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redactioneeltje

buurtvereniging hoogstede klingelbeek

U ziet het goed: de Klingelstee ziet er anders uit dan vroeger. De lay-out, de
letter, de indeling (het colofon staat nu achterin) en zelfs een logo. Het ontwerp is van
Gertie Beurskens, buurtgenote, moeder van Kasper, Thomas en Victor, en bekwaam
grafisch vormgever. Zij verzorgt al een aantal jaren de vormgeving van de Klingelstee,
doet de opmaak, de illustraties, ze overlegt met de drukker en verricht meer van dat
soort werkzaamheden waar je aan voorbijgaat als het goed gebeurt. Verderop in het
blad laat ze zien welke stadia er aan dit ontwerp vooraf gingen. Lang geleden had de
Buurtvereniging ook een logo, in de vorm van een oktopus met vijf armen, verwijzend
naar de vijf clubs die toen actief waren. Inmiddels zijn dat er zoveel meer, dat we
meer zouden moeten gaan denken in de richting van een zeeanemoon als we in die
lijn verder hadden gewild. Maar Gertie heeft op verzoek van het bestuur een heel
andere benadering ontwikkeld, meer op basis van een paar kernbegrippen die
gelden voor onze buurt, zoals bijvoorbeeld: actief, veelzijdig, saamhorig, groen, betrokken. Een hele klus om dat samen te vatten in één beeld, maar het is haar gelukt!
Wij zijn trots op dit nieuwe logo, waar zij meteen een hele huisstijl aan heeft vastgekoppeld. Verderop dus meer hierover.
Nog meer nieuws in deze Klingelstee: een nieuw bestuurslid stelt zich voor, een
ander bestuurslid vertelt over haar nieuwe taak, er staat een leerzame anecdote in,
geschreven door een cultuur-historisch en literair geïnspireerde buurtbewoner, en er
is een stuk over een nieuwe website. Verder heeft de leeskring een zusje gekregen.
Sinds januari is er een tweede leeskring gestart, ook weer met alleen maar dames
(wat hebben die heren toch tegen boeken?).
In april was er voor het eerst in vele jaren een wijkschouw door diverse mensen van
de gemeente. Allerlei voorzieningen op basisniveau werden bekeken, zoals de bestrating, rioolputten, plantsoentjes, verkeerssituaties en nog wat dingen. Een verslag
hiervan staat op de site. Die gaat trouwens ook vernieuwd worden, ook daarover
vindt u informatie in deze Klingelstee.
Er is ook veel vertrouwds terug te vinden in dit zomernummer: het woord van de
voorzitter, het ‘vervolgverhaal’ over de nieuwbouw en verslagen van diverse clubs.
Sathsathai, de stichting van oud-voorzitter en buurtgenoten Ben en Tanja Kruk, die
zich inzet voor Nepal, heeft ook weer een verslag van de laatste werkzaamheden.
En net op dit moment is gebleken dat ons volleybalteam de Callunacup weer net niet
heeft kunnen winnen, in een gelijk opgaande, langdurige finalestrijd die zinderde van
spanning en van de hitte! Onze complimenten voor deze sportieve prestatie, Ron,
Joop, Hugo, Ludo, Leo en Paul, en voor alle wisselspelers die de voorgaande wedstrijden hebben gespeeld!
Kortom, het is weer een Klingelstee geworden om de hele zomer te bewaren en af en
toe weer door te lezen. Een heel mooie zomer en fijne vakantie toegewenst!
Uw redacteur,

Hadewych Martens

Hadewych Martens
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bericht van
de penningmeester
Tijdens de ALV van 15 april jl. heeft Annette Verbraak het penningmeesterschap van de buurtvereniging overgenomen
van Antoine Nikkessen, die na 3 jaar deze functie neerlegt. Annette stelt zich hieronder (nogmaals) aan u voor.

Beste buurtgenoten,
Sinds de zomer van 2008 woon ik samen met man en zoon in
de Hoogstedelaan. Na de eerste jaren met kind in de binnenstad van Nijmegen te hebben gewoond, waren we toe aan een
groter huis, een tuin en een fijne speelomgeving voor onze
opgroeiende zoon. Dichter bij ons beider werk leek ons ook
fijn, dus Arnhem moest het worden. Uiteindelijk gevallen voor
deze fijne buurt en ik moet zeggen dat we al onze doelstellingen m.b.t. een nieuw huis hier absoluut bereikt hebben:
Hoogstede-Klingelbeek is een fantastische, kinderrijke buurt in
een fijne groene omgeving.
Vorig jaar ben ik, o.a. om wat meer mensen uit de buurt te
leren kennen, toegetreden tot het bestuur van onze buurtvereniging. Samen met Tina Schiphof heb ik het afgelopen
jaar de activiteiten van de buurtvereniging gecoördineerd. Een
hartstikke leuke klus waardoor ik inderdaad heel veel mensen
heb leren kennen. Ook de bestuurvergaderingen hebben er
voor gezorgd dat ik me in relatief korte tijd ontzettend thuis
ben gaan voelen in de buurt: het is een daadkrachtige club
mensen en (niet onbelangrijk) vooral een hele gezellige club.
Daarom was het ook even slikken toen Antoine Nikkessen
afgelopen voorjaar aangaf niet herkiesbaar te zijn als penningmeester van de buurtvereniging. Jammer dat zoveel ‘knowhow’
wegvloeit uit ons bestuur, maar voor hem persoonlijk een heel
begrijpelijke keuze. Tja, en toen was daar ineens een vacature….en die moest opgevuld. En ja…..een nieuw bestuurslid
zoeken is één ding, zoeken naar een nieuwe penningmeester
iets heel anders. In zijn algemeenheid geldt dat de animo om
‘het geld te gaan beheren’ vaak iets minder groot is, dan de
animo om toe te treden tot het bestuur in een andere functie.
Ook wij leken daar last van te gaan krijgen.
Met de ALV in aantocht kreeg ik op een goede dag een ingeving. Niet dat ik van nature zoveel boekhoudkundige affiniteit heb, maar als de randvoorwaarden goed zijn, durf ik een
uitdaging best aan. Met de wetenschap dat Antoine in de drie
jaar dat hij penningmeester was een gedegen systeem heeft
ingericht, en het feit dat onze vacature vast makkelijker op te
vullen was als het om een ‘niet-centen’-functie ging, heb ik de
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stoute schoenen aangetrokken en me verkiesbaar gesteld voor
het penningmeesterschap.
Dat deze ingeving een goede zet was werd diezelfde week
duidelijk: Wies Koning bleek zin te hebben in mijn oude bestuursfunctie en ziedaar, een kleine stoelendans en we waren
als bestuur weer op dikte.
Ik heb zin in mijn nieuwe klus. Antoine heeft gezorgd voor een
uitermate gedegen overdracht en op het moment dat ik dit
schrijf is alles bijna rond. Ik wacht nog op een paar administratieve handelingen bij de bank en vanaf dan kan ik mij echt uw
nieuwe penningmeester noemen.
Als penningmeester zal ik in ieder geval:
• het financieel beheer van de in- en uitgaven zo goed
mogelijk verzorgen;
• er voor zorgdragen dat onze buurtuitgaven zo goed mogelijk
aansluiten op de begroting voor 2010 zoals die is vastgesteld tijdens de ALV;
• alle voorgeschoten bedragen zo snel mogelijk terugbetalen
(in ruil daarvoor ontvang ik wel graag de bonnetjes of
facturen);
Dit alles zal ik zo transparant en zorgvuldig mogelijk proberen
te doen. In het voorjaar van 2011 zal ik de nieuwe kascontrolecommissie (aangesteld in de ALV van 15 april jl.) bij mij thuis
uitnodigen en hen laten beoordelen of ik mijn voornemens
waar heb kunnen maken.
Via de Klingelstee zal ik u op de hoogte houden van het reilen
en zeilen van het financiële beheer van de buurtvereniging,
maar mocht u tussentijds vragen hebben, dan bent u altijd
welkom.

Met hartelijke groet van uw nieuwe penningmeester,

Annette Verbraak
Hoogstedelaan 47, telefoon 026-4420507

de voorzitter

buurtvereniging hoogstede klingelbeek

Wordt het een hete
zomer in onze wijk?
Zomer 2010 is officieel begonnen.
Op het moment van schrijven zou ik
dit echter nog niet denken. Het oogt
somber, ramen en deuren zijn nog dicht
en gisteren hebben we juist de eerste
Zomerwijn Proeverij op Domein
Klingelberg moeten afgelasten, omdat
het weer te instabiel was.

nen we daarbij een voorbeeld aan onze
buurtkinderen nemen die zeer dankbaar
gebruik maken van alle heuvels en kuilen,
en de tevoorschijn gekomen interessante
restmaterialen. Als het woord ‘buurtjutter’ (in analogie met strandjutter) zou
bestaan, heb ik er in ieder geval een
onder mijn dak wonen…

Maar we laten ons natuurlijk niet uit het
veld slaan! De weersvoorspelling gaat de
goede kant op, de zon doet zijn best en
bovendien… zon, licht en zomer komen
voor een deel ook uit onszelf!

Medio april hebben we de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering gehouden.
Helaas was de opkomst op die avond
niet overweldigend, maar de discussies
en vooral de verslagen van de verschillende werk- & activiteitengroepen waren
zeer interessant. Voor mij geeft dat weer
aan dat wij in een zeer diverse en actieve
buurt wonen, waar ik met genoegen mijn
steentje aan wil bijdragen!

Terugkijkend hebben we in onze wijk
weer een boeiend half jaar achter de rug,
sinds de vorige Klingelstee. Uiteraard zijn
er weer de nodige ontwikkelingen geweest aan het nieuwbouwfront; daarover
elders in deze Klingelstee meer. Maar
we hebben een geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst gehad in de mooie recreatieruimte van de Hulkestein flat.
Verheugend dat we als Buurtvereniging
steeds meer contact krijgen met de grote
groep bewoners in dit beeldbepalende
gebouw in onze buurt.
De winter heeft ook goed toegeslagen
in de wijk. Diverse keren zijn onze straten
en het maanlandschap in het binnengebied weken achtereen met een mooie
schone witte deken bedekt geweest,
hetgeen voor alle kinderen natuurlijk
geweldig was en ook voor de fotografen
onder ons mooie plaatjes opleverde.
Koning Winter heeft zelfs, weliswaar
tussen de sneeuwbuien door, onze wijk
bezocht en aan het eind van de winter
natuurlijk ook de Paashaas. Het zegt wat
over de veerkracht van onze wijk dat we
bij dit soort gelegenheden van de nood
een deugd hebben kunnen maken en
het maanlandschap op een leuke manier
hebben kunnen gebruiken. Sowieso kun-

Tijdens de ALV hebben we afscheid
genomen van onze penningmeester
Antoine Nikkessen, die zich drie jaar lang
zorgvuldig van zijn verantwoordelijke taak
als schatkistbewaarder heeft gekweten.
Nogmaals dank daarvoor!

Afgelopen winter is onze wijk wekenlang bedekt geweest
onder een schone witte deken.

Antoine is opgevolgd door Annette
Verbraak, die reeds een jaar deel uitmaakte van het bestuur.Om het bestuur
weer op sterkte te krijgen hebben
wij Wies Koning bereid gevonden de
vrijgekomen plaats in te vullen. Wies
zal zich samen met Tina Schiphof vooral
bezig houden met de coördinatie van alle
activiteiten in onze buurt.
Als u een en ander goed heeft bijgehouden heeft u gemerkt dat ik nu voorzitter ben van een bestuur dat buiten mij
geheel uit dames bestaat. Nee, u hoort
mij niet klagen!
Ik wens u allen een mooie zomer toe,
prettige vakantie en graag tot ziens in
onze mooie buurt!

Remy ten Hoedt
Voorzitter
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Een pareltje
op de Geitenwei
Het is gelukt! Een subsidieaanvraag vanuit het bestuur aan het fonds Maatschappelijke Ondersteuning is goedgekeurd.
Even de voorgeschiedenis: tijdens de
onderhandelingen van de Werkgroep
Nieuwbouw met de gemeente Arnhem
is ook regelmatig gesproken over gewenste buurtfaciliteiten. In het nieuwe
zorgcentrum zou de buurt net als de
afgelopen jaren in Huis en Haard ruimtes
kunnen huren. Maar het natuurlijke centrum van de buurt, de Geitenwei, kent
ook een aantal activiteiten: het jeu de
boulen, de speeltuin, paaseieren zoeken
en paasvuur, de buurtbarbecue, de
dieren enz. Het was een wens (of droom)
om deze activiteiten te kunnen ondersteunen vanuit een beperkte accommodatie van drie bij vier meter. Deze wens
is vastgelegd in het beeldkwaliteitplan
van het nieuwbouwproject.
Onze wijkmanager Carla Butzelaar
wees ons op het bestaan van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. Dit
beheert een fonds dat activiteiten rond
maatschappelijke contacten ondersteunt.
De samenstelling van de buurt, jong en
oud door elkaar, de toekomstige aanwas
van nieuwe bewoners en de wenselijke
integratie daarvan, samen met de hoge
organisatiegraad van de buurt zouden
belangrijke elementen zijn voor een
aanvraag.
Een rondgang langs de verschillende
groepen leverde het volgende wensen
lijstje op: een schuilplek en lichtpunt
voor de jeu de boulers, berging voor de
strobalen van de dieren op de Geitenwei, berging voor attributen van de volkstuiners, en ook de Schutterij wilde graag
een plek voor hun vele spullen, verder
een toilet en een beperkt keukentje met
stromend water, afvoer en electriciteit.
Archtitectenburo Hans Been (van het
nieuwbouwplan) was bereid om een
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mooi ontwerp te maken dat nodig was
om een aanvraag te kunnen indienen,
onder de prettige voorwaarde: geen
subsidie, geen rekening.
Na de aanvraag in september 2009 was
het een half jaar in spanning afwachten.
Aangekondigde bezuinigingen van de
gemeente Arnhem deden het ergste
vrezen. Maar in het voorjaar kwam
de verlossende uitspraak: aanvraag
toegewezen. Voorwaarde van de subsidie
is dat het ondersteuningspunt in juni
2011 gerealiseerd moet zijn. Het subsidiebedrag dekt niet alle kosten.
Het bestuur, evenals de Schutterij doen
een bijdrage. Onze buren, te weten TCN,
BAM en Giesbers zijn benaderd voor een
bijdrage, en op de buurtbewoners zal
een beroep worden gedaan voor enige
zelfwerkzaamheid.
Er is een werkgroep geformeerd uit de
belanghebbende groepen met de taak
om er voor te zorgen dat het ondersteuningspunt er ook werkelijk komt. Deze
werkgroep bestaat uit:
Herma Rozenboom namens de verzorgers
van de dieren Wim Temming namens de jeu
de boulers Joop Kleijn namens de moestuiners
Joop van Muilekom namens de Schutterij
Meindert Rudolphi namens het bestuur en
de oude werkgroep Nieuwbouw.

Voor vragen en eventuele suggesties
kunt u bij deze werkgroepleden terecht.

Meindert Rudolphi

Een nieuw
bestuurslid
stelt zich
voor
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van 8 april jl. ben ik, met
goedkeuring van de aanwezigen,
toegetreden tot het bestuur van onze
buurtvereniging. Hierbij wil ik mijzelf
voorstellen aan alle leden van de buurtvereniging.
Mijn naam is Wies Koning. Ik woon
samen met mijn man Gerrit Snijders en
onze dochter Nouk (5 jaar) op de Klingelbeekseweg 20. In december 2003 zijn
Gerrit en ik hier komen wonen. In 2005 is
Nouk geboren en zodoende genieten we
alle drie van deze heerlijke en prachtige
plek in Arnhem.
Als moeder kreeg ik nog sneller contact
met de buurt! Ik leerde andere ouders
kennen en nam steeds vaker deel aan activiteiten van de buurtvereniging. Daarbij
wist men mij steeds vaker te vinden om
een handje te helpen met de organisatie
daarvan.
Mijn motivatie om toe te treden tot het
bestuur is dat ik het leuk vind om mij
actief in te zetten voor een leuke en
veelzijdige buurtvereniging! Ik geniet
met mijn gezin vaak van alles wat de
buurt te bieden heeft, zodoende voelt
het voor mij ook goed om daar zelf een
steentje aan bij te dragen. Bovendien
is zitting nemen in een bestuur voor mij
een nieuwe, leerzame ervaring.
Ik ben er in ieder geval met goede moed
aan begonnen en ga mijn best doen!

Wies Koning

buurtvereniging hoogstede klingelbeek

verslag algemene
ledenvergadering
Aanwezig: bestuur en bewoners van Hoogstede Klingelbeek, Carla Butzelaar (wijkmanager Gem. Arnhem)

15 april 2010
1. Opening
Voozitter Remy ten Hoedt opent de vergadering en heet onder
dankzegging aan de VvE van de Hulkesteinflat de aanwezigen
welkom, met name ook onze gemeentelijk wijkmanager Carla
Butzelaar. Mededelingen: Fred Geevers en Christine Tervoort
hebben zich voor de vergadering afgemeld.

2. Agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Notulen
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

4. Activiteiten afgelopen jaar
Verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar: Annette Verbraak somt op wat er zoal werd georganiseerd: Koninginnedag,
de Straatspeeldag, de Barbecue, waarbij van Leni Luierweert
de suggestie kwam om ten behoeve van ouderen of alleenstaanden, die niet in hun eentje met tafels, stoelen en alle andere
spullen willen slepen, lange tafels aan te schaffen waar zij aan
kunnen zitten. Verder het afscheid van de fraters in combinatie
met een High Tea, de open dag van de wijngaard, Sinterklaas
in de Hulkesteinflat, de Nieuwjaarsbijeenkomst, Koning Winter
en de paasactiviteiten. Ze spreekt haar dank uit aan Leni Luierweert op wier zolder de buurt alle spullen mocht opslaan, toen
de zolder van het fraterhuis moest worden ontruimd.

5. Financiën
Financiën: Antoine Nikkessen verklaart de inkomsten en
uitgaven van het afgelopen jaar. De inkomsten waren hoog,
mede door een inhaalslag van achterstallige contributies en
door subsidies van de gemeente: een voor de straatspeeldag
en een in het kader van de Vogelaarwijken. Er waren ook meer
uitgaven: de fraters kregen elk een bijzonder boek cadeau wat
totaal ca. € 600 kostte, en de leden van oude nieuwbouwgroep
kregen flessen wijn als dank voor hun inspanningen. De kosten
voor sinterklaas rusten door trage declaraties deels op dit jaar;
de huurovereenkomst met de gemeente voor de grond van
moestuinen en wijngaard is eindelijk herzien: alleen voor de
wijngaard wordt nog huur betaald en de huur voor de moestuinen van afgelopen jaar krijgen we terug, omdat die op dit
moment niet gebruikt kunnen worden.

Voor 2010 wordt weer een bijdrage van de gemeente verwacht
in het kader van de Vogelaarwijken, is geld gereserveerd voor
bloembollen die de groenstrook en rotonde gaan opfleuren.
Er is ook een huisstijl / logo in voorbereiding, en daarvoor is
geld gereserveerd. Verder is de aansprakelijkheids-verzekering
bij alle wijkverenigingen overgenomen door de gemeente.
Op dit moment zijn er 165 huishoudens lid, waarvan nog 16
‘wanbetalers’. Op een vraag van Meindert Rudolphi over de
verwachte lagere opbrengst van contributies voor 2010, zegt
Antoine dat 2007 en 2008 uitzonderlijk hoog waren vanwege
de inhaalslag: veel mensen liepen jaren achter en hebben dat
goedgemaakt. Hans Voorhuis suggereert dat een los vel in de
Klingelstee met het verzoek tot betalen van contributie handiger is: dat kun je bij de rekeningen leggen, met de Klingelstee
doe je dat niet. De suggestie wordt overgenomen.
De Kascontrolecommissie zegt bij monde van Hanni Kuppens
dat er vertrouwen en waardering is voor het werk van de penningmeester. Ze is wel verbaasd over het beschikbare geld,
en wil het laten stromen. Ze vraagt of het mogelijk is om er
iets van te besteden aan het opknappen van het kaalgeslagen
terrein, maar zolang er nog allerlei sloop- en bouwactiviteiten
ophanden zijn heeft dat geen zin. Remy sluit zich aan bij de
erkentelijkheid van de kascommissie voor Antoine. Als nieuw
kascommissielid in plaats van Leo Kaufman wordt Jan Wage
benoemd.
Antoine gaat vervolgens in op de subsidie van € 35.000 die
na veel moeite is toegekend in het kader van WMO-innovatiefonds gelden, voor de bouw van een steunpunt voor buitenactiviteiten. In zijn begroting is er ook cofinanciering door
TCN, BAM Giesbers, de schutterij, de bestuursleden en de
Buurtvereniging. Er is veel tijd en energie in gaan zitten, ook
van Meindert, die alle benodigde gegevens bij elkaar haalde.
Hij gaat ook ‘de kar trekken’, om de bouw en het beheer op
te zetten. Meindert neemt het woord en zegt alle toekomstige
gebruikers van het steunpunt (geitenwei, volkstuinders, jeu de
boulers, schutterij etc.) in een werkgroep bij elkaar te willen
brengen om te bekijken hoe een en ander gerealiseerd kan
gaan worden. Hij zal een stukje schrijven voor de Klingelstee,
en voor de site kleurenfoto’s insturen. Jan Wage vraagt of het
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niet handiger is om te wachten tot de huizen gebouwd gaan
worden, om te kunnen meeliften in de bouwstroom. Meindert
zegt dat we daar wellicht niet op kunnen wachten, en dat dit
soort vragen in de werkgroep beantwoord moeten worden.
Hij gaat met Ron samen de boel opzetten. Hans V. zegt dat
aannemers bij een groot bouwproject graag zoiets wilen neerzetten om de buurt gunstig te stemmen met de bouw, dat er
misschien meer mogelijk is. Er zal aan de gemeente wel een
accountantsverklaring overlegd moeten worden, zodat er niet
gerommeld kan worden met het bedrag. Hanni vindt dat de
buurt nu een impuls nodig heeft.

6. Bestuurssamenstelling
Remy wordt bij acclamatie herkozen als voorzitter; Antoine
treedt af, en wordt door Remy bedankt voor zijn inzet, hij krijgt
een fles Klingelberg 2007 als dank; Paul Gerritsen memoreert
dat Antoine drie jaar geleden een puinhoop aantrof, die hij
heeft omgezet in een goed onderbouwde financiële basis. In
zijn plaats schuift Annette op naar de stoel van de penningmeester, zij wordt ook bij acclamatie in die functie bevestigd;
Wies Koning wordt door het bestuur voorgedragen als opvolger van Annette bij de activiteiten, en ook zij wordt bij acclamatie gekozen.

7. Mededelingen
Mededelingen namens de diverse clubs: van de moestuinen
is niemand aanwezig, Charly meldt dat er drie zijn aangelegd
naast de wijngaard, die tzt weer bij de wijngaard worden getrokken, maar die nu beschikbaar zijn voor enthousiaste moestuinders. Hanni geeft aan dat er onduidelijkheid is over het
verplaatsen van de geitenwei, en dat daarom nog geen nieuwe
dieren zijn aangeschaft. Carla zegt dat het misschien mogelijk
is om de wei op dezelfde plek te houden, omdat het NGE op
een andere manier zou kunnen, maar dat dit nog niet zeker is.
Het bestuur wil echter ook gekend worden in eventuele uitbreiding van het aantal dieren. Jan Wage zegt dat de muziekgroep
leeft, maar vergrijst en kleiner wordt. Er wordt daarom contact
gezocht met andere wijken in de buurt (Lombok) om te zien of
daar misschien mensen geïnteresseerd zijn in deelname. Van
de leesclub is niemand aanwezig, namens de schaakclub meldt
Jack Schoot dat er sinds de vorige vergadering niets veranderd
is: negen mensen, dus ruimte voor nog één schaker, en dat Bas
nog steeds niet verslagen is. Henk Willemsen vertelt namens
de bridgeclubs dat er niet meer binnen de buurt wordt gebridged, de meesten hebben aansluiting gevonden bij andere
groepen en spelen daar. Hij staat open voor nieuwe (jonge)
aanmeldingen.

bouwgebied. 2009 belooft een goed jaar te worden, er worden
meer Bianca en Johanniterstokken bijgepoot omdat er veel
belangstelling is voor witte wijn. Elke zaterdag zijn 8 vrijwilligers aan het klussen, Pieterbas heeft belangstelling om mee
te doen. Spoorlawaai: er is bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van de zienswijze door Prorail, recent is er een hoorzitting
geweest bij een werkgroep van de Raad van State, Hadewych
is daar geweest om het bezwaar toe te lichten. We wachten het
resultaat daavan af. Van de verkeerscommissie is er niemand
aanwezig. TCN-groep: Meindert zegt dat er beweging zit in de
groep, we willen geïnformeerd worden over de plannen van
TCN, maar tot op heden is de brief nog niet beantwoord; de
TCN-plannen behelzen o.a. structuurplannen en verkeersafwikkeling, de groep wil als waakhond fungeren.

8. Interim Werkgroep Nieuwbouw
Remy doet verslag van de activiteiten van de interimwerkgroep
Nieuwbouw, i.c. het bestuur, van het afgelopen jaar. Omdat het
kennelijk niet mogelijk is om mensen te vinden die de taken
overnemen stopt het bestuur er ook mee: het is niet te combineren met de andere taken. Alleen het reguliere overleg met
de projectleider wordt nog gedaan, en het convenant wordt
afgerond. Hans V. heeft de indruk dat er nu gebeurt weinig
zodat er weinig urgentie om in zo’n groep te gaan zitten. Remy
spreekt dat tegen. H&H verdwijnt, het WoZoCo dreigt er dus
niet aan gekoppeld te kunnen worden, er gebeurt van alles!
Het bestuur is niet aangesteld om zich daar zo mee bezig te
houden, heeft daar ook detijd niet voor. Antoine vindt het slap
dat het algemeen belang maar voor weinigen telt. Remy vindt
dat In gesprek blijven belangrijk is. Hans heeft waargenomen
dat bij voorlichtingsbijeenkomsten men onmiddellijk in details
gaat als de breedte van de paadjes, en dat de grote lijn niet
wordt gezien. Dat er geen nieuwe groep komt heeft te maken
met de vorige ALV: niemand wil zich de vingers branden.
Remy zegt toe nog een keer een buurtbrief te maken om aan
te geven wat er gebeurt en waarom dat belangrijk is, en met
daarin een allerlaatste oproep voor leden van een nieuwe
werkgroep.

9. Activiteiten
Tina geeft vervolgens een opsomming van de activiteiten van
het komend jaar: koninginnedag, straatspeeldag, wijnproeverij,
barbecue, Callunacup volleybaltournooi. Het vaderdagvoetbal
kan waarschijnlijk niet doorgaan bij gebrek aan voetbalveld.
Wellicht ook een wandeling in september, ze staat open voor
suggesties.

10. Rondvraag
Namens de computerclub vertelt Jack dat die nog steeds aan
een behoefte blijkt te voldoen, er komen per avond zo’n 18
mensen naar H&H voor het vragenrondje en het thema. Van de
jeu de boulers is er niemand, maar naar verluidt gaat dat ook
prima. Hetzelfde geldt voor de joggingclub. De spelletjesclub
is in ruste, Paul zal een stukje schrijven voor de Klingelstee om
te peilen of er belangstelling bestaat voor een herstart. De wijngaard ligt er volgens Charly strak bij, er is een haag geplant
om het gebied enigszins af te schermen van het NGE / nieuw-
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Tijdens de rondvraag vraagt Hanni of de wijkschouw al is
geweest: Carla zegt dat die op 6 april was, in aanwezigheid
van de wijkagenten, ambtenaren van Stadsbeheer en onderhoud, Remy, Hadewych en zijzelf. De schouw was bedoeld
om te kijken naar het basisniveau van de voorzieningen. Joop
van Muilenkom heeft nog een aanvulling op de voorzieningen
waarnaar gekeken moet worden: de riolering van de Rosandelaan en Hoogstedelaan is verzakt; zou moet om de 2 à 3
jaar moeten worden gecheckt. Hanni wil weten of er iets met
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het maïsveld kan gebeuren, inzaaien of zo. Er kan pas iets mee
na het NGE. Wil Wage meldt overlast door hondenpoep op de
stoepen rond Huis en Haard, wat ze zo vervelend vindt voor de
mensen die met hun rollators daar doorheen rijden. Het beste
is om Handhaving (politie) te bellen. De heer Pegels is boos
over het onderhoud aan de boomspiegels / plantsoenen voor
Hoogstedelaan 1-25. Carla zegt dat er afspraken waren over het

onderhoud met bewoners die het zelf wilden doen, maar nu
dat niet meer werkt gaat de gemeente het weer overnemen.
Eerst wordt bekeken wat er moet gebeuren en hoe.

11.
De voorzitter sluit de vergadering, onder dankzegging aan alle
aanwezigen.

De wijkschouw was bedoeld om te kijken naar het basisniveau van de voorzieningen

2 e leesclub
in de ‘Hoogstedescene’
Sinds deze winter is er in onze buurt
zelfs een tweede leeskring van start
gegaan, omdat de eerste al vol was.
Dit blijkt een goed idee en op deze
manier heb ik persoonlijk ook weer
kennis gemaakt met mensen die ik
voorheen nog niet kende en die het
ook leuk vinden om deze passie met
mij te delen.Deze leesclub bestaat uit:
Renate, Hilda, Mariska, Clara, Mary,
Christine1 en Christine 2, Toos en
Gemma.
Al twee keer zijn we bij elkaar gekomen, elke keer bij een ander thuis, om
een boek te bespreken. De eerste keer
hebben we het boek van Arthur Japin

gelezen: De Zwarte met het Witte Hart,
wat niet bij een ieder in goede aarde
viel en misschien een wat zware start
was. Daarna de debuutroman van Franka
Steur: Een Dorsvloer vol Confetti, dat
veel stof deed opwaaien met haar achtergrond als streng gereformeerde. Jammer
was dat we er een half uur voor de
samenkomst pas achter kwamen dat
Franca juist die avond in Arnhem aanwezig was tijdens het festival in Oostpool, samen met Jan Siebelink, anders
was het wel leuk geweest om er naar toe
te gaan.
We delen dit zo’n vijf à zes keer per jaar
en spreken samen de data af wanneer
we bij elkaar komen en bij wie, en als er
dan toch nog iets tussenkomt dan is dat
geen enkel probleem. Ieder probeert op
zijn eigen wijze iets te achterhalen van
de betreffende schrijver/schrijfster om dit
te laten zien of te vertellen, of te laten
horen.

Je vertelt wat je van het boek vindt en
al gauw komen de verhalen van een
bepaalde passage of het niet kloppende
stuk.
Kortom: we hebben samen een gezellige
avond en lezen weer eens andere literatuur dan wat je zelf gewend bent, dus
dit heeft verrassende kanten.
We doen dit kosteloos en omdat de tijd
om een boek te lezen vrij ruim is (een
mooi boek heb je immers binnen twee
dagen uit) is het ook goed te doen. In
de zomervakantie komen we niet bij
elkaar (juni, juli en augustus), maar dan
hebben we weer tijd om andere boeken
te lezen of om te fietsen, te wandelen en
te barbecueën met kinderen of kleinkinderen, ook gezellig toch?

Gemma
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De Straatspeeldag
De straatspeeldag op 2 juni 2010
was weer een gezellige dag. Het
weer was fantastisch, de kinderen
hadden goede zin, er was voor hen
van alles te beleven, kortom alle ingrediënten voor een geslaagde dag
waren aanwezig!

Het begon met een knipkaart die
de kinderen kregen waarop stond
wat ze allemaal konden halen: chips
fruit (fantastisch gewoon!!), popcorn,
een ijsje en een zakje snoep. Daarna
konden de kinderen rondfietsen op
straat over de skelterspringplank,
paardrijden, geschminkt worden, hun
eigen verkeersbord maken/schilderen,
meedoen aan vier-op-een-rij, skippy
stol plastic, rolloper, springen op het
springkussen, volleybal, voetbal door
echte voetballers geleid, enzovoort!!
De dag eindigde met pizza’s die bij
iedereen gretig aftrek vonden!

www.hoogstede.nl
	Hieronder volgt een opsomming van een aantal aanvullingen /
nieuwe onderwerpen op onze website in het eerste half jaar van 2010.

1.	Nieuws
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

04-05-2010 • Van koeienstal tot tandartspraktijk
30-04-2010 • Koninginnedag
16-04-2010 • Een paddenpoel aan de Klingelbeekseweg
03-04-2010 • Paashaas en Paasvuur
03-03-2010 • Wijkschouw Arnhem
21-02-2010 • Zienswijzen op Ontwerp Bestemmingsplan
Hoogstede Klingelbeek
10-02-2010 • Koning Winter spel
13-02-2010 • Onrust in Hoogstede
05-02-2010 • Heel veel sneeuw weer

2.

Fotoreportages

➢
➢
➢
➢

30-04-2010
03-04-2010
05-02-2010
01-02-2010

3.

Berichten uit de media

➢
➢

16-04-2010 • Een paddenpoel aan de Klingelbeekseweg
13-02-2010 • Onrust in Hoogstede

•
•
•
•

Koninginnedag
Paashaas en Paasvuur
Koning Winter
Lange winter; veel sneeuw

4.	Opmerkelijk in 2010
➢
➢
➢
➢
➢

Vuurwerk in de Hoogstedelaan
Hoera! Een meisje: Fynn, H79
Al weer een ondergesneeuwde wijk
Hondenuitlaatplaats in de wijk
Geschutskoepel weer zichtbaar

5.	Nieuwbouw
➢
➢
➢

06-06-2010 • Vijfde Nieuwsbrief
21-02-2010 • Diverse zienswijzen m.b.t. het Ontwerpbestemmingsplan
Hoogstede Klingelbeek van 11 januari 2010
11-01-2010 • Bestemmingsplan Hoogstede - Klingelbeek ter inzage

Tot volgend jaar!
Al deze onderwerpen kunt u vinden op

Nicoline Hendriks

www.hoogstede.nl
Joop van Osch
webmaker Hoogstede Klingelbeek
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De nieuwbouw
a continuing story?
Op het moment van schrijven van dit artikel is de aannemer
net een week bezig met het zeefproject in het binnengebied in
onze buurt. Hopelijk zijn de werkzaamheden, op het moment
dat u dit leest, al een heel stuk verder gevorderd en wellicht
zelfs bijna afgerond. Hoewel de activiteiten van de aannemer
middels een duidelijke nieuwsbrief zijn aangekondigd en we
natuurlijk sowieso al wisten dat men nog niet klaar was, was
het toch weer even slikken toen de enorme zeefinstallatie met
bijbehorende noodzakelijke containermuur naar binnen werd
gereden. Hopelijk is alles voor de bouwvakvakantie gereed en
keert de rust voorlopig weer, maar op dit moment is het voor
ons allemaal nog even doorbijten.
Zeker ook in combinatie met andere grootschalige werkzaamheden zoals de herinrichting van de Utrechtseweg krijgt onze
buurt het flink om haar oren. Ik heb er wel over nagedacht of
het nu zo geweldig is dat er momenteel een aantal dingen
gelijktijdig gebeuren (aangezien ik aan de Utrechtseweg woon
heb ik zowel voor als achter mijn huis een hoop gedoe…). Nee,
leuk is anders, maar alles afwegende toch maar liever alles in
één keer dan twee keer achter elkaar een periode van herrie,
stof en ander ongerief. Het is niet anders.
We zijn overigens in de stad in ‘goed’ gezelschap: onze buren
Lombok & Heijenoord krijgen er als gevolg van ‘Sporen in
Arnhem’ ook flink van langs. En wat te denken van de stationsomgeving? Arnhem gaat flink op de schop!
De onzekerheid over de nabije toekomst van het projectgebied
in onze buurt blijft aanhouden. We weten dat de projectontwikkelaar die destijds het project in een stroomversnelling heeft
gebracht, Vivare, inmiddels is afgehaakt. Of het de gemeente
lukt met een andere projectontwikkelaar tot overeenstemming
te komen is erg ongewis. Aan de ene kant zal de gemeente
willen proberen de economische ontwikkelingen op het juiste
tempo te houden, maar aan de andere kant zullen bouwondernemers de nodige zekerheden willen krijgen voordat ze zich
ergens instorten. Spannend dus.

In alle gevallen zal de buurtvereniging met de gemeente in
gesprek blijven. Wanneer de bouwontwikkelingen doorgaan
zullen we ervoor proberen te zorgen dat eerder gezamenlijk
gemaakte plannen op de juiste manier en in de juiste volgorde
worden gerealiseerd. Maar ook wanneer de bouwplannen toch,
vanwege het slechte economische klimaat, voorlopig weer
op ijs gezet zouden worden, zullen we ons beijveren om onze
buurt leefbaar te houden en het projectgebied op een
passende manier (tijdelijk) vorm te laten geven.
Tijdens de ALV in april kregen wij signalen die het bestuur ertoe
brachten nog een laatste oproep te doen om buurtgenoten te
vinden die bereid zijn zitting te nemen in een nieuwe werkgroep nieuwbouw. Deze groep moet de komende activiteiten
in het projectgebied volgen en namens de wijk de contacten
met de gemeente onderhouden. Hoewel we daar enigszins sceptisch over waren zijn we blij dat we die oproep toch
gedaan hebben, want inmiddels hebben zich vijf(!) buurtgenoten aangemeld die zich toch willen inzetten voor die nieuwe
groep. Fijn, want dit is echt in ons aller belang!
Inmiddels weten we dat de gemeente het definitieve bestemmingsplan, inclusief de vele ingediende zienswijzen, aan de
gemeenteraad ter behandeling heeft aangeboden. Mijn eerste
indruk is dat de gemeente zeer zorgvuldig is omgegaan met
alle vanuit de wijk geleverde op- & aanmerkingen. Dat zal zeker
niet in alle gevallen hebben kunnen leiden tot aanpassingen
van de plannen, maar in grote lijnen heb ik toch echt het idee
dat de gemeente haar best doet om met ons mee te denken.
Maar… oplettendheid blijft zeker geboden! Samen met de gemeente werken we ook aan een convenant waarin we gezamenlijk de afspraken vastleggen die niet in het bestemmingsplan
passen, maar die we wel van cruciaal belang voor de toekomstige ontwikkelingsactiviteiten achten.
Ik verwacht dat u op korte termijn regelmatig iets zult horen
van de nieuwe werkgroep en de ontwikkelingen in onze wijk,
die een van de leukste en mooiste wijken in Arnhem zal blijven!

Met vriendelijke groet,

Remy ten Hoedt
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Afscheid nemen
Is met beide handen
dragen wat
herinnering is
Als een geliefde persoon uit uw naaste omgeving overlijdt
wilt u graag op een persoonlijke manier afscheid nemen
van hem/haar. Je kunt maar één keer zo afscheid nemen,
dat maakt een uitvaart een even verdrietige als bijzondere
gebeurtenis.
U kunt mij als Ritueelbegeleider te hulp vragen om met
u mee te denken over de inhoudelijke invulling van de
uitvaartceremonie.
In een gesprek ga ik samen met u op zoek naar de rode
draad in het leven van de overledene. Hoe heeft hij/zij
geleefd, wat was er belangrijk voor hem/haar, welke
herinneringen koestert u.

Wat kunt u van mij verwachten:
• ik kom bij u op huisbezoek
• ik help u bij het zoeken naar passende gedichten en muziek
• ik help u bij het schrijven van een tekst of schrijf deze voor u
op grond van uw verhaal
• in overleg ga ik voor tijdens de uitvaart ceremonie
• ik doe het woord aan het graf of bij een as verstrooiing
• u krijgt de volledige tekst in een mooie map
• ik kom voor een nazorg gesprek
In geval van een te voorzien overlijden in de nabije toekomst
kunt u ook mijn hulp inroepen. Tijdens een huisbezoek denk ik
met u mee over een gepaste afscheidsceremonie.
Contact: u kunt zelf contact met mij opnemen of via uw uitvaartondernemer.
Prijzen: deze zijn beschikbaar bij uw uitvaartondernemer of
tijdens telefonisch contact.

Mooi ritueel
Jacqueline Mooi - Ritueelbegeleider bij afscheid
Klingelbeekseweg 30 , 6812 DH Arnhem
T: 026-35 14 887 M : 06-431 65 83
e: mooi.ritueel@gmail.com
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Schutterij
van de clingelbeeck
Op bijgaande kaart uit omstreeks 1600 is de buurtschap Klingelbeek weergegeven. Het landgoed Hulkestein is herkenbaar aangegeven. Minder duidelijk is aan de Westzijde het aangrenzende gelegen landgoed “Het Spijker”, het huidige
Oolgaardthuis en weer daaraan grenzend het landgoed Klingelbeek, later bekend als het St. Eusebiushuis”.

De huidige ligging van de Utrechtseweg en de Klingelbeekseweg is nog precies zo
als in die tijd, daar is in die 400 jaar niets aan veranderd. Ook het paadje van de
Utrechtseweg naar de Klingelbeekseweg langs de geitenwei bestond toen al.
En op het huidige terrein van de KEMA bevonden zich de landbouwgronden.
Tegenover het Landgoed Klingelbeek aan de Utrechtseweg lag een aantal boerderijen. De bewoners van die boerderijen hebben met goedvinden van de landeigenaren in 1644 de Schutterij van de Clingelbeeck opgericht. Hoe konden deze bewoners
bevroeden, dat in 2010 de Schutterij zijn vierde lustrum viert sinds de heropleving in
1990. Dat gaat uitbundig gevierd worden! “De Schutterij roert de trom” is daarom
dan ook het motto voor het schuttersfeest van dit jaar.
Konden we verleden jaar op de valreep nog gebruik maken van het veld bij de
Fra-ters, dit jaar moesten we op zoek naar een andere locatie. Oorspronkelijk hadden
we onze zinnen gezet op het geplande schuttersveld nabij de geitenwei, maar door
de vertraging in de nieuwbouwplannen moesten we die hoop laten varen.

Het definitieve programma wordt
u uiteraard nog aangereikt, maar
reserveert u in ieder geval zondag 29
augustus om het inmiddels tot buurtfeest uitgegroeide schuttersfeest bij
te wonen.
Namens de Schutterij een prettige
vakantie en tot ziens op zondag 29
augustus op het schuttersveld van het
voormalige St. Eusebiushuis aan de
Klingelbeekseweg 23.

Fred Geevers

Groot was dan ook onze vreugde toen CasaCura, de nieuwe eigenaar van het landgoed ons toestemming verleende om dit jaar daar toch het schuttersfeest te houden.
CasaCura B.V ontwikkelt, realiseert en beheert woonzorgvoorzieningen voor ouderen
en voor mensen met een verstandelijke handicap in Overijssel en Gelderland. Het
aanbod om dit jaar van het voorterrein van het St. Eusebiushuis gebruik te mogen
maken heeft de Schutterij met beide handen aangegrepen, Het aanstaande schuttersfeest krijgt ter gelegenheid van ons jubileum een extra feestelijk tintje. De Monte
Reno band uit Heijenoord treedt ’s middags op en we hebben voor de kinderen ook
extra activiteiten ingehuurd. Tegen het einde van de middag treedt na twee jaar
afwezigheid weer de Reflection Band op, zodat na afloop van de inhuldiging van
de nieuwe koning een dansje gemaakt kan worden.
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Hoedenatelier
Elisabeth de Meulmeester

t 026 445 20 82 m 06 22 96 60 25
t 026 445 20 82		

m 06 22 96 60 25

e info@demeulmeester.nl

i www.demeulmeester.nl

e info@demeulmeester.nl i www.demeulmeester.nl

Hart voor hout

Gerrit Snijders
t 06-42515816
Klingelbeekseweg 20, Arnhem
info@snijdersmeubelmakerij.nl
www.snijdersmeubelmakerij.nl

Koning
winter

paashaas

koninginnendag

straatspeeldag
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Een vernieuwde website
De website in zijn huidige vorm gaat
binnenkort verdwijnen. Tot nu toe heb
ik alle nieuwtjes, berichten, activiteiten
enz. enz. er altijd zelf opgezet. Dat
vond ik geen bezwaar; ik vind het leuk
om te doen en vond er daarom ook de
tijd voor.
Maar ook ik ben wel eens ziek, ga eens
op vakantie of kijk wel eens een avond
niet naar de e- mailbox, i.v.m. een sportavond of buurtactiviteit.
Zo is het toch wel eens voorgekomen
dat een bericht van het bestuur wat later
gepubliceerd werd dan wenselijk was.
En dat is niet nodig, wanneer zij dat zelf
zouden kunnen doen.
Met de voorzitter heb ik afgesproken
eens te kijken naar een oplossing. Die
oplossing is gevonden via een buurtbewoner, die webmaster is van de website
van het Wijkplatform Arnhem West www.
wpaw.nl: Edwin Buisman, Kl15.
Hij heeft die website opgezet via een
Content Management Systeem (kortweg
CMS) van Joomla.
Samen met Edwin ben ik gaan kijken hoe
we de website van onze buurtvereniging ook in een dergelijke vorm zouden
kunnen gieten. Het voordeel van dit sys-
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teem is namelijk dat je met meer mensen
aan de inhoud kunt gaan werken. Je
krijgt daartoe van de Administrator
(Edwin of ik) een wachtwoord om in te
loggen als redacteur. Op die manier kunnen leden van het bestuur zelf eenvoudig
berichten toevoegen aan bijvoorbeeld
Nieuws, Activiteitenkalender, Nieuwbouw
en Discussies.
Op http://www.hoogstede.nl/joomla
kunt u alvast een kijkje nemen.
U zult zien dat enkele rubrieken er nog
precies hetzelfde uitzien; het was namelijk niet nodig (afgezien van de enorme
hoeveelheid tijd die dat zou kosten)
om alles te vernieuwen. Het systeem
biedt ook de mogelijkheid al gemaakte
pagina’s van bestaande websites in te
laden. Gelukkig!
Edwin zal een handleiding in PowerPoint
maken voor toekomstige redacteuren.
Mondelinge uitleg zal ook worden gegeven.
Bij het “live” gaan zal alles nog niet zijn
definitieve vorm hebben. Er liggen nog
wensen bij mij en wellicht ook bij enkele
buurtbewoners, die hierbij uitgenodigd
worden mee te denken.

Joop van Osch
webmaker Hoogstede Klingelbeek
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ontwikkeling van
het buurtlogo
Vorig jaar werd mij gevraagd een logo
voor onze buurt te ontwerpen. Als
buurtgenote en grafisch ontwerper
ging ik graag die uitdaging aan.
Typering
Om tot een treffend beeldmerk te kunnen
komen ben ik eerst op onderzoek uitgegaan. De buurt heb ik in kaart gebracht
aan de hand van een aantal trefwoorden
die voor iedere buurt gelden maar juist
ook met typeringen die voor onze buurt
specifiek zijn. Zoals de geschiedenis
en locatie in Arnhem, de populatie en
natuurlijk de veelheid aan activiteiten
die er worden georganiseerd om de
buurt echt te laten leven. Ook al ervaar
ik dagelijks dat het hier fijn wonen is, het
was erg boeiend me inhoudelijk meer te
verdiepen in onze buurt.
Buurtvereniging ‘Hoogstede Klingelbeek’
staat om veel bekend, dus aan informatie
had ik geen gebrek. Met Hadewych
Martens samen ben ik tot een metafoor
gekomen die de basisgedachte werd
om tot vorm te komen. Een boom opgebouwd uit mensfiguren.

Van inhoud naar vorm
Het creatieve proces dat volgde verliep
echter moeizaam. Mijn schetsen van
bomen en mensfiguren werden naar mijn
idee telkens te illustratief, te letterlijk.

Een sterk beeldmerk is immers herkenbaar door zijn eenvoud en dat kreeg
ik naar mijn idee niet treffend genoeg.
Mijn schetsen vond ik telkens te figuratief waardoor het hele project in de kast
kwam te liggen. Na ruim een half jaar
heb ik mijn schetsen opnieuw bekeken en
overwogen. In overleg met het bestuur
van de buurtvereniging is uiteindelijk
onderstaand logo gekozen. Een logo
waarin zeker een illustratief element zit
maar juist een element dat de menskant
benadrukt in combinatie met een plek
waar iets groeit, gezamenlijkheid.
‘Onze boom’ verbeeldt uiteindelijk
genoeg van wat wij hier graag koesteren:
gezamenlijkheid en daadkracht.

Toepassingen
Nu moet nog blijken of het logo genoeg
beklijft en sterk genoeg is om gehecht
aan te raken. In ieder geval zal het een
verhelderde rol gaan vervullen, zodat u
direct weet dat het om de buurtvereniging gaat wanneer u een nieuwsbrief
ontvangt of de website bezoekt.
Het aanpassen van de Klingelstee in een
vormgeving die past bij het beeldmerk
was een eerste stap. In de overige
uitingen van de buurtvereniging zult u
qua vormgeving in de nabije toekomst
zeker ook verandering zien!

Gertie Beurskens
Grafisch ontwerper
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in memoriam
coba
denkers
Coba woonde in het witte boerderijtje
op de driesprong Klingelbeekseweg Hulkesteinseweg. Ze heeft altijd in de
buurt gewoond. Geboren werd ze in
de Alexanderstraat als derde kind van
groenteboer Denkers. Daarna verhuisde
ze naar de Klingelbeekseweg, tussendoor woonde ze even in de Emmastraat
in Oosterbeek om vervolgens in 1973
weer terug te keren bij haar geliefde
broer Gerrit op de Klingelbeek. Dat was
haar wereld. Coba wilde niet ver weg.
Naar Driel was al een hele reis. “Laat mij
maar fijn hier, hier ben ik gelukkig”. Haar
leven bestond uit hard werken. Eerst bij
haar vader in de groentezaak en later bij
Gerrit. Werken op het land, werken in de
winkel maar ook haar ouders en Gerrit
verzorgen. Dat was haar leven.
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In juni 2007 overleed Gerrit. Coba’s
wereld stortte in. Moeizaam pakte ze de
draad weer op. “Waarom moest Gerrit
nou dood? Hij was toch nog zo gezond!”
zei ze alsmaar. Ze kon na 85 jaar samen
zijn moeilijk bevatten en accepteren dat
Gerrit, 92 jaar oud, was overleden.
Coba moest nu zelf van alles regelen.
Ze kon zich niet meer verschuilen achter
haar grote broer. Wij gingen elke dag
naar haar toe maar ook kwam ze steeds
vaker, achter de rollator, naar ons. “Even
‘n kopje thee drinken” zei ze dan. Coba
kwam wat meer onder de mensen. Hier
maakte ze ‘n praatje, daar dronk ze ‘n
kopje thee én ze vroeg, voor het eerst in
haar leven, om hulp. “Brengt U ‘n brood
voor me mee, wilt U m’n heg even knippen”? Coba begon op 85-jarige leeftijd
nog een nieuw leven. Bewonderenswaardig!

In november 2009 viel Coba ‘s avonds in
de huiskamer. Door haar vergroeide rug
en gebroken pols kon ze niet opstaan.
Wij vonden haar pas de volgende dag.
Ze moest naar het ziekenhuis. Na tien
dagen kon ze nog niet naar huis maar
wel tijdelijk naar ‘Huis en Haard’. Ze ging
echter snel achteruit. Ze kwam in een
rolstoel terecht. In februari verkaste ze
naar Verpleeg-huis Heijendaal maar ook
daar ging ze, ondanks de liefdevolle
verzorging, verder achteruit.
Op 4 april 2010 is Coba Denkers op
88 jarige leeftijd overleden. Zo jammer,
ze was een bijzondere vrouw.

Elfi & Hans Voorhuis.
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ingezonden
bericht
Water bij
de wijn
Deze uitdrukking wil in ons taalgebruik
zeggen: de eisen wat matigen; de voorwaarden minder streng maken. Zeer
aktueel bij het moeizame formeren van
een kabinet !
Vaak wordt gezegd: water in de wijn
doen. Dat is enerzijds niet juist, want
daar trekt menigeen zijn neus voor op.
Anderzijds wordt het toch wel toegepast:
bijvoorbeeld als kinderwijn, of bij een
lichte lunch.
Maar waar komt de uitdrukking vandaan?
Reeds in de Oudheid was het gewoonte
om bij uitgebreid en langdurig tafelen
aangelengde wijn te serveren. Dat deed
men niet om er lekker lang over te doen
om straalbezopen te worden. Waarom
dan mengen?

De toenmalige wijnen waren heel grof,
van hoge gisting en troebel, en van soms
wel 30 procent alcohol. De gezeefde
wijn werd met water ‘op dronk’ gebracht
in de verhouding 3 delen water op 1
deel wijn. Zo fungeerde de wijn als een
uitstekende dorstlesser.
Grieken en Etrusken gebruikten als
mengvat een stamnos, ook wel ‘krater’
genoemd. Dit was een groot dikbuikig
aardewerken vat met wijde hals. Een
kyathos = scheplepel werd gebruikt om
de wijn er uit te halen en uit te schenken
in een kylix = drinkschaal of in een kantharos = wijnbeker.
Bij een symposion = drinkgelag of bij
een feestmaal werd dit gedaan door
oinochooi, de schenkers, vaak mooie
blote jongetjes.
Er zijn prachtig gedecoreerde mengvaten
gevonden; beroemd is de Francoiskrater,
manshoog en van 120 liter inhoud. De
geschiedschrijver Herodotos verhaalt
van koning Kroisos van Lydië, die een
gouden mengvat van 24.000 liter schonk
aan de tempel van Apollo in Delphi. Hij
deed er ook nog een zilveren vat bij!

De triviale aanleiding tot dit verhaal is
dat ik onlangs op een vroege ochtend,
de dag nadat ik uit het ziekenhuis was
ontslagen, wreed uit bed werd gebeld en
gebonkt. Ik stak mijn hoofd nog vol slaap
en medicinale dampen uit het raam.
“M’neer is die auto daar van U? Wilt u
hem dan wegzetten?”, vroeg een zwaar
Achterhoeks accent. Van de hoek van
de Rosandelaan richting onze wijngaard
was men een sleuf aan het graven. Er
bleek nauwelijks nog een mogelijkheid
om de auto te verplaatsen zonder in het
gat terecht te komen, maar de vriendelijke gravers waren uiterst behulpzaam.
Wat ging er gebeuren? Men legde een
waterleiding in de grond om een tapput
voor de wijngaard van water te voorzien.
Vandaar: water bij de wijn!
Gelukkig is het water alleen voor de benodigde groei van de druiven en niet om
onze onvolprezen Klingelberg-wijn aan te
lengen. Dat mag u desgewenst thuis zelf
doen.

Arnhem, 18 juni 2010

Toine Debertrand

Het graven van de sleuf richting wijngaard.

Men heeft een waterleiding in de grond gelegd om een
tapput voor de wijngaard van water te voorzien.
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Wijngaard Klingelberg
de groene oase aan de Hoogstederlaan
Er mag in de directe omgeving inmiddels een aardige
ravage zijn aangericht op de plaats van de vroegere volkstuinen en bosschages, de buurtwijngaard Klingelberg aan
de “korte” Hoogstedelaan is levendiger dan ooit!
Nadat eind vorig jaar het hele binnenterrein in het kader van
de woningbouwplannen werd platgewalst, lag de wijngaard er
nogal “open en bloot” bij, maar inmiddels is het wijngaardgebiedje al weer aardig op orde gebracht. In maart is door de
gemeente namelijk een afscheiding met een keurige ligusterhaag aangebracht aan de zuidzijde van de gaard, enkele weken
geleden gevolgd door een eigen waterput. Met dit alles is nu
zelfs sprake van een meer afgescheiden wijndomein. Binnen
het terrein is een gedeelte ingeruimd (“opgeruimd” past hier
beter) voor drie volkstuintjes, waar inmiddels al weer volop
gezaaid en geschoffeld wordt.
De wijngaard is door de nieuwe erfafscheiding opnieuw iets
groter geworden en beslaat nu netto ca. 750 m2. Hierdoor
kon nog een klein nieuw veldje wijndruiven worden aangeplant, terwijl her en der nog wat wijnstokken zijn ingebreid
in de bestaande velden. Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan de herinrichting van het wijngaardgebied, waarbij
tevens het wat bouwvallige onderkomen van St. Vincentius, de
beschermheilige van de Wijndomein Klingelberg, geheel wordt
gerenoveerd.
Het mag hier niet onvermeld blijven dat de initiatiefnemer van
onze wijngaard, Han Wiggerts, eind mei op 82-jarige leeftijd is
overleden. Hij woonde al enkele jaren niet meer aan de korte
Hoogstedelaan, maar zijn geest waart er nog steeds rond.
Wim van der Kaaden, onze 87-jarige nestor van de wijngaardbeheerders en inmiddels ook uit de wijk verhuisd, heeft nog
goede en leerzame herinneringen aan de grondlegger:

“Lente 1993 ontmoette ik Han voor het eerst op de volkstuin,
druk doende met het opbinden van de loten en wat er al zo te
doen is, in wat we nu veld 1 noemen. Ik maakte daarbij kennis
met zijn vrouw Henriëtte en van het een kwam het ander.
De hele achtergevel van hun huis was één en al druif (de
Delaware). Tegen de tijd dat er geoogst moest worden, heb ik
daarbij geholpen. De volgende stap was het verwerken van de
oogst.
In hun onderhuis was een zogenoemde “was”ruimte. Hier
kreeg ik de eerste lessen in het wijn maken, waarbij vooral de
nadruk op reinheid opviel. Eerst het kneuzen van de druiven,
het gisten, daarna het persen met de handpers, het opvangen
van het sap, laten bezinken en het overhevelen in een tweede
fles. Dat moest verschillende malen worden herhaald. De uren
daarna werden besteed aan het proeven van verschillende
wijnsoorten uit de voorraad van Han onder het genot van de
heerlijke baksels van Henriëtte. Zo werden in huize Wiggerts
vele genoeglijke uren doorgebracht. Hun vertrek naar een
nieuw onderkomen in Duitsland maakte een einde aan deze
onvergetelijke tijd, maar Han blijft als leermeester in het wijn
maken in mijn herinnering.”
Een enthousiaste groep vrijwilligers uit de wijk heeft het stokje
van Han Wiggerts overgenomen. Was het bij de start ongetwijfeld nog echt pionieren, inmiddels is Wijngaard Klingelberg
uitgegroeid tot een volwaardige hobbywijngaard, die zich
zo-wel wat betreft het beheer, maar zeker ook wat betreft de
kwaliteit van de witte en rode wijn, kan meten met de professionele wijnmakers in Nederland. De eerlijkheid gebiedt
overigens te zeggen dat de vinificatie en botteling niet in
eigen beheer kunnen worden uitgevoerd, maar worden
verzorgd door één van de beste Nederlandse wijnmakers in
Groesbeek.

Edo Walda
Geïnteresseerd in de wijngaard?
Kom dan gerust een keer op zaterdagmorgen buurten, want dan
wordt er hard gewerkt.

Langskomen met een grotere groep, bijvoorbeeld als leuke excursie
met een tuinclub? Kan ook, op afspraak zelfs ook op een andere
dag. Contactgegevens staan op de website van onze wijkvereniging
(www.hoogstede.nl)
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Volleybal
2009

Joggingclub Tennisclub

Zoals elk jaar, was er ook deze zomer een
volleybaltoernooi in Heijenoord. Hoogstede-Klingelbeek deed dit jaar voor de
derde opeenvolgende keer mee aan de
strijd om de Callunacup. Tien spelers,
Gerrit, Hugo, Erik, Guus, Koos, Joop,
Max, Paul, Ludo en Ron, hebben gerouleerd voor de zes beschikbare plekken
op het veld.

Het waren weer moeilijke tijden voor de
voetballiefhebbers. Op het moment van
schrijven weet ik alleen dat Robben met
een blessure in Nederland is achtergebleven en dat onze jongens al zijn gevlogen! In de straat zal deze week wel een
aantal oranje hangplekken voor ouderen
worden ingericht, zodat wij maandag
14 juni kunnen genieten van het WK. Als
voetbalkenners langs de kantlijn staan
worden ze al snel dorstig en wordt er
geproost bij elk doelpunt van Oranje.

Per wedstrijd werden twee sets
gespeeld. De eerste wedstrijd wonnen
we vrij makkelijk, de tweede eindigde
in een gelijkspel tegen het team dat
later voor de derde achtereenvolgende
keer de kampioen zou worden. De twee
wedstrijden daarna werden weer gewonnen, waardoor een finaleplaats bereikt
werd. Daarin kwamen we uit tegen het
team waarbij de eerdere wedstrijd gelijk
eindigde. Nu werd echter duidelijk wie
de betere was. In de finale werd met
duidelijke cijfers verloren van Heijenoord.
Desalniettemin is dit de beste prestatie
van onze wijk tot nu toe.

Zelf vond ik het hartstikke leuk om mee
te doen. Het niveau lag niet te hoog,
maar wel hoog genoeg om te zorgen dat
de bal lang genoeg in het spel bleef voor
mooie, lange rally’s. Voor mensen die
dit jaar wel wilden meedoen, maar niet
konden en natuurlijk ook voor anderen:
Doe volgend jaar mee, het is echt de
moeite waard!

Een nederlaag wordt even weggespoeld
en de chips en de kilo-tjes vliegen er zo
aan. Een maandje WK gaat je zo niet in
de koude kleren zitten. Dus bij deze een
oproep om, al dan niet in je oranje outfit,
de komende zondag van de partij te zijn
om te gaan JOGGEN, om 9 uur vanuit
de Rosandelaan. Tot dan!

Guus van Aerssen

De leden van de buurtvereniging, die
ook lid zijn van de KTC (KEMA Tennis
Club), is het ongetwijfeld opgevallen dat
er in het voorjaar twee nieuwe netten
zijn opgehangen. Verder was er gravel
op de banen gebracht en lagen de lijnen
er weer netjes bij. Zo zie je maar weer
waaraan je contributie wordt besteed.
Hopelijk hebben alle leden die hun
contributie hebben betaald ook hun KTC
tennispas opgehaald uit het tennishuisje
langs de baan! De portier kan hier immers bij het inschrijven voor de tennisbanen naar vragen.
De afgelopen weken hebben de tennisspelers ‘’last’’ gehad van de rupsen die
aan draadjes hangend vanuit de bomen
de tennissers het zo nu en dan lastig
maakten. Vooral als je, al ballen rapend
langs het hek, ineens tegen een rups aan
een draadje aan liep. Jak! Dat is nu weer
voorbij en nu komen de ‘wittepluizensneeuwstormen‘ langs gewaaid. Deze
‘sneeuw’ blijft wel op de baan liggen,
maar ook dit is natuurlijk van tijdelijke
aard. Totdat de eikeltjes uit de bomen
vallen is er zeker nog veel gelegenheid
tot tennissen. Veel plezier.

Guus van Aerssen

Max van Osch
(dit jaar doet er ook weer een team
mee aan het volleybaltoernooi
om de Callunacup, maar dit stukje
werd vorig jaar geschreven)
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(even voor de volledigheid: op dit moment, 27 juni, heeft het Hoogstede-team alweer de finale
bereikt en moet het wederom opnemen tegen de eeuwige kampioenen. Op 1 juli weten we of
de rollen eindelijk zijn omgedraaid en Hoogstede de Callunacup mee naar huis mag nemen!
HM)

de clubs

PC-Club
Hoogstede
Ook de PC-Club gaat op vakantie, maar
op 4 oktober starten we weer met een
nieuw seizoen

buurtvereniging hoogstede klingelbeek

Maandag 4 oktober om 20.00u is de
eerste bijeenkomst in Huis en Haard.
De avond beginnen we altijd met een
vragenrondje om problemen op te lossen en ervaringen uit te wisselen. Na de
koffiepauze behandelen we meestal een
specifiek onderwerp over PC-programma’s of actuele zaken.

De data voor het komend
seizoen zijn:

04 oktober 2010
08 november 2010
17 januari 2011

De meeste buurtgenoten weten wel dat
er een PC-Club bestaat. Voor de nieuwe
bewoners: op een kleinschalige
manier leren we elkaar met de PC om te
gaan. Problemen die je toch wel eens
tegenkomt worden gezamenlijk opgelost
onder het motto “twee weten meer dan
één”. Mocht je je afvragen of dat ook iets
voor jou is, kijk dan eens op de website
van de buurtvereniging www.hoogstede.
nl (doorklikken naar “Clubs” daarna naar
“PC-Club”).

Ben je nieuwsgierig geworden, schroom
dan niet geheel vrijblijvend een avond te
komen kijken en luisteren. Je kunt ook
je e-mailadres aan ons doorgeven. Je
wordt dan per email herinnerd aan de
eerstvolgende avond en het thema ervan.

14 februari 2011
21 maart 2011
18 april 2011

Wij wensen ieder een fijne vakantie en
wellicht tot de eerste bijeenkomst op
4 oktober.

Gerard Kemers, Jack Schoot

Muziekgroep
buurtvereniging
Hoogstede-Klingelbeek
Op 26 maart vond het 153e huisconcert plaats bij Jan en Wil Wage.
Het programma voor die avond omvatte een zevental muzikale
presentaties waarvoor stevig was geoefend.
Naast de muzikale uitvoeringen stond
als achtste punt op het programma
de toekomst van de muziekgroep: aan
iedereen was gevraagd om met ideeën
en voorstellen te komen om toekomstige
huisconcerten te kunnen voortzetten.
Het is tot nu toe onmogelijk gebleken
om nieuwe muzikale leden uit de buurt
aan te trekken en aangezien er leden
door allerlei oorzaken mee ophouden
kan de muziekgroep niet lang meer in de
huidige vorm blijven bestaan.

Er is besloten om te proberen mensen
uit Lombok bij de muzikale activiteiten te
betrekken. Met een vertegenwoordiging
van de wijk zal daarover contact worden
opgenomen.
De datum van het volgende huisconcert is voorlopig vastgelegd op
25 september 2010, bij Wouter en
Aatje Voors.

Jan Wage
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werkgroep
Spoorweglawaai
Op maandag 17 mei was in de
gemeenteraad van Arnhem de mogelijkheid om in te spreken over het
vaststellen van de Gebiedsvisie Spoorzone-West naar aanleiding van het
aangenomen tracébesluit van ProRail.
De inspreker (JW) heeft daar nog eens
de ontwikkeling van de afgelopen tien
jaar geschetst en de toezeggingen die
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door de Gemeente zijn gedaan over
uitvoering van geluidsbeperkende maatregelen aan het spoorwegviaduct over
de Utrechtseweg. Dit was met name bedoeld om aan te geven dat de rol die de
Gemeente tot nu toe heeft gespeeld niet
consequent is. De verwachting was dat
zij in overleg met ProRail zou vasthouden
aan deze door haar ook voorziene
werkzaamheden. Nadat ProRail echter
de omvang van het totale werk, omschreven in het Tracébesluit, had teruggebracht waardoor het viaduct buiten
het plangebied viel, is door de Gemeente geen enkele poging gedaan om hierin
verandering te brengen. De nieuwe
leden van de gemeente-raad die na de

gemeenteraadsverkiezingen zijn aangetreden heeft de inspreker op deze wijze
direct kennis laten maken met de rol en
acties van de voormalige bestuurderen.
Behalve een direct overleg met ProRail
is van de Gemeente voorlopig niets te
verwachten.
De ingediende zienswijzen op het tracébesluit zullen door de Raad van State
worden behandeld op 6 september in
Den Haag.

J.Wage/H.Martens

ingezonden bericht
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Nieuwsbrief van
de Stichting SÃthsÃthai juni 2010
Een bezoek om niet te vergeten
Ons laatste bezoek aan Nepal (van maart
tot mei 2010) beloofde al bijzonder te
worden vanwege de opening van
de eerste 30 bibliotheekjes voor de
vrouwen van Timal in aanwezigheid van
drie leden van de sponsor: de Lions
Club Renkum Airborne. Wat we niet
wisten was dat we te maken zouden
krijgen met asregens (waardoor het
vliegverkeer van en naar Europa gedurende een week stil lag), met Griekse
malversaties (waardoor de Euro in
waarde is gekelderd en wij in een paar
weken zo’n 20% aan budget in Rupees
hebben zien verdampen), met grote politieke onrust en een complete ontwrichting van het dagelijks leven in Nepal door
een landelijke staking van een volle week
en zelfs het advies om het land te verlaten. Ook de natuur leek van slag met bijna dagelijks regen en onweer. En in ons
appartement werden we voor het eerst
geconfronteerd met het toenemende
watertekort in Kathmandu. En dan was er
ook nog eens 12 tot 14 uur per dag geen
elektriciteit.
Maar er waren ook weer mooie verrassingen. Onze uitvoeringsorganisatie
SaBiNe heeft woord gehouden: in slechts
4 maanden zijn voor 600 gezinnen een
toilet en een rookvrij kooktoestel gerealiseerd! En van de Verenigde Naties
ontvingen we voor de bibliotheekjes ruim
50 verschillende publicaties - in 30-voud
- van verschillende VN-instellingen. Door
de staking en alle onrust daar omheen
hebben we een deel van ons
programma niet kunnen uitvoeren,
maar ondanks dat hebben we een hele
plezierige start kunnen maken met de

vrouwen van de nieuwe Women Advisory
Committee. We hopen dat daarmee een
goed begin is gemaakt met het op gang
brengen van een vrouwenbeweging in
Timal. En dat deze vrouwenadviescommissie de komende jaren zal bijdragen
aan de empowerment van de vrouwen
van Timal en hen op weg zal helpen naar
nieuwe, inkomengenererende bedrijvigheid. Deze vrouwen inspireren ons
enorm; we hebben er zin in en willen
graag in ze investeren.

een rookvrij kooktoestel voor nog eens
1.200 gezinnen en voor een deel van ons
programma van vrouwenprojecten. En op
de dag van onze bestuursvergadering
van 4 juni hoorden we van Eureko Achmea Foundation dat onze aanvraag om
een bijdrage voor het vrouwenprogramma volledig is gehonoreerd. Opluchting
en enorme blijdschap: we kunnen weer
verder. En een stukje erkenning: kennelijk
zijn we met de goede dingen bezig en
doen we het goed.

“UNIC” bibliotheekjes
voor de vrouwen van Timal

Zonder sponsors kunnen we ons werk
in Nepal niet doen. Ook na zoveel jaren
ervaring is het dingen naar de gunst van
een sponsor altijd weer spannend. De
criteria zijn scherp en er zijn altijd voorwaarden. Na het indienen van een aanvraag is het wachten op een besluit van
de sponsor. Op de dag van vertrek naar
Nepal kregen we het bericht van Impulsis dat onze complete aanvraag voor verdubbeling was gehonoreerd. Daarmee
was de financiering rond voor de tweede
serie bibliotheekjes, voor een toilet en

16 april 2010 is een dag die de vrouwen
van Timal en drie leden van de Lions
Club Renkum Airborne zich nog lang
zullen herinneren. In aanwezigheid van
ongeveer 800 in hun mooiste kleren gehulde vrouwen uit alle zeven dorpen van
Timal, verrichtte voorzitter Trees Wandel
uit Oosterbeek - bijgestaan door Cilly
Timmer en Eremien Vermeer - de formele
opening van de eerste 30 bibliotheekjes.
Op 30 plaatsen in het berggebied is
een ruimte ingericht met een tafel, een
bankje, een stoel, een stalen kast met
ongeveer 150 boeken, een wereldbol
en een poster over de rechten van de
mens. Er zijn 30 vrouwen aangesteld als
bibliothecaris en natuurlijk is er een gebruikersreglement gemaakt en een leen-

Het eerste bibliotheekje in Narayanthan

Feestelijke opening van de vrouwenbibliotheekjes door

Bedankt sponsors

de Lions Club Renkum Airborne in aanwezigheid van zo’n
800 vrouwen uit Timal
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tijdens een echte persconferentie werd een van de
grootste contracten die Sãthsãthai ooit heeft afgesloten
ondertekend: toiletten en rookvrije kooktoestellen voor
1200 gezinnen in Timal.

De Women Advisory Committee tijdens de bijeenkomst
in Dhulikel met rechts op de voorgrond voorzitter Usha

Juul
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systeem ontwikkeld. De bibliotheekjes
geven de ongeveer 3.000 vrouwen, die
hebben deelgenomen of nog deelnemen
aan een alfabetiserings-klas, de kans om
hun nieuw verworven leesvaardigheid te
blijven onderhouden en verbeteren. Bij
de keuze van de titels is er rekening mee
gehouden dat de boeken de vrouwen
ook de kans moeten geven hun kennis te
vergroten. Over allerlei alledaagse onderwerpen, maar ook over nieuwe vormen
van bedrijvig-heid (een kippenboerderij,
groenten telen, vis kweken, bijen
houden, e.d.) en over grote vrouwen uit
de wereld-geschiedenis zijn boeken aanwezig. En natuurlijk is er een exemplaar
van “Where there is no doctor”, een
uniek boek voor ontwikkelingslanden.
Bij gebleken succes worden volgend
voorjaar nog eens 30 bibliotheekjes
opgericht, zodat alle vrouwen van Timal
in hun directe woonomgeving over zo’n
voorziening kunnen beschikken.
Twee verrassingen vielen ons rond
de opening ten deel.
De eerste was de mededeling van het
United Nations Information Centre
(UNIC) dat we konden rekenen op hun
medewerking en van alle VN-organisaties
publicaties zullen krijgen voor de bibliotheekjes. Inmiddels zijn al 2 dozen
met 11 boeken per bibliotheek over de
bibliotheekjes verspreid. En binnenkort
worden nog eens 9 volle dozen met
publicaties van verschillende VNonderdelen naar de bibliotheekjes gebracht. Allemaal gratis gekregen van
de Verenigde Naties; een vrij unieke
ervaring.
De tweede grote verrassing viel ons
ten deel op het moment dat de grote
feestelijke bijeenkomst in Narayanthan
zou beginnen. Onverwacht loosde een
enorme regenbui een grote hoeveelheid

water. Wij dachten dat de hele opening daarmee letterlijk in het water zou
vallen. Niets was minder waar. Na een
tijdje dicht op elkaar gepakt schuilen in
klaslokalen brak de zon weer door en
kon de feestelijke bijeenkomst beginnen. Wij werden hartelijk bedankt dat
we niet alleen bibliotheekjes, maar ook
regen hadden gebracht waar de bevolking al vele maanden smachtend naar had
uitgekeken. Sãthsãthai kan niet meer stuk
bij de vrouwen in Timal.

Gewoon Juul
In januari jl. meldde een goede vriendin
uit Nijmegen spontaan dat ze 14 dagen
naar ons werkgebied wilde gaan om de
leraressen van onze alfabetiseringsklassen Engelse conversatieles te geven.
Zo gezegd zo gedaan. Juul is naar
Narayanthan gereisd, heeft een week
lang gelogeerd in het huis van Ashmita
en haar moeder, heeft afgezien van iedere vorm van luxe en twee keer per dag
haar Dhal Bhat gegeten. Jammer genoeg
lieten de leraressen het een beetje afweten. Dagelijks waren er maar een stuk
of 5 aanwezig. Maar Juul heeft genoten
en wij - later - met haar als onze eigen
logé in Kathmandu.

Vrouwen gecertificeerd
In 4 dorpen liepen dit voorjaar in totaal
64 tweejarige alfabetiseringsklassen af.
Onze vice-voorzitter heeft daar weer het
nodige werk aan gehad. Samen met
de programmamanager voor de vrouwenprojecten Sangram heeft ze grote
dorpsbijeenkomsten georganiseerd om
de bijna 1500 vrouwen, die de klassen
tot het einde en met goed gevolg
hebben doorlopen, te belonen met een
certificaat. De vrouwen zijn daar trots op;
het is vaak het eerste “diploma” dat
ze in hun leven ooit hebben behaald.
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buurtvereniging hoogstede klingelbeek

Hoe staan we er voor?

Doel

Resultaat voorjaar 2010

Verwacht eind 2010

Verwacht zomer 2011

nog op het bordje van
Sãthsãthai

alle 5.000 gezinnen een toilet
en een rookvrij kooktoestel
(ICS)

. ca. 1750 toiletten en ca. 1850
ICSsen klaar
. eerste dubbel project van
1200 toiletten en 1200 ICSsenin
de dorpen Narayanthan, Bolde
Pediche en Mechchhe gestart

. 2750 toiletten en 2850 ICSsen
klaar
. start tweede dubbelproject
1200 toiletten en 1200 ICSsen

. ca. 3500 toiletten
en ca. 3500 ICSsen
klaar

> financiering vinden voor de
laatste ca. 500 toiletten en ICSsen (nog te financieren ca.
€ 50.000,-; te realiseren in
2012)

alle 7 dorpen elektriciteit
en alle 5000 gezinnen elektriciteit/licht in huis

. alle gezinnen in Bolde
Pediche, Sarshukharka en
Saramthali hebben elektriciteit
. in Thulo Parsel, Chapakhori,
Narayanthan en Mechchhe
worden de laatste huizen
aangesloten

. alle 5000 gezinnen in Timal
beschikken over elektriciteit

alle vrouwen die dat willen
de kans geven te leren lezen
en schrijven en ze de
mogelijkheid bieden hun
nieuw verworven leesvaardigheid bij te houden

. 116 tweejarige alfabetiseringsklassen georganiseerd;
ca. 3.000 analfabete vrouwen
bereikt
. brillenproject afgerond: alle
ca. 500 vrouwen met oog/
leesproblemen zijn voorzien
van een leesbril
. de eerste 30 bibliotheekjes
voor vrouwen gestart

. afronding evaluatie eerste
serie bibliotheekjes voor
vrouwen
. voorbereiding tweede serie
bibliotheekjes voor vrouwen

. 115 alfabetiseringsklassen
afgerond
. start van de tweede serie van
30 bibliotheekjes voor vrouwen

. 63 microfinancieringsgroepen
aan de slag in alle 7 dorpen
. ca. 3500 vrouwen doen mee
. vrouwenadviescommissie
Timal (WAC) opgericht
. start training van de leden van
de WAC
. 7 women mobilizers gekozen
uit de leden van de WAC
. start opleiding van de 7
women mobilizers tot trainer
microfinanciering/consultant
business development

. stappenplannen
professionalisering MF
en business development klaar
. maandelijkse training/
voorlichting/advisering van
3500 vrouwen in alle 63
MF-groepen over microfinanciering en business development door de 7 women mobilizers (vanaf augustus 2010)

. de eerste vrouwen gestart met
nieuwe inkomengenererende
activiteiten
. voorbereiding regionale
microfinancieringscoöperatie
voor vrouwen

. alle vrouwen die dat willen
organiseren in microfinancieringsgroepen
. empowerment van
de vrouwen in Timal
. verbetering van
de gezinsinkomens

> aanvullende financiering
vinden voor de uitvoering
van de stappenplannen
professionalisering MF en
businessdevelopment (nog te
financieren ca. € 10.000,- ;
te realiseren in de periode 2010
- 2012
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Productieversnelling van toiletten
en rookvrije kooktoestellen en
sterke vrouwen
Zelden hebben we met zoveel plezier
gepraat met Mim Bahadur Tamang sinds december vorig jaar voorzitter van
onze uitvoeringsorganisatie SaBiNe. We
hadden in december - na het ontslag
van de vorige voorzitter - met SaBiNe
een hele strakke afspraak gemaakt: in
vier maanden 600 gezinnen voorzien van
een toilet en een rookvrij kooktoestel als
voorwaarde om de opdracht te krijgen
voor nog eens 1.200 toiletten en rookvrije kooktoestellen.
En het is gelukt!! De 600 toiletten en
kooktoestellen zijn klaar en het contract
voor het volgende project voor 1.200
gezinnen is getekend. Dat laatste
gebeurde tijdens een bijeenkomst met
journalisten, waar we het hele verhaal
van Sãthsãthai kwijt konden en dat publicaties heeft opgeleverd in 3 verschillende Nepalese kranten.
Door de grote tijdsdruk op het afgelopen
project is er iets bijzonders gebeurd: in
Chapakhori kon de plaatselijke stukadoor
het werk niet aan en omdat de vrouwen
geen zin hadden om op hem te wachten
zijn ze zelf aan de slag gegaan om hun
toiletten van binnen en van buiten te
stucen!

Mim verraste ons ook nog op een andere
manier. We kennen Mim al ruim vijf jaar
en hij leert snel. Ook hij heeft in de gaten
gekregen dat investeren in vrouwen meer
oplevert. Om SaBiNe met het oog op
de uitvoering van het grote project voor
1.200 gezinnen te versterken, hadden
we voorgesteld om een pool van trainers
aan te stellen, die de constructie- en
onderhoudstrainingen voor bewoners
zouden kunnen verzorgen. Toen Mim ons
de kandidaten noemde waren we blij
verrast: van de in totaal 9 trainers heeft
hij 6 vrouwen gekozen. Zijn verklaring
daarvoor is dat vrouwen veel directer zijn
in hun communicatie en zeggen waar het
op staat, terwijl mannen vaak om de kern
heen praten. Die zit.
Nu de aantallen te realiseren toiletten en
rookvrije kooktoestellen per project zo
groot worden, willen we overbelasting
van vooral voorzitter Mim en zijn secretaris Bikulal voorkomen. Samen hebben
ze daarom de beschikking gekregen
over een laptop met internetaansluiting,
de eerste in hun dorp. Daarmee kunnen ze de administratie beter bijhouden
en makkelijker met ons communiceren.
Natuurlijk hebben we beiden ook de
mogelijkheid geboden om de nodige
computertrainingen te volgen. Het is
een experiment, maar we hebben er
vertrouwen in.

secretariaat
Het secretariaat van de Stichting Sãthsãthai is gevestigd aan de Windmolenstraat 24, 6981 AZ Doesburg, telefoon 0313 – 482013; bankrelatie ABN/AMRO
406425876; email info@sathsathai.com;

weblog
Wist u dat u onze activiteiten kunt volgen op een weblog dat iedere 2 tot 3 weken
wordt bijgehouden en dat u dat weblog gewoon via de homepage van onze
website www.sathsathai.com (onder: laatste nieuws) kunt lezen?
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Activiteitenoverzicht
blij nieuws

zaterdag 17 juli
Buurt BBQ, plaats nog niet bekend!

Geslaagd:
Mex Dieleman
Tom Berns
Nori Smeets

Hoogstedelaan 38
Hoogstedelaan 32
Hoogstedelaan 2

Geboren:
Fynn		
		
		
		

dochter van
Esther Verdoold en
Carl Timmer,
Hoogstedelaan 79

zondag 29 augustus
Schuttersdag bij het Fraterhuis

een zondag in september
Wandeling in de buurt
zaterdag 20 november
Sinterklaasfeest

oproep
Cryptokriebels
oproep / Hebben meer mensen
dat? Dat je graag cryptogrammen
oplost, maar dat het niet altijd meteen
lukt? En dat je in de overvloed van
de weekendkranten van de ene naar
de andere zapt, een boel antwoorden
weet maar nog steeds een of twee
niet? En dat die raadsels je zelfs ’s
nachts uit de slaap kunnen houden?
Als er meer mensen last hebben van dit
weekendcryptogrammenkriebel fenomeen, is het misschien een idee om
eens per week (zaterdagavond of zo) de
koppen bij elkaar te steken en elkaar te
helpen die een of twee definitief op te
lossen. Giel Smeets (Hoog. 3) zou het
zeer op prijs stellen. Wellicht komt er
alweer een nieuw clubje uit voort, maar
dat is helemaal niet nodig. De wekelijkse
uitdaging en de tevreden rust die het
vinden van de oplossing teweeg kan
brengen is ook voldoende.
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