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Het woordje van Wim
Dag Buurtjes,
Terwijl ik dit typ draag ik géén mondkapje!
De anderhalvemeter-regel is overboord en
de theaters mogen weer vollopen. Wat
heerlijk allemaal.
Een van de schaarse evenementen die we
dit jaar organiseerden was de
Zomaarborrel. Wat was het leuk om weer
zoveel wijkbewoners te zien en te
spreken! Er werden leuke plaatjes gedraaid,
er waren weer lekkere biertjes, wijntjes,
limoncello en frisdrank. Het was weer
supergezellig. Els van Outvorst, van Team
Leefomgeving, bood namens gemeente
Arnhem een luisterend oor voor wensen en
problemen die in de wijk spelen.
Terwijl ik dit schrijf is de herfst al
zichtbaar, voelbaar, ruikbaar. En heerlijk dat
we weer meer kunnen organiseren. Op 26
september de Duurzame Draken Dag en
een week later de proeverij in de
wijngaard met aansluitend ons Oktoberfest
Schwein am Rhein. Supertoll!
Wat dit najaar ook op het programma
staat is verkeersveiligheid. Een paar
punten: de hoge snelheid van verkeer op de
Schutterij en de Utrechtseweg, het tegen
de verkeersrichting inrijden bij de knip op
de Klingelbeekseweg.
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Zoals we al eerder meldden start per 1
januari 2022 ‘Van Wijken Weten 2.0’, waar
we met delegaties uit zowat alle 24
Arnhemse wijken aan hebben gewerkt. Dit
heeft geleid tot een eerlijker verdeling van
bewonersbudgetten, zodat we volgend jaar
als vereniging wat ruimer in ons jasje zitten.
Op onze Zomaarborrel haalde Els wensen
en ergernissen op. We gaan dit
binnenkort een vervolg geven met een
enquête, voor de mensen die er niet bij
waren of die later nog wat dingen
bedachten. Wat stoort jou in de wijk, wat
mis je? Maar ook: wat heb je ervoor over?
Een klein voorbeeld: Er staan nogal wat
mensen op de wachtlijst voor een
moestuin. We zouden van dat voetbalveld
dat er naast ligt ook moestuinen kunnen
maken. Hebben we dat er voor over?
Met zijn allen gaan we
Hoogstede-Klingelbeek nog gezelliger,
veiliger en duurzamer maken.
Tot binnenkort!
Wim Farla
Voorzitter Buurtvereniging Hoogstede
Klingelbeek
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Wijngaard
Velen van jullie zullen de berichten in de
media (o.a. de Gelderlander) hebben gezien:
2021 is geen best jaar voor wijnboeren.
Voor Domein Klingelberg is dat helaas ook
het geval. Door het koude voorjaar kwam
de ontwikkeling van de ranken pas laat op
gang en was er hier en daar
zichtbare vorstschade. De warmte en zon
in juni zorgden voor een inhaalspurt, maar
helaas gooide de natte zomer vervolgens
danig roet in het eten. Net als bij
andere wijngaarden in het land (en tot
ver in Frankrijk) zorgde de nattigheid voor
veel problemen met schimmels, waardoor
onze oogst dit jaar klein zal zijn. Voor de
ontwikkeling van het suikergehalte hopen we
nog op mooi nazomerweer met vooral veel
zonneschijn.
Het goede nieuws is dat de gebottelde
wijn van 2020 binnen is. De gaardeniers
zelf zijn er in ieder geval unaniem over: de
witte en rosé 2020 zijn beide bijzonder
smakelijk. U heeft ze zelf kunnen
proeven op de Open Dag op 2 oktober
tussen 12:00u en 16:00u, voorafgaand aan
‘Schwein am Rhein’. Uiteraard kunt u ook
bestellen via de mail,
bestel@domeinklingelberg.nl.

Naast het verzorgen van de wijngaard zelf
besteden we ook veel aandacht aan groene
zaken in en om de gaard. Zo
hebben we eind 2020 en in de loop van 2021
stroken aangelegd waar bloeiende planten
zijn gezaaid en gepoot die nectar bieden
aan bijen en vlinders. Ook siert een aantal
nieuw aangeplante rozen de wijngaard op,
bijvoorbeeld bij de pergola en klimmend
tegen een dode boom tussen de twee
huisjes in de gaard. Daarnaast
experimenteren we met groene bemesting
in een deel van de wijngaard waar de in de
afgelopen jaren nieuw aangeplante ranken
langzaam groeien. Een mix van kruiden bindt
hier stikstof en andere voedingsstoffen die
hopelijk de groei ondersteunen.
Tot slot is er ook groen nieuws op het
maaifront: sinds de zomer beschikken we
over een elektrische maaier. Daarmee
behoren de stank en uitstoot van onze
benzinemaaiers grotendeels tot het verleden
(op een enkele keer na, wanneer we door
weersomstandigheden anders niet snel
genoeg de hele gaard kunnen maaien).
De door de gaardeniers al liefdevol tot
‘ecograzer’ gedoopte maaier heeft nog een
voordeel: hij is veel stiller dan de fossiele
voorgangers. Dat is fijn voor ons en hopelijk
ook voor onze buren!
De gaardeniers van Domein Klingelberg
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Open dag Wijngaard
Na de versoepelingen van de COVID-19
maatregelen was het weer mogelijk voor
de wijngaardeniers van buurtwijngaard “De
Klingelberg” een open dag te
organiseren. Belangstellenden konden de
oogst van 2020 proeven en eventueel een
of meerdere flessen kopen. Ook was er de
mogelijkheid om een korte rondleiding door
de wijngaard te volgen. Dit jaar was deze
open dag te bezoeken tot 16:00 uur, waarna
men direct kon aanschuiven bij het jaarlijkse
“Schwein am Rhein”, dat bij het buurthuisje
plaatsvond. Wellicht was om die reden het
aantal bezoekers na 15.00 uur redelijk groot.
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Biomassacentrale landgoed
Klingelbeek: Update
De biomassacentrale op landgoed
Klingelbeek is inmiddels anderhalf jaar in
gebruik voor de verwarming en warmwater
voorziening van de woningen op het
landgoed. Sindsdien ervaren omwonenden
regelmatig stankoverlast, zowel in huis als
buiten, bovendien leven er zorgen over de
gezondheidsrisico’s van de uitstoot van
schadelijke stoffen in een vrij dichtbevolkte
woonwijk.
Na constructief overleg met Schipper
Bosch is in het voorjaar de schoorsteen
verhoogd, is de installatie ingeregeld en
worden schonere pellets gebruikt. Het
resultaat is dat omwonenden de
zomermaanden mei, juni en juli nauwelijks
overlast hebben ervaren.
Na deze periode van minder overlast wordt,
nu de veertien appartementen in de drie
nieuwe gebouwen zijn opgeleverd, opnieuw
regelmatig stank en rookoverlast ervaren.
Schipper Bosch (projectontwikkelaar
landgoed) heeft aangegeven te onderzoeken
hoe dit op te lossen is.

Over de stankoverlast is het afgelopen jaar
veel overleg geweest met de gemeente,
ODRA, buurtbewoners, Schipper Bosch,
technici en diverse meetinstanties.
Betrokkenen zijn het eens over de volgende
zaken:
•
Als de biomassacentrale stabiel
draait voldoet deze aan de wettelijke
normen en is de ervaren overlast beperkt.
•
Gedurende de start- en stopfase
van de centrale is er sprake van stank- en
rookoverlast door onvolledige verbranding.
Dit is onvermijdelijk en hiervoor bestaan
geen uitstootnormen. Het kan alleen
verder worden beperkt door bijvoorbeeld
het gebruik van een betere kwaliteit pellets
en betere filtering in de schoorsteen.
•
Het aantal start- en stopfases en
de duur van deze perioden van onvolledige
verbranding moet worden geminimaliseerd.
Dit kan door het technisch goed inregelen
van het systeem, een grotere warmtebuffer,
elektrisch bijverwarmen etc.

Voor de langere termijn is Schipper Bosch
Hoewel er regelmatig overleg is met
overigens ook in overleg met de gemeente
Schipper Bosch laat de actieve
op zoek naar alternatieven voor de
communicatie met de buurt te wensen over: pelletcentrale. Daarbij wordt overwogen de
nooit wordt vooraf aangekondigd wanneer
centrale versneld af te schrijven, aangezien
overlast te verwachten is. Zoals onlangs
biomassa steeds minder wordt gezien als
op 4 oktober toen de pellet-silo’s moesten een schoon en duurzaam alternatief voor
worden leeggezogen en een vrachtauto
gas.
met zuiginstallatie van 14.00u tot laat in de
avond op straat urenlang 100 decibel geluid
De werkgroep Biomassa Klingelbeek blijft
produceerde. Verschillende buurtbewoners
in gesprek met alle betrokkenen en daarbij
hebben daarvoor de politie gebeld.
zoeken naar manieren om de overlast te
beperken. Wilt u meer informatie over dit
traject? Stuur dan een mailtje naar
biomassaklingelbeek@gmail.com
Foske Kleima
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Tomaten, tomaten en
nog eens tomaten
Nederland is groot in het kweken van
tomaten. In de jaren ’80 werd er steeds
maar meer en meer geteeld. Hoe hoger de
opbrengst in kilo’s hoe beter het gebruikte
tomatenras. Dat zorgde inderdaad voor een
hele berg tomaten, maar ze smaakten
nergens meer naar. In Duitsland, ons
exportland nummer een, werden ze
inmiddels al ‘Wasserbombe’ genoemd. Ze
waren rood en rond, leken op een tomaat
maar daar was dan ook alles mee gezegd,
de smaak was volkomen verdwenen.
Als vervolg daarop zijn de telers zich gaan
specialiseren in tomaten met smaak. Kijk in
de gemiddelde supermarkt, groentewinkel of
op de markt en daar liggen meestal
diverse soorten tomaten. Verschillend in
vorm, grootte en smaak hebben ze namen
als Tasty Tom, Rote Perle en
Monterosa. Ja, ze zijn wat duurder maar
ze hebben tenminste smaak! Ook de
trostomaten zijn al vaak een stuk lekkerder,
ze zijn wat later geoogst en hebben dus
meer smaak kunnen ontwikkelen.
Maar deze column gaat ook over
moestuinieren, dus nu over het zelf kweken
van tomaten. Dat is niet zomaar voor
iedereen weggelegd. Ik heb het diverse
jaren geprobeerd, met allerlei tips uit boeken en van internet. Met meestal maar een
erg mager en zielig resultaat.
De tomatenplant heeft veel dorst, maar
heeft een hekel aan regen en te natte
voeten. Hij houdt van warmte en zon.
Wind kan hem beschermen tegen
schimmelen maar te veel wind wil hij ook
weer niet. Het beste doet hij het in een
kas, of overdekt. Maar hij moet dus wel
veel water hebben, in de zomer als het
warm is echt iedere dag. Zomers zoals in
2019 en 2020 waren goed voor de thuis
telende tomatenliefhebber, maar dit jaar
dus niet echt.

Als hij te veel water en mest krijgt, groeit
hij te snel en breken de takken. Hij moet
enkele keren per week worden ‘gediefd’.
Alleen de hoofdscheut mag vruchten
dragen, alle andere takjes en scheuten
moeten eruit worden gehaald. Ze nemen
anders de voedingsstoffen weg en dan
groeien de tomaten niet goed.
Zit alles mee, dan is beloning groot: echt
mooie zelfgekweekte tomaten zijn
verschrikkelijk lekker. Koop dan wel ook
zaden van lekkere tomatensoorten. Te
vinden bij de Bolster of bij Vreeken zaden.
De laatste heeft een groot assortiment
in tomatenzaden voor koudere gebieden,
want een plant geschikt voor warme landen
geeft bij ons niet echt een garantie op een
mooie oogst.
Iedereen kent wel een lekker recept met
tomaten, maar bij ons op nummer één staat
de gekonfijte tomaat. Recept van Janneke
Vreugdenhil uit: We Groente.
Oven op 140 °C. Goede lekkere tomaten,
500 gram, snijden in half of kwarten.
Husselen met enkele gesneden tenen
knoflook, enkele handjes dragonblaadjes en
flink wat olijfolie. Ook nog ½ theelepeltje
suiker, 15 gram balsamicoazijn en de
geraspte schil van 1 citroen. Zout en
versgemalen peper erbij. In één laag in een
ovenschaal en dan 45-60 minuten in de
oven, tot de tomaten zacht en zoet zijn.
Zo al heel lekker met vers brood. Janneke
doet er nog Burata bij, dat is een verse
Italiaanse kaas van mozzarella en room.
Bijzonder is de combinatie van tomaat met
dragon, echt een verrassing.
Eet smakelijk!
Marianne Rooijmans
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D e K i n d e rp a g i n a
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Interview met:
Gael - 5 jaar - Heijenoordschool
Dol op: Boulderen, tennis en mountainbiken.
Ontdekt: Drie vogelnestjes in de twee bomen achter onze tuin.
Tip: De treurbeuk is heel mooi. Je kan daar heel leuk klimmen en je kan er ook goed
verstoppen. Langs de twee vijvers waar we kikkervisjes uit hebben gehaald, daar bij het
grote grasveld staat ‘ie. Het zijn twee verschillende bomen op elkaar, een is lichter dan
de andere. Op het grasveld kun je heel veel dingen doen, het is een grote bult. Je kunt
er tikkertje spelen en misschien is het een goed idee om er in de winter te gaan sleeën.
Favoriete buurtfeest: Pasen! Wij zagen de paashaas huppelen.
Droom: We kunnen met de hele buurt gaan boulderen! En ik zou met de hele buurt willen kamperen op het voetbalveldje.
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V1fit
Op zoek naar een nieuwe sportieve
uitdaging? Mijn naam is Danny van
Engeldorp Gastelaars en sinds afgelopen
jaar heb ik al heel wat sportievelingen
welkom geheten op businesspark Arnhems
Buiten.
Na talloze workouts op het buitenterrein
kreeg ik in mei de mogelijkheid om de oude
schuur naast gebouw B17 (schuin tegenover
restaurant de Kookplaats) te betrekken en
te transformeren tot een rauwe outdoor
gym. V1fit basecamp was een feit.
V1fit biedt outdoor workouts aan voor
maximaal 6 personen. Denk hierbij aan het
combineren van (kick)boksen, bootcamp,
crossfit en/of hardlopen. Hierdoor ontstaat
er een breed scala aan mogelijkheden. Of
u nu uw conditie wil verbeteren, sterker
wil worden of wil leren kickboksen: bij V1fit
komt alles aan bod.

10

Doordat de groepen klein zijn krijgt u
persoonlijke aandacht en kan ik de lessen
aanpassen naar ieder niveau. Zowel
beginners als gevorderden zijn welkom!
Bij V1fit werk ik niet met abonnementen.
U betaalt €15 per losse les en dus alleen
wanneer u komt sporten. De trainingsduur
bedraagt 1 uur.
We trainen veel in de V1fit schuur maar bij
goed weer wordt er ook buiten getraind op
het grasveld voor de Kookplaats, of ergens
anders op het terrein.
Zin om een keer mee te trainen? Boek dan
een gratis proefles op www.V1fit.nl. Hier
vindt u het actuele lesaanbod, foto’s en
verdere informatie. Hopelijk tot snel!
Met sportieve groet,
Danny van Engeldorp Gastelaars

Bericht van Team leefomgeving
Noord-West
Ook al ben ik na vijf jaar in de wijk
bekend met veel wijkbewoners, het kan
geen kwaad mezelf nogmaals voor te
stellen. Mijn naam is Els van Outvorst, ik
werk voor de gemeente Arnhem als
wijkmanager in Team Leefomgeving Noord
West. Ik ben uw aanspreekpunt voor als u
een idee heeft om iets aan te pakken in
de wijk en hier ondersteuning bij zoekt. Ik
kan u in contact brengen met deskundige
adviseurs als er iets speelt op het gebied
van bijvoorbeeld evenementen, verkeer of
groene inrichting.
Wat mij duidelijk is over Hoogstede
Klingelbeek is dat in deze wijk het leven
overwegend goed is. Ik ontmoet hier
actieve, positieve bewoners en een grote
saamhorigheid en zelfredzaamheid.
Bewoners die blij zijn in deze wijk te
wonen. Dat wordt bevestigd in een
bijpraatrondje met het bestuur van de
buurtvereniging en ook als ik mijn licht
opsteek bij de ‘Zomaar Borrel’ in juli.
Dat wil niet zeggen dat er helemaal niets
speelt. Er zijn wel degelijk onderwerpen die
bij ons team belanden en die wij
beetpakken of ondersteunen.
De meeste vragen gaan over de openbare
ruimte. Met name over groen,
klimaatadaptatie en verkeer.
We zijn zijdelings betrokken bij de
pellet-centrale van landgoed Klingelbeek en
ook bij de nieuwbouwplannen van de Hes.
Dat gaat dan vooral over het betrekken
van de wijk bij de plannen.
Op het gebied van veiligheid overleggen we
mee binnen de gemeente over overlast die
beleefd wordt in de wijk.

Ik werk met vijf collega’s in gebied Noord
West.
Noord West beslaat de wijken Klarendal,
St Marten-Sonsbeek, Transvaal,
Burgemeesterswijk, Sterrenberg,
Heijenoord-Lombok, Hoogstede Klingelbeek
en Schaarsbergen.
•
Er zijn acht Teams Leefomgeving
binnen de gemeente. Deze teams willen
aansluiten bij wat er in de wijken leeft en
samen met bewoners kijken wat nodig is.
Die krijgen zo meer invloed op wat in de
wijk gebeurt en waar de prioriteiten liggen.
De teams kunnen u helpen bij initiatieven of
u in contact brengen met mensen en
organisaties met dezelfde initiatieven of
ideeën. Ook zorgt het Team
Leefomgeving ervoor dat gemeentelijke
taken op het gebied van sociale en fysieke
leefbaarheid op maat voor uw wijk worden
uitgevoerd.
•
Het team Leefomgeving is
verantwoordelijk voor de budgetten voor de
wijken. Zij onderzoeken bij inwoners en
professionals in de wijk wat het meeste
nodig is voor de wijk en beslissen waar het
geld aan wordt besteed. Dit geldt
bijvoorbeeld voor groen, wijkonderhoud,
speeltuinen, veiligheid, welzijn, participatie,
sport en cultuur.
Meer info op: Wijken - Gemeente Arnhem
Met het bestuur van de Buurtvereniging
Hoogstede Klingelbeek is afgesproken dat
we geregeld aanschuiven bij hun overleg.
Zodat we ook daar kunnen horen wat er
leeft of nodig is in uw wijk.
Els van Outvorst
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Zomaarborrel
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Interview met de koning van
“de Schutterij van Clingelbeeck”
Sinds augustus 2019 is Edwin Buisman de
Schutterskoning. Normaal duurt dit koningschap maar een jaar, maar door de
coronatijd is Edwin het nu al twee jaar.
De regel is dat wie drie jaar achter elkaar
koning is geweest, hij of zij automatisch
koning wordt voor het leven.

Daarnaast vond hij het altijd al fijn om
actief te zijn in onze wijk, hij en
Mirjam bouwden bijvoorbeeld het huisje
voor de schapen. Bovendien werd hij lid van
de Schutterij.

Wie is Koning Edwin?

Edwin: “De schutterij had in het verleden
als doel burgers te beschermen. De huidige
vereniging heeft als belangrijke doelstelling,
naast het levend houden van de historie:
gezelligheid. Behalve het Koningsschieten
eind augustus organiseert de
Schuttersvereniging door het jaar heen
allerlei activiteiten voor de leden, zoals
‘winterkoninkje schieten’, een
nieuwjaarsborrel, klootschieten of een
fietstocht.

In het dagelijks leven woont Edwin aan de
(korte) Klingelbeekseweg, samen met partner
Mirjam en hun kinderen Roos en Gijs.
Edwin werkt als trainer/safety consultant
op het gebied van machineveiligheid bij Pilz
Nederland. Een afwisselende baan, waarbij
hij advies geeft aan allerlei bedrijven op
het gebied van machine- en
besturingstechnische veiligheid. Kort
samengevat: hij controleert of machines
onder alle omstandigheden goed werken, en
zo niet, dan geeft hij adviezen voor
eventuele verbeteringen. Hij doet dit
momenteel voor Rijkswaterstaat, Aviko,
Nyrstar, maar ook voor het Radboud UMC.
Edwin: “Het ene moment werk ik voor het
Radboudziekenhuis om advies te geven over
een robotarm die mandjes inpakt met
operatie-gereedschap, het andere moment
adviseer ik over het vernieuwen van de
aansturing van de draaibrug van Sluiskil in
Zeeland. “
Onverwacht kreeg Edwin in oktober 2019,
twee maanden nadat hij schutterskoning
werd, een hartinfarct. Reden waarom hij nu
nog maar vier dagen per week werkt.
Hierdoor heeft hij nu meer tijd om zonder
stress leuke dingen te doen. Hij is actief bij
de Helling, een werkplaats voor hobbyisten,
vakmensen en kunstenaars. (Voor
geïnteresseerden: zie www.dehelling-arnhem.
nl)
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De Schutterij van Clingelbeeck:

Bij het koningsschieten moet een houten
‘papegaai’ van een hoge paal worden
geschoten. Eerste de kop, dan de vleugels,
dan het lijf.
Toen in 2019 de papegaai door een schot
van Edwin eindelijk naar beneden viel, gaf
hem dat een gevoel van triomf: “De eer om
koning te mogen worden was
overweldigend!”
Hij vertelt dat dit de tweede
koninklijke ervaring is in zijn leven: in zijn
jeugd woonde hij met zijn ouders acht jaar
in de maîtresse woning naast Paleis
Noordeinde
(Https://www.monumentenzorgdenhaag.nl/
monumenten/noordeinde-72) als een soort
antikraak, totdat Koningin Beatrix het in
1980 nodig had als werkpaleis. Er zijn er
waarschijnlijk niet veel die, zoals Edwin,
kunnen zeggen dat de buurman naast de
Gouden Koets liep en dat hij, Edwin, er wel
eens in heeft gezeten!

Schutterskoning, en dan?

Tot slot:

De schutterskoning krijgt de oude,
zeventiende-eeuwse keten met schildjes
omgehangen door de vorige koning en
krijgt van hem een diner aangeboden.
Daarna wordt hij adviserend lid van het
bestuur en doet mee aan het voorbereiden
van de jaarlijkse activiteiten. Ook laat hij
een nieuw eigen schildje maken voor aan de
nieuwe ketting, die dateert uit 1991.
Helaas kreeg Edwin twee maanden later
een hartinfarct, daarna kwamen corona en
de lockdown.

De schutterskoning en zijn vrouw worden
voor het volgende koningsschieten door de
Schutterij thuis opgehaald in een koets met
paard en onder muzikale begeleiding naar de
plek van het koningsschieten (het
buurthuisje) gebracht.

Hoe is het om Schutterskoning te
zijn in coronatijd?
Edwin: “Saai!! Want er zijn geen
activiteiten sindsdien, behalve de
vergaderingen van de vereniging. Daarnaast:
om op deze wijze “koning voor het leven”
te worden is ook niet leuk...”
“Maar bovenal: niemand wordt lid van een
vereniging die niets mag organiseren. Een
vereniging staat of valt immers met of
mensen ervoor kunnen en willen gaan. Wel
is er vanuit diverse hoeken gevraagd of wij
konden meehelpen aan het initiatief
‘Buurthulp in coronatijd’. Samen met de
buurtvereniging hebben we dit plan, om
mensen in nood te helpen, ondersteund. Dit
werkte prima via WhatsApp- en
Nextdoor-groepen en heeft een aantal
mensen door de moeilijke tijd heen
geholpen.”

Op het moment van het interview was
net bekend geworden dat het schieten dit
jaar weer niet kon plaatsvinden: in verband
met de coronaregels moest helaas worden
besloten om de festiviteiten niet door te
laten gaan.
Edwin: “We hoopten erg dat het wel zou
kunnen doorgaan en dat er weer nieuwe
mensen lid zouden worden. Want
gezelligheid in een wijk is toch wel erg
belangrijk!”
Als laatste wil hij dan ook zeggen: “Leuk
als je lid wordt van de Schuttersvereniging!”

Anja Tolkamp
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Er waren eens drie schapen: Rosa,
Lisa en Lotje ….
Zoals velen van jullie al weten is Rosa, het
zwarte schaapje, op 7 januari 2021 in haar
slaap overleden. Ze is 16 jaar oud geworden
en ze heeft bijna veertien jaar in de
‘Geitenwei’ gewoond. Een bijzonder schaap,
waaraan veel buurtbewoners fijne
herinneringen zullen blijven koesteren. Voor
ons als verzorgers was Rosa een beetje een
zorgenkindje, maar tot dan was ze elke keer
toch weer opgeknapt.

In de zomerperiode houden we ook een
extra oogje op Lotje, omdat ze tot nu
toe elk jaar in meer of mindere mate last
heeft van schijnzwangerschap. Het is erger
als het erg warm is en dan kan dit leiden
tot een ontsteking aan de uiers. Gelukkig
was het dit jaar niet zo heel erg warm, in
tegenstelling tot vorig jaar, bovendien is er
inmiddels een nieuw schaduwplekje in de wei
gerealiseerd, met dank aan Bart en Edwin.

En toen… Lisa en Lotje hebben er wel aan
moeten wennen. Je kon echt merken dat ze
Rosa misten. Ze waren onderling wat meer
aan het bokken en naar elkaar, maar ook
naar ons, als verzorgers, was vooral
Lotje anders. Ze kon je zomaar uit het
niets een (pijnlijk) bokje geven. Hieruit was
af te leiden dat Rosa toch zo’n beetje de
baas was. Gelukkig keerde na een tijdje de
rust weer terug. Ook fijn voor ons….

Zes verzorgers voeren om toerbeurt, elke
dag, de schaapjes. Ze krijgen hooi en
speciale schapenbrokken en daarnaast
mogen ze ook vaak buiten de wei. Ze
blijven netjes in de buurt. Hier kunnen ze
heerlijk van het gras en andere lekkere
dingen snoepen. Het valt me op dat ze ook
nu van de rijpe bramen genieten!

Begin juni zijn de schaapjes weer geknipt
en van hun warme wintervacht ontdaan.
Het moment van knippen is mede
afhankelijk van de nachttemperatuur. Het
mag ’s nachts niet te koud meer zijn omdat
de overgang dan te groot is en ze dan ziek
kunnen worden.

Namens Terry, Annelies, Sophie, Fia, Felipe
en Bart.
Uit het verre verleden:
Het eerste schaapje dat bij ons kwam was
Rosa. Ze kwam in de wei om het
hangbuikzwijn, Betje, gezelschap te houden toen
de geiten er niet meer waren. Dat ging zo:
(Roos Verhaagen:) “Van mijn werk en
kinderboerderij heb ik een zwart schaapje
aangeboden gekregen. Herma en ik waren
helemaal blij toen we hoorden dat we haar van
het bestuur mochten hebben.
Donderdag 7 juni ‘07 rond 12 uur in de middag
kwam ik met de eigenaar en een stagiaire met
bus en ‘t schaapje op de Geitenwei aan. Het
zwarte meisjes-schaapje moest nog wel wennen
en rende heen en weer. Betje en het zwarte
schaapje stonden eerst nog apart maar nu zijn
ze ook bij elkaar in het weiland geweest en het
gaat goed. Betje kwispelde en eindelijk ging
het schaapje eten want dat had ze paar dagen
niet gedaan. Maar het gaat heel goed tussen
Betje en ‘t zwarte schaapje.”
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Wijktekening
De eerste tekening was van een
afgebladderde muur op het Landgoed met
toen nog prachtig lila, zachtgroen en blauw
glas in lood, de tweede was van de
wijngaard. De derde zie je hier; ik heb een
stukje van het huis getekend van wat ik
één van de mooiste huisjes van onze wijk
vind.

Zo lieflijk en romantisch en verrukkelijk symmetrisch. Als het van mij was zette ik een
oude appelboom in het midden, al is
verscholen achter groen ook wel idyllisch.
Maar dat terzijde. Hier is hij weer: de
wijktekening. Heerlijk dat hier verder geen
format aan vast zit.
Hartelijke groeten,
Paula Slotboom.
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Nazomers Genieten
Enkele moestuinbezitters hadden het plan
opgevat om gezamenlijk een maaltijd te
bereiden van de producten uit hun moestuin.
Het zou een maaltijd worden met pompoen/courgette soep, soep van Nieuw-Zeelandse spinazie, enkele gemengde salades
van rode en witte bieten, mosterdsla en
diverse andere groentes, op smaak gebracht met diverse kruiden uit de moestuin.
Courgette frittata, aardappelsalade, een
heerlijk rozemarijnbrood en rode en witte
wijn maakten deze zeer geslaagde maaltijd
compleet.
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Bijzondere planten in de wijk
Als we het hebben over bijzondere
planten, gaat het meestal over hun relatie
tot mens of dier. Het is deze relatie die de
plant bijzonder maakt, maar soms speelt de
zeldzaamheid van de plant ook een rol.
Een hier (in bloemenweide en wadi)
algemeen voorkomende plant is de
Bijvoet (Artemisia Vulgaris). Kenmerkend
zijn de lange stengels met zilverwitte
bladeren en pluimen van bruinachtig gele
bloempjes. De plant bevat een aroma dat
muggen verjaagt,
De Romeinen legden de bladeren in hun
schoeisel tegen vermoeidheid en pijn. In
Korea wordt Bijvoet gebruikt in soepen en
salades en in de Oosterse geneeskunde kent
de Bijvoet ook toepassingen. Tenslotte zou
Bijvoet volgens volksgeloof ook de duivel
kunnen weren…..! (Bron: Wikipedia).
Een andere hier voorkomende plant is het
Jacobskruiskruid (Jacobea Vulgaris). Deze
plant is giftig (voor vee) en wordt
daarom gevreesd én bestreden door boeren.
Tegelijkertijd is het de waardplant voor de
St. Jacobsvlinder, een dag-actieve
nachtvlinder. De rupsen zijn geel-zwart
gestreept als waarschuwing dat ze, net als
de plant, giftig zijn.
Ook de solitaire duinzijdebij is afhankelijk
van deze plant. (Bron: Wikipedia,
Vlinderstichting) Bij observatie in de bloemenweide zag ik dat Jacobskruiskruid zeer
veel insecten aantrekt, daar waar andere
planten totaal geen bezoek leken te
krijgen, een reden om deze plant ondanks
haar giftigheid te koesteren in onze wijk.

Een voor mens én dier bijzondere plant is
de Teunisbloem (Oenothera), een geslacht uit
een ca. 125 soorten tellende
Teunisbloemenfamilie, inheems in Noord- en
Zuid Amerika, maar sinds enkele eeuwen
ook bij ons voorkomend. Het is een nachtbloeier en een belangrijke voedsel-leverancier voor de nacht-actieve insecten.
De olie uit de zaden van de Teunisbloem
is rijk aan onverzadigde vetzuren. Door de
bijzondere samenstelling kunnen
ontstekingen in het lichaam gunstig worden
beïnvloed. (Bron: Wikipedia).
Een plant tenslotte met bekende medicinale
eigenschappen is het St. Janskruid
(Hypericum Perforatum), in het frans
“Mille-Pertuis” vanwege de duizenden
gaatjes die je ziet als je de bladeren tegen
het licht houdt.
Bevat antidepressiva en wordt ook wel
gebruikt bij stress en slapeloosheid. (Let op!
Ga daar niet zelf mee experimenteren!).
St.Janskruid is ook de waardplant voor de
zéér zeldzame (rode lijst) St. Janskruiduil,
een vlindersoort. (Bron: Wikipedia,
Vlinderstichting)
Bovenstaande is slechts een kleine greep
uit wat er hier allemaal groeit en bloeit, en
door doelgericht inzaaien en
aanplanten hopen we de biodiversiteit nog
te vergroten.
Henk te Hietbrink - Klingelklimaat
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Nieuw in de wijk
Even voorstellen:

de familie Hengeveld
Sinds februari van dit jaar wonen zij op het
hoekje van het Maisveld en de Haspel.
Het gezin bestaat uit vijftigers Mark en
Lisinka en hun kinderen Nick (22) en Sterre
(13).
Mark woont al zijn hele leven in Arnhem,
Lisinka komt oorspronkelijk uit Apeldoorn.
Ze woonden eerder 30 jaar in Heijenoord,
in een jaren ‘30 huis.
Ze houden erg van die stijl en waren al een
tijdje aan het uitkijken naar een
andere woning. Het feit dat ze hier een
vrijwel nieuw huis in deze stijl konden
kopen, dat ook nog vrijstaand was, gaf de
doorslag. De eigen oprit vinden ze een luxe.
Lisinka zegt: “Bij onze vorige woning moest
ik soms rondjes rijden door de buurt om een
parkeerplekje te vinden.”
Bovendien is deze woonplek niet ver van
hun vorige huis: Sterre kan gewoon naar
dezelfde school gaan, ook haar vriendinnen
wonen nog steeds vlakbij. Dus voor haar
veranderde er niet veel.
Vanuit hun vorige huis zagen zij de
‘Kematoren’ en nu weer, dus ook dat bleef
hetzelfde.
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Werk en vrije tijd:
Mark werkt als opzichter openbare ruimte
in de gemeente Nijmegen. De bestrating
van drie stadsdelen in Nijmegen valt onder
zijn verantwoordelijkheid. In zijn vrije tijd
probeert hij fit te blijven door te trainen in
de sportschool. Hij is voetbalfan, zijn
favoriete club is (uiteraard, als geboren
Arnhemmer) Vitesse. Voor de coronatijd
had hij steevast een seizoenkaart van
Vitesse, in de nabije toekomst hoopt hij die
weer te kunnen aanschaffen.
Lisinka is commercieel medewerkster bij een
makelaar. Zij maakt volop de hectiek van de
huizenmarkt op dit moment mee, met name
het overbieden en de almaar oplopende
prijzen van de huizen. Ze is de enige uit het
gezin die niet sport, ze besteedt haar tijd
aan gezin en werk en dat vindt ze helemaal
goed.
Zoon Nick is dit jaar afgestudeerd op het
HBO als bedrijfskundige. Hij vond meteen
werk als productmanagement-assistent bij
een bedrijf dat cardioapparatuur ontwerpt,
een baan waar hij het prima naar zijn zin
heeft. In zijn vrije tijd sport hij graag.
Sterre zit in het tweede jaar van het
Montessoricollege. Daarnaast hockeyt ze
driemaal per week bij Upward in Arnhem.
Sinds ze in
Klingelbeek woont past ze soms op kinderen
uit de buurt. Ook hierdoor zegt ze: “Het
was in het begin even wennen, maar ik heb
mijn plekje hier wel gevonden!”
Dat geldt niet alleen voor haar, ze hebben
het alle vier erg naar hun zin in Klingelbeek.

Wonen in Klingelbeek:

Buurtvereniging:

Het gezin is hier snel gewend, vooral omdat
ze prettig werden ontvangen door de buurt
en werden betrokken bij buurtactiviteiten
(zoals op koningsdag in de straat). Ze vinden
de mensen vriendelijk en waarderen het dat
veel mensen de tijd nemen om een praatje
te komen maken.
Mark: “Als ik in de tuin werkte deed ik een
uur over wat in een kwartier zou kunnen,
omdat mensen me aanspraken en we zo
aan de praat raakten. En toen we de tuin
wilden veranderen en ik een paar bomen
kwijt wilde, werd dit snel op de WhatsApp
gezet en stonden er in een mum van tijd
allemaal buren in mijn tuin om de bomen
samen te verdelen. Leuk kennismaken zo!”
Ze vinden het ook lekker rustig in de buurt.
Ze zeggen: “Het was een goede stap om
hierheen te verhuizen, we voelen ons hier
thuis!”

Ze zijn (nog??) geen lid van de
buurtvereniging en weten nog niet zoveel
van de activiteiten, of sommige dingen van
horen zeggen, zoals de muziek die langskomt
voor het Schuttersfeest.
Dus heb ik een deel van de interviewtijd
met hen besteed aan (hopelijk)
enthousiasmerende verhalen over de
Buurtvereniging, de buurtborrels bij het
buurthuisje, de wijngaard, de schaakclub, de
leesclubs, de Schutterij. En voor informatie
verwezen naar de site van de wijk: www.
hoogstede.nl

Anja Tolkamp
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Schwein am Rhein
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Tijdens onze traditionele buurt bbq Schwein am
Rhein is onze voorzitter Wim in het zonnetje
gezet. Als er iemand de award Gouden Buur
heeft verdiend, dan is hij het wel. Wim is een
man die leeft in en voor de buurt. Hij komt
met en steunt diverse buurtinitiatieven en
lobbyt voor ons binnen de gemeente. Zo’n lieve
buur zou iedere buurt in Arnhem moeten
hebben.
Dankjewel Wim voor alles wat je doet en regelt!
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