven actief te worden en – als dat mogelijk is – 
aan het werk te gaan. 

Dit project is vanuit Den Haag op het ministerie 
van (voormalig) minister Vogelaar bedacht en 
worden momenteel alleen in Leeuwarden en 
Arnhem in de praktijk gebracht als pilot. Is het 
succesvol? Dan is er zeker toekomst!

WAt WiL Je ZeLF
Dick of Hanneke komen thuis bij je op bezoek en 
gaan met je in gesprek over wat je wilt en kunt, 
maar vooral hoe je dat kunt bereiken. Ze zullen je 
waar nodig praktisch ondersteunen. Heb je hulp 
nodig met bijvoorbeeld ingewikkelde formulieren 
of betalingsachterstanden? Zij kunnen je helpen 
en weten de kortste weg naar de instanties. Als 
het nodig is gaan ze met je mee op gesprek. Ver-
der gaan ze samen met jou je doel bepalen. 

VriJWiLLig
Uiteraard moet je dit alles wel zelf willen. Het uit-
gangspunt is dat je het zelf gaat doen. Zij kennen 
de weg naar instanties en kunnen je helpen op het 
juiste spoor te zetten. Maar jij bent aan zet!

ALeen OF in een grOep?
Naast dit project komen er ook mogelijkheden om 
samen met anderen getraind te worden op een 
onderwerp dat jou aanspreekt. Je gaat bijvoor-
beeld op zoek naar mogelijkheden om – alleen of 
met anderen – iets te doen voor je eigen wijk. 

Hanneke: “Het geweldige aan dit project vind ik 
dat ik ECHT wat voor mensen kan doen en ze echt 
kan helpen.”
DICK: “Ik vind het heel belangrijk dat er binnen dit 
project – in tegenstelling tot andere projecten – 
niets aan de mensen wordt opgelegd; niets moet. 
Er wordt ze gevraagd wat ze willen en ze kunnen 
er ook elk moment mee stoppen. Klarendal? Fan-
tastisch, het is net klein Amsterdam! EN ik wou 
dat ik 10 jaar geleden al op zo’n baan had kunnen 
solliciteren; Klarendallers voor en door Klarendal-
lers in beweging krijgen. Daar werken we aan.”

WAAr?
Dick en Hanneke zijn aanwezig in Wijkwinkel 
Klarendal, iedere vrijdag tussen 11:00u en 12:00u 
is er inloop.
Maar je kunt ook bellen of mailen voor meer  
informatie: Dick op 06 50740090 
dick.sterk@arnhem.nl  
Hanneke op 06 50740095 
hanneke.ulrich@arnhem.nl   
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Wijkcentrum Klarendal Rappardstraat 30, 6822 CX Arnhem 
telefoon: 026-3513428 email: info@wijkcentrumklarendal.nl

Landen koken voor elkaar

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

De kans is groot dat de Wijkwinkel toch haar 
eigen plek houdt aan de Klarendalseweg 442.
Het wachten is op een brief van de Gemeente 
Arnhem waarin dat definitief emeld wordt.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de 
Wijkwinkel zou verhuizen naar de Brede School, 
die op het terrein van het ROC Rijn IJssel aan de 
Klarendalseweg 193 komt. Dat terrein moet vol-
gens sommigen het "het hart van
Klarendal" worden, omdat daar allerlei voor-
zieningen uit de wijk worden samengebracht. 
Zo zullen in ieder geval het Wijkcentrum, de St. 
Jansschool, de Annaschool, de kinderopvang en 
de buitenschoolse opvang er een plek krijgen.
Het was de bedoeling dat ook de Wijkwinkel zou 
verhuizen. Maar er is in het overleg een voor-
keur gegroeid om de taken die met het beheer 
van de wijk te maken hebben een eigen plek te 
laten houden. De winkel is in de loop van de 
jaren in dat opzicht zeer herkenbaar geworden. 

W I J K W I J Z E R ☞☞

WiJKpLAtFOrM KLArenDAL

Afgelopen maandag 24 november was het zover in wijkcentrum 
Klarendal hebben 8 landen  elkaar ontmoet. Het doel is leren om  
de lekkerste menu van je cultuur uit te wisselen met andere culturen. 
De beste twee landen zullen voor een grote groep bewoners gaan 
koken tegen een geringe prijs. De aanwezige tientallen die  
ook tevens als jury rol spelen waren gespannen maar wel heel 
enthousiast. ieder moet voor zich goed onthouden welke punten  
hij/zij voor de landen keuken geeft.

Iran ging eerst koken onder leiding van mevrouw Simin. De aanwezi-
gen hebben er van genoten en er werd veel gepraat met elkaar. 
Momenteel doen de volgende landen mee: Iran, Irak, Afghanistan, 
Marokko, Suriname, Kongo, Turkije en Nederland.

Wij willen graag nog twee landen er bij hebben, namelijk Japan  
en China. Bent u goed vaardig in de Japanse of Chinese keuken en 
lijkt het u leuk om mee te doen, neem dan graag contact op met  
Ali Özdemir. Telefoon: 026-3513428. U kunt ook mailen naar 
a.ozdemir@rijnstad.nl  

ps: u kunt zich nu al opgeven voor de finale op het eind, waarbij 
het beste eten van twee landen wordt gepresenteerd aan een grote 
groep. er kunnen zich maximaal 25 bewoners per land opgeven, dus 
wees er snel bij! De kosten hiervan zijn € 3.50 per persoon.

Ontmoeting Multiculti bingo Klarendal

Om contacten te bevorderen tussen diverse bewoners van Klarendal, 
ga ik in het komende jaar een aantal mogelijke en leuke activiteiten 
op te zetten. ik ga u iedere keer hierover op de hoogte houden via de 
wijkkrant. 

Als experiment heb ik gekozen voor de blok zuid van Klarendal. 
Hieronder vallen Rappardstraat, Willemstraat, Nijverheid 1 tot 4, 
Catharijnestraat en Johannastraat. De bewoners van deze straten 
worden uitgenodigd op 18 januari vanaf 14.00 uur in wijkcentrum 
Klarendal. Hier kunnen volwassen allochtone en autochtone bewo-
ners van bovengenoemde straten deel aan nemen. 

Bingo is geheel kosteloos. u kunt leuke prijzen winnen. Woont u in 
een van de straten die hierboven genoemd zijn en wilt u graag mee 
doen? neem dan contact op vóór 8 januari 2009 met Ali Özdemir of 
Joop Langenbach van Wijkcentrum Klarendal; telefoon: 026-3513428. 
u kunt ook mailen naar a.ozdemir@rijnstad.nl  
Mocht er blijken dat dit goed bevalt, dan volgen de andere blokken. 

Kinder-Activiteiten in de kerstvakantie!!!

Zoals jullie weten gaan de vaste clubs in de vakantie niet door, maar 
er zijn natuurlijk wel vakantie-activiteiten!!!

Maandag 22 december is er een vakantie-instuif in Wijkcentrum  
De Hommel.
Dinsdag 23 december is er een groot sport-en spelevenement in  
de sporthal.
Maandag 29 december is er een vakantie-instuif in Wijkcentrum 
Klarendal.

en er wordt nog veeeeeeeeel meeeeeeeeeer georganiseerd!!!
Let op de posters en flyers, daarop staat alles wat je moet weten!!!

groetjes, Joyce Verhoef (kinderwerker Wijkcentrum Klarendal)



11

Mediatreftpunt Klarendal NEI-Coachingspraktijk in Klarendal
Steeds meer mensen worden zich bewust dat 
lichamelijke klachten vaak samenhangen met 
onverwerkte situaties uit het verleden. Via de nei-
coachingstechniek (neuro emotionele integratie)  
krijg je snel inzicht in je (onbewuste) emotionele 
blokkades en kun je ze op een simpele manier 
loslaten. Hierdoor kom je lichamelijk en emotioneel 
weer in balans.

Aan de Akkerstraat in Klarendal is de NEI-coa-
chingspraktijk ‘Inner Balance’ van Caroline Konink 
gevestigd. In haar praktijk zijn goede resultaten 
behaald met klachten zoals: migraine, zware ver-
moeidheidsklachten, angsten, pijnlijke gewrichten 
en keel-en oorontstekingen. 

Op de uitgebreide website www.carolinekonink.nl 
kun je lezen hoe een consult in zijn werk gaat. Wil 

je weten wat nei-coaching voor jou kan beteke-
nen of wil je een afspraak maken voor een consult 
dan kun je contact opnemen met Caroline Konink, 
telefonisch 06-53 755 104  
of per mail info@carolinekonink.nl. 

Het Mediatreftpunt Klarendal, zal ook voor het 
komende jaar haar cursus geven.
Misschien heeft u thuis een computer en weet u 
niet hoe u het gebruiken moet of zit u met een 
programma waarin u zich in wilt verdiepen, om 
beter gebruik van te kunnen maken.
Wat houdt u dan tegen om in het nieuwe jaar 
een computer cursus of software cursus te gaan 
nemen. Stel het niet uit......straks heeft u er 
profijt van.
 
Mediatreftpunt Klarendal geeft voor zowel begin-
ners als volwassenen cursus en voor de kosten 
hoeft u er niet thuis voor te zitten.
Zonder arnhemcard € 60,00, met arnhemcard  
€ 35,00
Alle beginners en gevorderde cursussen duren 
10 weken, tevens geven we Adobe Photoshop 
cursus.
 
Heeft u al kennis in Windows XP of Vista en vind 
u het leuk om wijkbewoners de wegwijs op 
computer en software te geven? Wordt dan ook 
vrijwilliger van het Mediatreftpunt!
Ons team kan altijd versterking  gebruiken.
 
Voor meer informatie kom binnen het wijk-
centrum iedere vrijdag middag vanaf 13.30u. en 
vraag naar rick Jansen of wilt u telefonisch ge-
informeerd worden 084-0038703 Aneta Leander.
 
Het Mediatreftpunt is in December alleen op 
vrijdagmiddag open.
Op 5 januari starten de nieuwe cursussen.
Wij wensen u allen een goed kerstfeest en 
gezond 2009.

Handen uit de mouwen: beeldhouwen
in het oude Buurthuis ‘Ons Huis’ aan de Klaren-
dalseweg 31 is sinds twee jaar de beeldhouwer 
Maarten thijssen gevestigd met zijn atelier. een 
prachtige plek in een gezellige en karaktervolle 
wijk, vindt hijzelf.
Vanaf januari 2009 start Maarten met het geven 
van een beeldhouwcursus in zijn atelier.

In deze cursus zal worden gewerkt met steen en 
boetseerwas. Twee heel verschillende materialen 
met ieder een eigen karakter: de steen heeft be-
perkingen in de mogelijkheden van het bewerken, 
maar draagt vaak een verborgen schoonheid aan 
kleuren in zich. 
En de boetseerwas is juist erg bescheiden in kleur 
en structuur, maar onbegrensd in wat je ervan kunt 
maken.Naast het leren werken met deze materia-
len en het maken van je eigen beelden, staan ook 
gezelligheid en uitwisseling hoog in het vaandel.

De cursus is op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 
uur. Op dinsdagavond 6 januari om 19.00 uur is er 
een vrijblijvende kennismakingsavond en op 13 
januari start de cursus.

Kosten: € 200,- per 10 lessen, incl. gebruik gereed-
schap en drinken/koekkies, excl. steen 
Voor meer informatie en opgave: 0619768657

Verder is het ook mogelijk om op de woensdag- of 
zaterdagmiddag een kinderfeestje te houden in  
het atelier. Al twee keer heeft Maarten met veel 
plezier een groep kinderen aan het steenhouwen 
gezet! Bel voor meer informatie.

Wat is tHe KiCK ?
the Kick is een kunstenaarsatelier in Arnhem. Dit 
atelier is bedoelt voor mensen met een minimum 
inkomen. the Kick is een plek waar je lekker kunst-
zinnig aan de gang kunt gaan en waar je prima 
kunt uitleven in jouw kunstwerk.
er is professionele begeleiding aanwezig die jou op 
weg helpt. 

In THE KICK gaat het vooral om gezelligheid, hu-
mor, enthousiasme, communicatie en jezelf kunnen 
zijn. Het diverse aanbod van materialen zullen voor 
jouw zeker inspirerend werken en mogelijkheden 
bieden om je te ontpooien.

Materialen: papier, schildersdoeken, karton, kralen, 
knopen, hout, knikkers, gasbeton, blik en nog vele 
andere dingen.

Jij kiest zelf hoe vaak je komt of hoe lang je blijft.
Per dagdeel wordt er een vergoeding gevraagd, 
van 5 euro per dagdeel, 10 euro per dag.
Kleine bedragen voor materiaal gebruik.

Koffie en thee is gratis

Openingstijden:   
Woensdag, Donderdag en vrijdag 10.00 tot 16.00

Het eerste dagdeel is gratis, zodat je de sfeer kunt  
proeven en om te kijken of het wat voor je is.

Wil  je  meer weten bel of e-mail gerust en vraag 
naar José van Tilburg, of kijk op de website:
www.the-kick.nl .

Kunstatelier the KiCK, Veilingstraat 17- 2a Arnhem
06 13376172, jose.tilburg@hotmail.com

 ~ Kunstatelier the Kick ~ 

Inpakpiet op De Wijzer

Dinsdag 25 november kwam er een heuse verha-
lenverteller bij ons op school. 
Hij vertelde het verhaal over inpakpiet die erg 
moe is van altijd maar cadeautjes inpakken. Hij 
wilde ook wel eens wat anders, hij wilde veel 
liever lekker met speelgoed spelen. 
Maar ja toen mailde de hoofdpiet dat de cadeau-
tjes toch echt binnen 10 minuten bij de boot 
moesten zijn.
De kinderen mochten helpen inpakken en samen 
met de kinderen verzon hij een dansje.
We hebben genoten !!!! 
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in 2008 zijn er diverse mensen gestopt met hun 
werk in of voor Klarendal. Wij sommen even voor 
u op: 

Jacob Lammers – beheerder van Wijkcentrum 
Klarendal – vertrok voor de zomervakantie naar een 
ander wijkcentrum. Hij stuurde een kort berichtje 
naar de wijkkrant: “Ik vond de tijd die ik in Klaren-
dal heb gewerkt erg leuk. Ik heb veel met vrijwilli-
gers samengewerkt tijdens activiteiten wat buiten-
gewoon plezierig was, het zijn mensen met het hart 
op de goede plek.”

Xaveria Volman was vier jaar lang de voorzitter van 
Wijkplatform Klarendal – de overlegtafel van de 
wijk waar zowel bewoners als vakkrachten elkaar 
op de hoogte houden van wensen, ontwikkelingen 
en beslissingen. “Toen ik vier jaar geleden hartelijk 
welkom werd geheten dacht ik ‘Hoe ga ik dit doen?’ 
Hoe help je als voorzitter het vergaderen leuk te 
houden en zorg je dat er besluiten worden geno-
men? Dat bleek geen probleem; de basis lag er al, 
gewoon naar elkaar luisteren.”
“Terugkijkend kan ik zeggen dat elk overleg weer 
bijzonder was door de manier van samenwerken. 
Natuurlijk was niet altijd iedereen het met elkaar 
eens. Gezond tegenwicht levert een stevig gesprek 
op waar ieder toch zijn eigen verhaal kan doen. 
De afgelopen jaren speelden er belangrijke zaken 
zoals de vragen over de plek van de brede school 
en de moskee. En het ontstaan van de 'pracht-
wijk’/’krachtwijk'; een ingewikkeld verhaal uit 
Den-Haag waar de bewonersgroep van Klarendal, 
woningbouwcorporaties én gemeente samen uit 
moesten komen. Voor zover ik dit kan beoordelen is 
het aardig gelukt om samen plannen te maken.”
“De bewoners die ik aan de overlegtafel heb ont-
moet zijn trots op hét wijk en werken hard zodat 
iedereen prettig kan leven in Klarendal. Aan de 
Klarendalse overlegtafel kan alles gezegd worden 
en - hoe stevig het gesprek ook is - uiteindelijk 
brengt humor altijd weer iedereen bij elkaar. Ik zal 

de humor en de vrolijkheid zeker missen".  
Na vier jaar besloot Xaveria haar vrije tijd anders te 
besteden, zodat het nu tijd is om de fakkel over te 
dragen. Vanaf 2009 wordt zij opgevolgd door Chris 
de Ronde. Een comeback; hij was tussen 2002 en 
2006 de Groenlinks Wijkwethouder van Klarendal. 

Ellis Agelink werkte vanaf 2005 in Jongerencentrum 
de Mix. Op 21 november had zij daar haar laatste 
inloopavond. “Ik zit vrijwillig al 15 jaar in het jonge-
renwerk, de Mix was mijn eerste betaalde baan. Ik 
ga op een andere manier als pedagogisch mede-
werker op de Lindenhout  aan de slag – een leef-
groep voor jongeren. Ik zou hier nog wel vijf jaar 
kunnen werken; er heerst in de Mix en gezellige 
en relaxte sfeer van een mix aan culturen. Met de 
plek is dus niets mis, maar dan ontwikkel ik mezelf 
niet verder. Tijd om door te stromen dus. Ik zal deze 
jongeren wel missen, ze zijn allemaal even lief. En 
gegroeid; Shivaas loopt hier vanaf mijn begin al 
rond en heeft voor deze afscheidsavond samen met 
zijn moeder voor hapjes gezorgd. Lief hè!”

En niet te vergeten, minister Ella Vogelaar! Voor 
wie het nieuws heeft gevolgd: ze is door haar eigen 
partij na twintig maanden minister te zijn geweest 
voor Wonen Wijken & Integratie, netjes in novem-
ber aan de kant gezet omdat het één en ander niet 
lekker genoeg liep. Zij bezocht Klarendal in totaal 
drie keer en sprak met bewoners en vakkrachten, 
maar we zullen haar niet meer zien. In de pers zei 
zij: “Op het terrein van de wijkaanpak ben ik afge-
lopen anderhalf jaar, ondanks dat ik moest starten 
zonder de benodigde financiële middelen, in staat 
geweest die financiële middelen alsnog te rege-
len, en gemeenten, bewoners en corporaties een 
gemeenschappelijke agenda te laten opstellen voor 
het investeren in zowel mensen als stenen. Tijdens 
wijkbezoeken en onlangs nog een bijeenkomst met 
800 bewoners blijkt dat er een groeiend vertrouwen 
is in mijn wijkenaanpak.”
Vooralsnog heeft haar aftreden geen gevolgen voor 
de ontwikkelingen die de laatste twintig maanden 
in Klarendal in gang zijn gezet, maar “Vanderlaan-
wijk” - Eberhard van der Laan heeft haar opgevolgd 
-  bekt alleen nog niet zo lekker….
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De Sint Jansschool Nog meer afscheid
Op de Sint Jansschool hebben wij sinds de 
zomervakantie een digitaal schoolbord. De 
kinderen en de juf zijn er heel enthousiast over. 
Hieronder vindt u enkele ervaringen van de kin-
deren uit groep 6.
An van nierop

Spreekbeurt met hulp van het digitale 
schoolbord.

Ik heb samen met Ilayda een spreekbeurt  
gehouden over High School Musical.
We hebben eerst een stukje gewoon zelf  
geschreven op de computer.
Toen we bijna klaar waren met de spreekbeurt 
lieten we een stukje van de film zien.  
Alle kinderen vonden onze spreekbeurt leuk.
Via het schoolbord kan je ook een gebrande film 
kijken, maar heb je geen goed geluid. Je kan wel 
goed muziek luisteren. 
Als de juf iets op het schoolbord wil schrijven 
doet ze dat met een speciale pen. Het gaat via 
de computer naar een lampje en van het lampje 
naar het scherm. Het is heel erg fijn om op het 
bord te kijken en naar muziek te luisteren.

Geschreven door Britt Jansen

Het digitale schoolbord.

We vroegen bij De Grote Reis (methode voor we-
reld-oriëntatie) hoe de mens ontstaan is. De juf 
liet een filmpje zien op het digitale schoolbord.
Eerst was er een raar wezen dat heel klein was 
en zichzelf steeds vermenigvuldigde. Het veran-
derde in een kwal en daarna in een vis. Daarna 
was het een salamander die aan land kroop. 
Toen kwam er een muis. De muis werd een aap, 
een holbewoner en toen een mens. Het was een 
grappig filmpje en ik heb er ook van geleerd.

Michael Lin

Digitale schoolbord 

Ik vind het digitale schoolbord handig, omdat ik 
rekenen moeilijk vind. Met het digitale school-
bord is het makkelijker. We krijgen veel meer 
hulp en het is ook leuker omdat er plaatjes zijn. 
Het is makkelijker voor de juf omdat ze dan niet 
in een rekenboek moet kijken. Ze kan alle som-
men op het bord laten zien.

Michel van der Steen


