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Voor u ligt de 65ste uitgave van de Klingelstee, het zomernummer van 2011. Erg
zomers is het op het moment dat ik dit schrijf (19 juni) eigenlijk niet: het lijkt erop dat
we die in de lente al hebben gehad, en dat sinds begin juni de herfst is aangebroken.
Op zichzelf is het mooi dat de droogte even achter ons ligt (met Pasen was het zo
droog dat het niet verantwoord was om ons traditionele paasvuur te ontsteken) en
dat het waterpeil in de natuur weer een beetje de kans krijgt zich te herstellen, maar
persoonlijk verlang ik wel weer naar een paar mooie zonnige dagen…
Ook deze keer is de Klingelstee weer aardig gevuld. Naast mededelingen en verslagen van het bestuur en van diverse clubs en werkgroepen (voorzover nog actief en
in staat kopij te leveren) nemen de resultaten van het weekje archeologische opgravingen een groot deel van dit nummer in beslag. Naast een zakelijk verslag van de
archeoloog, een oproep om oude foto’s van het gebied te laten scannen voor een
beter inzicht in hoe het terrein er vroeger uitzag en een leuke beschrijving van de
werkzaamheden door een vrijwillige medegraafster, heeft ook Toine Debertrand zich
weer op zijn onnavolgbare wijze laten verleiden tot een geheel eigen interpretatie
van verschillende feiten en aannames rond dit onderzoek.
Verder zijn er natuurlijk weer veel foto’s van allerlei activiteiten in de buurt, zodat de
vrolijke en gezellige sfeer daarvan weer even opleeft, en ook degenen die daar niet
bij aanwezig konden zijn er van kunnen genieten. Tenminste, zo werkt dat bij mij:
als ik foto’s zie van bijvoorbeeld de straatspeeldag, dan kan ik me onmiddellijk de
kleuren, geluiden en blijheid daarbij voorstellen, en word ik weer helemaal vrolijk.
Dus zelfs op deze regenachtige zomerdagen: veel plezier met deze Klingelstee, en
een heel fijne vakantie!
Uw redacteur,

Hadewych Martens
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De voorzitter

Tijdens het schrijven van het artikel op deze plaats in de
Klingelstee van eind vorig jaar was onze buurt (en de rest
van Nederland) bedekt door een mooi schoon wit dekentje.
Nu zit ik achter de PC, terwijl de bodem al geruime tijd
kurkdroog is. Behoudens een enkele bui tegen het stof hebben we een droge en zomerse lente achter de rug. Gelukkig
zit er variatie in ons Nederlandse weer; daardoor hebben
we altijd wat om over te praten.
Zo gaat het eigenlijk ook in onze wijk. De gebeurtenissen
wisselen elkaar af als de seizoenen en daarbinnen gebeuren
allerlei mooie, leuke, gekke en soms vervelende dingen.
Ik loop er eens een paar langs.
Nieuw was voor ons allen de gecombineerde kerstboomverbranding en nieuwjaarsreceptie. Mogelijk een eenmalige gelegenheid om elkaar op deze manier en die plaats de nieuwjaarshand te schudden; we weten niet of we daar in januari
2012 nog een goede plek voor kunnen vinden. Time will tell.
Koning Winter bezocht ons weer, wederom tussen de sneeuwbuien door. Geweldig dat we voor die spannende speurtocht
in het donker in de tuin van het voormalige Fraterhuis terecht
konden!
De groenstrook langs de ventweg was in het voorjaar versierd
met een kleurig lint van narcissen. Dit was het gevolg van een
zogenaamd speerpunt: een specifieke buurtverbeteringsactie
waar we bij de gemeente jaarlijks een verzoek voor kunnen
inleggen. Mooi!
Ook de Paashaas wist ons weer te vinden. Op die dag was het
alweer zo warm dat de chocolade eieren vanzelf uit hun verstopplaats liepen! Ook leuk om te zien dat bij die gelegenheid
zowel jong als oud de centrale plek in de wijk wist te vinden.
Niet alleen ouders met kinderen, maar ook grootouders met
kleinkinderen en diverse buurtprominenten.
Over buurtprominenten gesproken: het was natuurlijk schrikken dat Hugo van Belois een ernstig fietsongeluk heeft gehad,
waardoor hij geruime tijd aan huis gekluisterd zal zijn. Hugo,
sterkte!
De Algemene Ledenvergadering kende jammer genoeg slechts
een kleine opkomst. Terwijl deze toch niet onbelangrijk was,
met onder andere de formele installatie van de Werkgroep
Borging Participatieresultaat. We zouden graag goede ideeën
van u horen, hoe we een dergelijke jaarlijkse verenigings-bijeenkomst aantrekkelijker voor u allen kunnen maken. Laat het
ons vooral weten, want een dergelijke vergadering is er voor u,
de leden van de buurtvereniging!
Koninginnedag vind ik altijd een heerlijk Hollands, kneuterig
maar o zo leuk feest. ’s Ochtends met de kinderen met versierde fiets in de optocht. (Jammer trouwens dat deze nog
maar door een heel klein hoekje van onze wijk trekt! Volgend
jaar eens proberen of dat niet weer anders kan). Tussen de
middag met een oranjebittertje voor de TV naar de Koningin
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en haar gevolg kijken. En dan ’s middags met de buurtgenoten
gezellig in de zon aan de borrel; kinderen met zorgvuldig
afgedankt speelgoed op hun kleedjes, of strijdend om de
stoepkrijtprijs. Heerlijk!
Ondanks de moeizame huizenmarkt wisselen nu en dan ook
huizen in onze wijk van eigenaar. Leuk om te zien dat ook die
nieuwe bewoners zich snel bij ons thuis voelen en regelmatig
te vinden zijn bij de verschillende bijeenkomsten.
Helaas kon de lentewijnproeverij ook dit jaar, vanwege de
slechte weersvoorspelling, niet doorgaan. Maar de Open Dag
van Domein Klingelberg in september ligt nog in ’t verschiet!
Inmiddels weten we dat het tijdens saneringswerkzaamheden
gevonden skelet niet van een Heinrich of een Tommy uit WO-II
was, maar van een beduidend eerdere bewoner of voorbijganger van onze wijk. Nu ik dit schrijf ontrolt zich het begin van
een spannend griezelverhaal in mijn hoofd. Als ik deze zomer
veel tijd heb, zal ik het proberen te schrijven.
Ondanks de aardverschuivingen die hebben plaatsgevonden,
ligt er inmiddels toch weer een voorzichtig groen lakentje over
een deel van onze wijk. Beter dan niks, maar het is natuurlijk
geen heemtuin. Moeilijk voor mij om te zien hoe de fauna
zich herstelt. Wij hadden wel een pimpelmeesnestje in de
tuin, evenals een lawaaiig eksternest. Konijnen zie ik ook nog
in ruime mate en mijn kinderen zagen onlangs een dikke pad
(zonder rugstreep) op ons terras. Maar ik ben benieuwd naar
de uilen rond het voormalige maïsveld en de vleermuizen. De
vos die een tijd onze wijk heeft bewoond zal waarschijnlijk zijn
heil elders hebben gezocht. Bij deze de oproep aan u allen om
de rubriek ‘Flora en Fauna’ op onze website weer eens aan te
vullen met actuele waarnemingen.
Overigens is onze website ook aan vernieuwing onderhevig.
Joop en Edwin hebben daar inmiddels al de nodige tijd aan
besteed en dat werk is nog niet klaar. Het is inmiddels voor
deze en gene eenvoudiger geworden om iets op de website te
plaatsen. Met name de Werkgroep Borging Participatieresultaat
maakt daar al regelmatig gebruik van. Neemt u eens een kijkje!
Ik hoor overwegend positieve geluiden over de nieuwe - weliswaar tijdelijke - lokatie van de geitenwei en de speeltoestellen.
Helaas herkennen de viervoeters uit onze wijk en hun baasjes
dit gebiedje niet als duidelijk kinderdomein. Er liggen daar
inmiddels wel erg veel hondendrollen. Bij deze een dringende
oproep aan de hondenbezitters om hun honden juist niet op dit
stukje wijk uit te laten! Ik heb de gemeente gevraagd hier dan
maar een paar onsympathieke borden neer te zetten die dit
verzoek onderstrepen.
Dank voor uw medewerking.

De kinderen uit onze wijk hebben onlangs weer even bezit
genomen van de centrale straat in onze wijk, de Hoogstedelaan, voor hun jaarlijkse Buitenspeeldag. Gunstige gestemde
weergoden en pony Bennie vergezelden hen. Elders in deze
Klingelstee meer hierover.
Op de dag van schrijven van dit artikel heb ik van de gemeente
vernomen dat de door de jeu-de-boulende buurtgenoten
voorgestelde plaats voor een tijdelijke jdb-baan, vlak bij de
speeltuin, is goedgekeurd. Het ziet er dus naar uit dat u op
korte termijn weer een balletje kunt werpen. Daar ben ik echt
blij mee! Het heeft wat mailen en praten gekost, maar het lijkt
te hebben geloond.
Elders in deze Klingelstee leest u meer over de nieuwbouwontwikkelingen die met de keuze van projectontwikkelaar Hendriks
in een stroomversnelling lijken te komen.
Ik wil besluiten met u allen een zeer mooie zomer toe te wensen; wellicht zie ik u of heb ik u gezien op de buurt-BBQ op 2
juli. En anders komen wij elkaar vast op een ander moment in
dezelfde wijk tegen. Het jaar is pas halfweg.

Remy ten Hoedt
Voorzitter Buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek
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Wijngaard Klingelberg
De belevenissen van een nieuwe wijngaardier
Hoe het begon…
Begin dit jaar stuurde ik bedeesd een
mailtje naar Charly, wiens naam als contactpersoon in Klingelstee vermeld werd.
Of ze nog iemand konden gebruiken op
de buurtwijngaard. Zou het wel wat voor
mij zijn? Behalve dat ik een paar wijnstokken in mijn eigen tuin had, wist ik niet
veel van zelf wijn maken. Wijn drinken
had mijn interesse, en ja, ik had een
boekje over wijn uit eigen tuin gelezen.
Maar groene vingers, die had ik zeker
niet.
En dan al die tijd die het kost, op zaterdagmorgen. Heb ik die wel? Komen mijn
wielrentrainingen niet in het gedrang?
En het huis opruimen en boodschappen
doen? En wat voor mensen zouden het
zijn? Zou het wel klikken?

Gezellig en leerzaam
We begonnen met een voorjaarsvergadering bij Resie thuis. Dat was meteen heel
gezellig, want verschillende mensen hadden flesjes wijn meegebracht. Er werd
gesproken over het jaarplan in de wijngaard, vinificatie, lekkere wijnen en nog
veel meer. Martin bracht, als bewaarder
van de Domein Klingelberg-voorraad,
nog een flesje met stof er op mee. De
eigen wijn kan prima ouderen, dat bleek!
Het was een leuke kennismaking met
gezellige mensen die een hobby delen.

Met je handen in de aarde
Ondertussen zijn we een aantal maanden
verder, zijn er weer flink wat uren in de
stokken gestoken en staat de gaard er
weer groen bij. Ik kan wel vertellen hoe
het groeit en een technische verhandeling schrijven over hoe we het opbinden
en wieden en maaien en palen plaatsen,
maar uiteindelijk gaat het toch over hoe
het voelt. Hoe het voelt om met een
paar mensen in de eigen wijngaard te
lopen en bezig te zijn, te kijken naar hoe
de stokken er bij staan, hoe de druiven
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groter worden, hoe het afleidt van dagelijkse dingetjes, hoe het onthaast. Met je
handen in de aarde heet dat geloof ik.
Iedere zaterdagmorgen die ik beschikbaar heb, ga ik met plezier naar onze
buurtwijngaard. Die is tegenwoordig een
stuk makkelijker te vinden dan vroeger,
op de vlakte met de grassprietjes! Maar
niet alleen op zaterdagmorgen… Soms
loop ik er doordeweeks ’s morgens even
heen, of ’s avonds. Om water te geven of
gewoon, omdat het zo leuk is om er een
deel van te zijn. Laatst gaf ik een kleine
rondleiding aan wat vrienden die bij me
op bezoek waren. Bijzonder hoe snel zo’n
stukje groen als ‘eigen’ voelt…

Producten uit de regio:
een heerlijke trend
Ik kan vertellen over welke druivensoorten er groeien, hoe het proces verloopt,
hoe oud de wijngaard is en wie hem
heeft opgericht, maar daar is al eerder
over geschreven. Historie is leuk, maar
wijn is uiteindelijk om van te genieten!
Drie soorten druiven tref je hier in hoofdzaak aan:
De Regent, waarmee een zeer smakelijke
rode wijn te maken is. Door kruising van
een aantal rassen is een zeer resistente,
vroegrijpe druivensoort ontstaan. Zelfs
als we een mindere Nederlandse zomer
hebben, zal deze nog steeds rijp worden.
De smaak is bordeaux-achtig, donker,
tanninerijk, met een zweem van bos-

bessen. Het water loopt me in de mond
als ik denk aan een stoofschotel van
wildernisvlees van onze Veluwe
(www.freenature.nl) met een glaasje van
deze mooie rooie.
Verder hebben we Bianca, waar een wijn
van gemaakt wordt die doet denken aan
witte bourgogne. Wat denk je van een
forel van een kweker uit de buurt, wat
eenvoudige groenten en wat krielaardappelen met gesmolten boter?
En dan hebben we nog onze Johannitter,
ook wit, die heel krachtig en fruitig is en
doet denken aan Riesling en Pinot Blanc.
Denk eens aan asperges van het Veluwse
zand met deze wijn uit eigen wijk…duurzamer kan bijna niet!
Na de zomer gaan we weer op pad in
de wijk, zodat iedereen weer in de gelegenheid is om deze producten aan te
schaffen.
Heb je belangstelling om eens mee te
helpen of om wijngaardenier te worden?
Kom dan eens langs op een zaterdagmorgen vanaf een uur of tien, of neem
contact op met een van ons!
Graag tot ziens,

De wijngaardeniers

Wim Farla
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verslag Algemene
LedenVergadering
19 april 2011
Aanwezig: bestuur van de Buurtvereniging en bewoners van Hoogstede Klingelbeek, en Carla Butzelaar, wijkmanager van
de Gemeente Arnhem.

1. Remy ten Hoedt opent als voorzitter de vergadering en
heet de aanwezigen hartelijk welkom, met name de Wijkmanager van de Gemeente, Carla Butzelaar. Als mededeling geeft
Hadewych Martens door dat er twee afmeldingen zijn: van dhr.
Lahey, en van Toine Debertrand en Ada Bouman. Verder wordt
bestuurslid Tina Schiphof verontschuldigd, die vanwege het feit
dat haar man Hugo door een auto van zijn fiets is gereden wel
even iets anders aan haar hoofd heeft.

meer vlaggen voor de buurt ook leuk is, en deze suggestie
wordt overgenomen. De vergadering verleent Annette door
middel van applaus décharge van de financiën van 2010.
Als nieuw lid van de kascommissie na Hanni Kuppens wordt
Leni Luierweert benoemd.

2. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

6. Mededelingen vanuit de werkgroepen en clubs:
Will Kemna namens de moestuinders: er zijn momenteel drie
tuintjes naast de wijngaard, op termijn komen er elders weer
meer tuintjes. Arna Jans vraagt hoe dat gaat, of iedereen
boontjes mag komen plukken, en krijgt te horen hoe het in zijn
werk gaat.
Van de geitenwei is niemand aanwezig, maar de dieren lijken
het ook op hun nieuwe plekje goed naar hun zin te hebben.
Jan Wage zegt dat de muziekclub tot stilstand is gekomen,
in afwachting van nieuwe initiatieven, of nieuwe mensen die
willen meedoen. Wellicht kan het repertoire worden verjongd.
Remy vraagt of het iets zou kunnen zijn voor kinderen, met zijn
drummende zoon in het achterhoofd, en krijgt te horen dat dit
vroeger gebeurde, maar dat die jeugd is uitgevlogen.
Van de leeskringen is niemand aanwezig.
Jack Schoot namens de schaakclub: nog steeds negen actieve
leden, waarbij Bas van der Hek er met gemak twee simultaan
voor zijn rekening neemt. Maar er is dus nog ruimte voor een
schaker.
Namens de computerclub zegt Jack dat gisteravond de laatste
avond van het seizoen was, met achttien aanwezigen. Meestal
zijn de dames er in de meerderheid.
Van de jeu de boulers is niemand aanwezig, Remy memoreert
dat er op korte termijn een nieuwe (tijdelijke) baan zal worden
aangelegd.
Joggingclub, spelletjesclub en tennisclub zijn afwezig, maar
bij monde van de voorzitter wordt namens de wijngaardgroep
gemeld dat de oogst van afgelopen jaar weer goed was, en dat
nu alweer veel werk is verzet voor het nieuwe seizoen. Er zijn
overigens nog steeds handen te kort, dus ieder die op zaterdagochtend wil helpen is welkom.
Van de werkgroep Spoorweglawaai is weinig nieuws te melden,
Jan Wage zegt dat er nog steeds geen zicht is op een aanpak
van het viaduct. Hans Voorhuis vraagt of TCN er geen belang
bij heeft om mee te doen aan het verzet tegen het lawaai,

3. Het verslag van de vorige vergadering wordt eveneens zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Financiën. Bij monde van Jan Wage meldt de kascommissie
dat er ‘geen rare dingen zijn gevonden’ in de kas- en bankstukken, en dat de kascomissie dus een positieve verklaring kan
afgeven. Annette Verbraak dankt de kascommissie voor deze
verklaring. Ze zegt dat haar voorganger Antoine weliswaar de
weg heeft geëgaliseerd, maar dat ze merkt dat het financiële
beheer haar toch veel energie kost: ze wil wel snappen wat
ze doet, en is dan blij als het allemaal blijkt te kloppen. De
ter vergadering uitgedeelde staatjes met balans en begroting
worden vervolgens door haar toegelicht. Het hoge bedrag op
de rekening bestaat voor het overgrote deel uit het WMO-geld
dat bedoeld is voor het Steunpunt. Omdat nog onduidelijk is
wanneer dat aangesproken moet worden wil Annette het op
een aparte rekening zetten, waarbij het dan uiteraard direct
opvraagbaar is. Verder krijgen we dit jaar voor het laatst nog
‘Vogelaargeld’, een extra bedrag van € 865. Dit gaat deels
besteed worden aan een aantal uitgaven die voor de langere
termijn zijn en dus niet op de jaarbegroting hoeven te drukken,
zoals Pieten-pakken (de oude zijn zeer aan vervanging toe), een
kooktoestel, zodat we niet meer voor elke activiteit waar chocolademelk of glühwein bij hoort die van iemand hoeven te lenen,
een vlag met ons eigen logo erop en welkomstkaarten voor
nieuwe bewoners. Verder meldt ze dat de clubs het afgelopen
jaar geen bijdrage hebben gevraagd ter ondersteuning van hun
activiteiten, en zegt met nadruk dat er € 100 beschikbaar is
voor dit doel.
Leo Kaufman vraagt of het Vogelaargeld niet aan specifieke
doelen moet worden besteed, en krijgt van Carla als antwoord
dat het besteed moet worden aan de cohesie van de wijk, dus
dat alles, wat is genoemd, mag. Verder suggereert Leo dat

5. Samenstelling bestuur: Tina Schiphof wordt bij acclamatie
met applaus herkozen als bestuurslid.
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maar voor werkruimtes gelden heel andere normen. En wanneer eventueel huizen zouden kunnen worden gebouwd is
heel onduidelijk. Volgens Gerard Kemers komen er nooit meer
huizen daar, maar Jan zegt dat ze ‘koud zijn gezet’.
Namens de TCN werkgroep leest Remy een verklaring
voor. (De TCN-contactgroep bestaat uit Marianne RoestYoung, Ruud Kortland (voorzitter) Louis Baudoin en Meindert
Rudolphi.) De groep wil alle ontwikkelingen mede toetsen aan
de belangen van de buurt. Het afgelopen jaar is er twee keer
contact geweest met Raymond Stijkel (manager TCN) op
initiatief van de contactgroep.
De werkgroep stelt zich op als ogen en oren van de buurt,
waar beslissingen genomen moeten worden, worden deze
teruggekoppeld naar de buurt. Raymond Stijkel heeft op
verzoek van de werkgroep in de Klingelstee van december een
overzicht gegeven van de op stapel staande ontwikkelingen.
Recent (november 2010) zijn er twee belangrijke raporten
verschenen, over het ‘Masterplan Hes West’ en de ‘Landschapsvisie Arnhems Buiten’. Deze twee rapporten worden
bestudeerd en kritisch bekeken vanuit het buurtbelang.
De contactgroep stelt voor dat TCN een info-avond voor de
buurt verzorgt waarin bovenstaande visies en ontwikkelingen
op een begrijpelijke wijze gepresenteerd worden. Dit voorstel
wordt door de ALV toegejuicht. Carla meldt dat er in Lombok /
Heijenoord ook een werkgroep TCN is, en dat het wellicht handig is om hiermee contact te leggen. Hans Voorhuis vraagt of
de werkgroep bijhoudt wat er allemaal gebeurt op het terrein.
Zeer regelmatig zijn er aanvragen in de Koerier te lezen, het is
bijna niet te volgen. Hij haalt als voorbeeld het huis tegenover
hem aan, waar steeds een oude dame heeft gewoond die nu
vertrokken is, maar hij weet niet wat er met het huis (KEMAeigendom) gaat gebeuren. Op de vraag van Gerard Kemers
of de gemeente niet verplicht is om de buren op de hoogte
te brengen van komende veranderingen, zegt Carla dat de
burger een haalplicht heeft. Via de site www.arnhem.nl en dan
Arnhem mail, en info aanklikken, kun je je abonneren op alle
informatie die je wilt. Deze site zal in de Klingelstee worden
gezet.
Herman Winnemuller stelt voor de dames van de geitenwei
een bedankje te geven voor al hun werk. Dit voorstel wordt
overgenomen.

deniers, in juli een wandeling door het nieuwe station, en een
wandeling in oktober.
Er volgt een oproep voor ondersteuning van de organisatoren
van de Straatspeeldag. Carla suggereert dat het ROC
misschien stagiaires kan leveren, scholieren die zo een deel van
hun maatschappelijke stage kunnen doen, bij voorbereidingen
of achter kraampjes staan. Wies zal contact opnemen met Hannette Wijma.
Leo Kaufman valt het op dat er weinig voor de oudere jeugd
wordt georganiseerd. Misschien iets met sport of muziek?

7. Activiteiten vorig jaar: Wies Koning somt op wat er allemaal gedaan is. De Paashaas (veel kinderen!), Koninginnedag,
de Straatspeeldag, Barbecue op een heroverd stukje maisveld,
de open dag van de wijngaard, Sinterklaas (zeer veel kinderen),
de kerstboomverbranding / nieuwjaarsborrel en Koning Winter.
Ze spreekt haar dank uit aan alle buurtbewoners die het allemaal mogelijk maakten.
Komend jaar gebeuren al deze acitiviteiten weer, enkele
nieuwe daarnaast: 28 mei een wijnproeverij bij de wijngaar-

In concreto betekent dit mandaat dat de werkgroep toeziet op
de juiste uitvoering van:
A:	Gebiedsvisie / Stedebouwkundig plan
• Beeldkwaliteitsplan (architectuur en inrichting openbaar
gebied)
• Addendum naar aanleiding van de Welstandscommissie
van 19 mei 2008 en het besluit van B&W op 23 september
2008 mbt. het plangebied
• Inrichtingsplan van het openbaar gebied
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8. Werkgroep Borging Participatieresultaat.
Remy resumeert de ontwikkelingen tot op heden: de schriftelijke raadpleging van de buurt betreffende het mandaat,
het feit dat het bestuur een tijd als interimwerkgroep heeft
gefungeerd, dat er nu een werkgroep is waarin zitting hebben:
Ellis Withagen, Leo Kaufman, Ruud Kortland, Meindert
Rudolphi en Remy ten Hoedt. De laatste stapt op zodra het
convenant klaar en ondertekend is. Op de vraag of men hiermee kan instemmen wordt door de meeste aanwezigen geapplaudisseerd. Remy leest het mandaat voor, inclusief enkele
aanvullingen die daar in de afgelopen tijd zijn bijgekomen:
Het mandaat van de Werkgroep Borging Participatieresultaat
1. Uitgangspunt voor de WBP is het bestaande participatie
resultaat;
2. De Werkgroep is aanspreekpunt voor de buurt en
gemeenteom buurtbelangen op tafel te krijgen en op
de agenda te zetten bij regulier overleg met gemeente en
projectontwikkelaar(s);
3. De Werkgroep toetst de juiste uitvoering van de Nota van
Randvoorwaarden, het Inrichtingsplan en de Gebiedsvisie;
4. De Werkgroep zal dienen te zorgen voor afronding van
ondermeer de volgende zaken:
• optimalisatie groen, in overleg met onder andere de
groengroep;
• ruimte ter ondersteuning van de buitenactiviteiten
rondom de Geitenwei;
• samenhang van centrale wijkactiviteiten (‘buurtwerk’) in
de richting van de wijkmanager;
•inrichting van de volkstuinen
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B:	Resultaten uit het participatieproces die niet zijn geregeld
in genoemde nota’s. Dit betreft onder meer afspraken over:
• Optmalisatie groen, in overleg met onder andere
de Groengroep;
• Ruimte ter ondersteuning van de buitenactiviteiten
rondom de Geitenwei;
• Samenhang van centrale wijkactiviteiten (‘buurtwerk’)
richting wijkmanager;
• Inrichting van volkstuinen, wijngaard, speelruimtes en
zaken mbt flora, fauna en milieuaspecten;
• Zaken met betrekking tot de verkeersafwikkeling;
• Afspraken met betrekking tot het WoZoCo.
De WBP behartigt het buurtbelang bij nieuwe onderwerpen die
voortkomen uit bovengenoemde onderwerpen en de praktijk
van het nieuwbouwproces. Zij heeft hierbij een communicatiebevorderende en bemiddelende rol.
Op de vraag of men hiermee en met de formele installatie
van de werkgroep kan instemmen wordt door de meeste aanwezigen geapplaudisseerd.
Leo Kaufman neemt het namens de werkgroep over, en vertelt dat er de afgelopen tijd wat problemen waren doordat de
projectleider ziek was, niet vervangen werd en nu weer aan
het werk is. Hij haalt de geschiedenis naar boven waarbij er
tot 2009 een nieuwbouw-werkgroep was die een aantal afspraken heeft gemaakt waarop de WBP zich baseert. Leo geeft
ook aan dat de werkgroep nu nog wat mensen kan gebruiken.
Wat er sindsdien is gedaan: de zienswijze / bezwaar tegen het
bestemmingsplan van de gemeente; vervolgens is het convenant in concept in elkaar gezet. In het convenant zijn
de resultaten van het participatietraject neergelegd die niet
duidelijk terecht zijn gekomen in het bestemmingsplan. Er
wordt aandacht besteed aan het invullen van de openbare
ruimte (zoals met het Steunpunt), aan de procedures, en aan
afspraken die moeilijk te traceren zijn, zoals bouwhoogten, de
vorm van het wozoco en de verkeersafwikkeling. Projectleider
Theunis Kalsbeek heeft zich de laatste tijd heel formeel opgesteld, de tijd van overleg en participatie was voorbij en nu
moest er maar eens gebouwd worden.
Hans Voorhuis vraagt of er nog ontwikkelingen zijn. Hij heeft
geconstateerd dat het kleinere project van huizen aan de
Klingelbeekseweg ‘uit de verkoop’ is gehaald, er was kennelijk
geen belangstelling voor. Er komen nieuwe ontwikkelingen aan,
allerlei tijdelijke voorzieningen zijn nog niet gerealiseerd maar
de groengroep heeft een rondgang gemaakt langs het traject
waar de verbindingsweg moet komen, om te zien wat er niet
gekapt hoeft te worden.
Er ontstaat een discussie over het feit dat het allemaal zolang
duurt, er is veel kapot gemaakt in de buurt zonder dat er
nieuwe voorzieningen voor in de plaats zijn gekomen.

De buurt wordt opgezadeld met de problemen van de
gemeente. Ron Brouwer stelt voor de wethouder hierop aan
te spreken. Carla stelt dat er wel veel is gedaan, er had een
pannaveldje geplaatst kunnen worden als de nieuwe bewoners
van KL 102 daar niet tegen waren geweest. Theo Florissen wil
weten hoe hierover door het bestuur wordt gecommuniceerd
met de buurt, Remy antwoordt dat op de site van de buurt heel
veel informatie wordt gezet. Fred Geevers vraagt of het convenant er al op staat, en afgesproken wordt dat het concept erop
komt, ook om reacties uit de buurt te krijgen.
9. Rondvraag: Ron Brouwer vroeg zich af wat een pannaveld
was, en heeft op internet gekeken. Vindt het absurd voor de
buurt.
Gerard Kemers vraagt of de lokatie van de ALV in de Hulkestein
flat misschien debet is aan het kleine aantal aanwezigen.
Volgens hem kan het beter in Huis&Haard. Remy vraagt of
iemand van buren heeft gehoord dat hij of zij niet ging vanwege de plaats / afstand, en krijgt daar geen reacties op.
Hij stelt dat H&H ook in een uithoek van de wijk ligt.
Hans Voorhuis vraagt of Hugo een attentie van de buurt krijgt,
en dat gaat gebeuren. Verder vraagt hij of Huize Klingelbeek
weer te koop staat, hij heeft geruchten gehoord, maar niemand
kan dat bevestigen. Als laatste noemt hij dat de drempel op
de hoek KKL – Utr te hoog is, en of de verkeerscommissie daar
iets mee kan. Carla noemt weer het klachten nummer van de
gemeente, waar iedereen alle klachten kan neerleggen:
0800-1809.
10. De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen
voor hun aanwezigheid en betrokkenheid.
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Panna-veldje
Aan: alle buurtbewoners, maar met
name de jongeren.
Iedereen zal er inmiddels van op de
hoogte zijn dat de bouw van de nieuwe
woningen in onze buurt is aangekondigd
voor 2012. Het bouwrijp maken van het
terrein zal waarschijnlijk al eerder starten (als alles volgens de plannen van
gemeente en ontwikkelaar gaat).
Het trapveld kan momenteel wel
gebruikt worden, hoewel het in een niet
al te beste staat is. Tijdens de bouw zal
dat echter niet meer kunnen, omdat
op die plek o.a. bouwketen worden
geplaatst. Pas als het bouwproces afgerond is zal het trapveld weer vrij komen.
Om tijdens de bouw toch een balletje
te kunnen trappen heeft de gemeente
aangeboden een z.g. pannaveldje aan te
leggen en de kosten daarvan voor haar
rekening te nemen.

Is zo’n veldje gewenst?
Voor diegenen die niet weten wat een
pannaveld precies is, zie foto en een
korte beschrijving (Wikipedia):

Pannavoetbal is een vorm van
straatvoetbal op een klein veldje
waarbij 1 tegen 1 tot 5 tegen 5,
maar bij voorkeur 2 tegen 2 spelers, door middel van behendige
voetbaltrucs proberen de tegenstander af te troeven. Een groot
verschil met het echte voetbalspel
is, dat er geen regels zijn en de
bal niet uit kan gaan of achter kan
raken. Een veelgebruikte manier
van uitspelen of passen is het
spelen van de bal via de muur of
het hek aan de zijkanten van het
veld en achter de doelen.
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De WBP wil graag de buurt polsen
over de volgende zaken:
• Is een dergelijke voorziening gewenst?
Willen jongeren uit de buurt graag een
pannaveld om tijdens de bouw toch te
kunnen voetballen?
• Wat denkt men van de locatie? Het
pannaveld zal in de hoek van het huidige
trapveld aangelegd moeten worden
waardoor dat kleiner wordt. Zie rechts op
de tekening.
• Wil men het pannaveld ook na de bouw
handhaven (waardoor het trapveld blijvend kleiner zal uitvallen)? Of mag het na
de bouw weer verwijderd worden?

Heel graag vernemen wij uw/jullie
reacties en eventuele vragen. Deze
kunnen gemaild worden naar de
werkgroepborgpart@gmail.com,
tot uiterlijk 1 augustus 2011.

buurtvereniging hoogstede klingelbeek

Werkgroep Borging
Participatieresultaat
Huidige samenstelling

Convenant

De samenstelling van de WBP is sinds
vorig jaar enigszins gewijzigd. Leden
zijn: Remy ten Hoedt (t/m het vaststellen van het convenant), Leo Kaufman,
Ruud Kortland, Meindert Rudolphi, Bart
Steenkamer (nieuw) en ondergetekende.
Belangstellenden kunnen zich nog steeds
melden!

Door omstandigheden is het overleg
met de gemeente hierover de afgelopen
tijd gestagneerd. Momenteel wordt dit
echter weer opgepakt. De tekst van het
convenant is dus nog niet vastgesteld.
Dit stuk moet de afspraken uit het participatietraject bevatten die niet in het
bestemmingsplan passen. We zouden
hier op korte termijn met de gemeente
uit moeten komen. De tekst van het
convenant zal dan op de buurtwebsite
worden geplaatst.

Communicatie
In principe brengen wij wat we aan
nieuws of andere zaken te melden hebben naar buiten via de buurtwebsite.
Daar is de laatste tijd een aantal nieuwsberichten geplaatst waarmee u helemaal
op de hoogte bent van de stand van
zaken. Hier volgt echter ook een kort
overzicht op papier. Tijdens de laatste
ALV van de buurtvereniging is ook mondeling een stand van zaken gegeven.

Projectontwikkelaar
Zoals iedereen wel gelezen of gehoord
zal hebben, heeft de gemeente begin
mei een overeenkomst gesloten met projectontwikkelaar Hendriks voor de bouw
van het grootste deel van de woningen
en woonzorgcomplex. Binnenkort zal de
WBP kennismaken met deze ontwikkelaar.
Hendriks heeft aangegeven overleg met
de buurt van belang te vinden. Welke
vorm dit overleg krijgt moeten we nog
bepalen.

Juridische procedures
Zoals in de vorige Klingelstee werd
gemeld is het bestemmingsplan voor het
gebied vastgesteld. Enkele buurtbewoners hebben vervolgens bij de Raad van
State een Voorlopige Voorziening aangevraag om dit besluit te schorsen, zodat er
nog niet met werkzaamheden begonnen
zou kunnen worden. Dit verzoek is op
26 april jl. echter door de RvS afgewezen (de tekst van de uitspraak is te lezen
op de buurtwebsite). Daarnaast is een
aantal beroepen ingesteld, onder andere
door de buurtvereniging; deze worden
waarschijnlijk na de zomer door de RvS
behandeld.

Toestand projectgebied,
voorzieningen
• Het oostelijk gebied is ingezaaid;
• Op een aantal plaatsen zijn hagen
aangeplant;
• Het archeologisch onderzoek (proefsleuven) op het voormalig maisveld is
uitgevoerd (zie verslagen elders in
deze Klingelstee);
• Er is een afspraak over de aanleg van
een tijdelijke jeu-de-boules baan;
• Een zogenaamd ‘pannaveld’ zou
kunnen worden aangelegd, als de
buurt dat wil (zie apart stukje over dit
onderwerp);
• Op maandag 28 maart is er, vooruitlopend op het indienen van aanvragen
voor twee kapvergunningen, een
groenrondgang met de groengroep
van de buurtvereniging geweest.
Voor de nieuwe ontsluitingsweg en
de bouwactiviteiten worden ten
westen van het Weggetje van Kromkamp bomen en groen verwijderd.
Vragen, opmerkingen et cetera
kunt u altijd aan ons mailen: werkgroepborgpart@gmail.com
Namens de WBP,

Ellis Withagen
Hoogstedelaan 51
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pc-club
hoogstede
De PC-club mag zich elke bijeenkomst verheugen in een
tamelijk succesvolle opkomst van belangstellenden. De
gehanteerde formule voor elke bijeenkomst is daar mede
debet aan, dat wil zeggen dat een aantal agendapunten in
vaste volgorde wordt afgewerkt.

Tot nu toe verloopt de avond tussen 20.00 en 22.00
uur als volgt:
• Opening, welkom en mededelingen
• Vragenrondje, waarbij ieder de mogelijkheid krijgt om
vragen te stellen over ondervonden problemen bij het
gebruik van de computer en randapparatuur (printers e.d.)
• Tijdens dit vragenrondje worden zoveel als mogelijk is
de vragen gelijk beantwoord.
• Kan dit niet meteen, dan wordt de vraag aangemerkt om
na de koffiepauze op de aanwezige PC met beamer aan de
hand van voorbeelden een antwoord te geven.
• Is dit ook niet mogelijk dan kan de vraag later hetzij via
e-mail worden beantwoord of de bij een volgende PC-club
bijeenkomst.
• Koffiepauze
• Beantwoorden van “rest”-vragen met behulp van de PC
met beamer
• Bespreken van een vooraf bepaald specifiek onderwerp
betreffende (gebruik van) mogelijk veelgebruikte programma’s (software) aan de hand van voorbeelden.

van de avond te behandelen en de vragen pas daarna.
Dit stuitte bij de ‘vaste klanten’ van de bezoekende deelnemers
op enig verzet, omdat zij met hun vragen pas in de tweede
helft van de avond aan bod zouden komen en het wellicht
te laat zou worden. Afgesproken is dat in eerste instantie de
volgorde van de agenda niet wordt veranderd, maar dat het
tijdschema wordt vastgelegd en dat daaraan streng wordt
vastgehouden. Zo ontstaat er meer ruimte voor de behandeling
van de specifieke onderwerpen.
Daarnaast zullen deelnemers die specifieke kennis en ervaring
hebben op een bepaald gebied, dit voor de agenda aandragen
om hierover te vertellen, eventueel aan de hand van voorbeelden.

Voor het komende seizoen zijn de volgende bijeenkomsten in Huis en Haard op maandagen gepland en
vastgelegd:
3 oktober 2011 - 7 november 2011 - 16 januari
2012 - 13 februari 2012 - en 19 maart 2012
Wie belangstelling heeft voor deelname aan de computerclub
bijeenkomsten, kan zich als deelnemer aanmelden en zijn/haar
e-mail adres opgeven, of een keer onverplicht naar de bijeenkomst komen.
Voor het gebruik van de zaal en de koffie worden de kosten
door de deelnemende leden gedragen. Tot nu toe bedroegen
deze kosten per jaar ca. € 10,00 per persoon.
Wij wensen ieder een fijne vakantie en zien u wellicht bij
de eerste bijeenkomst op 3 oktober.

Jan Wage
De ervaring heeft geleerd dat de behandeling van de vragen
door het niet strak hanteren van een tijdschema nogal uitliep,
met het gevolg dat voor het laatste deel van de agenda vaak te
weinig tijd overbleef. Daarom werd het voorstel gedaan om de
behandeling van specifieke onderwerpen meer aan het begin
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N.B. Op de agenda van deze bijeenkomst staat het leren
maken van etiketten met naam, adres en woonplaats met
behulp van het programma Word (Office) en een namenlijst.
Deze kunnen dan worden uitgeprint om bijvoorbeeld als badge
of als adres label op een envelop te plakken.
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proefsleuvenonderzoek hoogstede-klingelbeek
Pioniers aan de rand van de stad
Sinds ik in oktober 2009 in de wijk
Lombok ben neergestreken heb ik ook
de wandelroutes met mijn twee honden
verlegd naar de westkant van Arnhem.
Daarbij heb ik dagelijks de keuze tussen afzakken naar de Rijn en het uiterwaardengebied: de Rosandepolder, of
het hogerop te zoeken de bossen in, en
via landgoed Mariëndaal door te steken
naar Boschveld, Lichtenbeek of Warnsborn. Maar vaak kies ik toch voor het
ruigere landschap van de polder. Alleen
al de lange Klingelbeekseweg daar naartoe spreekt immens tot de verbeelding.
Hier kom je in een deel van Arnhem dat
op sommige plekken wat vergeten en
verwaarloosd oogt, en waar nog ruimte
is voor rommelige bedrijvigheid met licht
anarchistische trekjes. Een stukje onaf
Arnhem.

Het meest in het oog springend daar
is het sinds enkele jaren braakliggende
stuk grond aan de Klingelbeekseweg,
ter hoogte van het Weggetje van
Kromkamp, waarover Anne (Luchies) in
de vorige Langs Rijn en Rails zo mooi
schreef dat “… het nog aanvoelt alsof je
in een zwoel en Zuid-Europees land bent,
vol papaver en andere veldbloemen,
achtergrondgeluiden van de stad en van
tsjirpende krekels [...]”.
In vorige edities van Langs Rijn en Rails
had ik al eens gelezen dat De Klingelbeek in vroeger tijden een levendig
buurtschap is geweest, met eigen winkeltjes, cafeetjes en bedrijvigheid. Daar zie
je niet zo veel meer van terug, maar wanneer je het doorkruist, hangt er onmiskenbaar die sfeer van een gebied met
een verleden. Hier en daar nog restanten
oorlog: er ligt een klein bunkertje aan
de kant van de weg, naast het woonwagenkampje, je ziet gaten van nog net

Scherven, dinky toys en granaten
op De Klingelbeek in kaart gebracht
niet of al wel afgebroken huizen, verlaten
bedrijfspanden en verdwenen bedrijvigheid, en de rafelige, wat verdorde en
woekerende begroeiing die daarvoor in
de plaats is gekomen - de begroeiing van
oude bedrijventerreinen. Dan realiseer je
je dat dit gebied door de eeuwen heen
een aantrekkelijke en boeiende locatie
moet zijn geweest.
Het was dan ook een buitenkans om
iets van die sluier, die hangt over vroegere pioniers die hier zijn neergestreken, opgelicht te krijgen, toen in de
Arnhemse Koerier werd gemeld dat de
archeologische afdeling van Gemeente
Arnhem in mei een begin zou maken met
archeologische bodemonderzoeken op
Hoogstede/Klingelbeek. Direct omwonenden en andere belangstellenden in
Arnhem werd hierbij de kans geboden te
helpen. Op de voorlichtingsavond bleek
de animo om bij deze archeologische

opgravingen aanwezig te zijn zeer groot:
een dertigtal mensen had zich hiervoor
aangemeld. Uiteindelijk mochten voor
dit specifieke onderzoek alleen de direct
omwonenden, waar ik als inwoner van
Lombok nog net bijhoorde, door naar de
volgende ronde. Voor de andere aanwezigen zou er bij het grootschalig onderzoek in het Spijkerkwartier te zijner tijd
genoeg werk te doen zijn.
Op maandagochtend 23 mei tussen acht
en negen was het voor ons uitverkorenen
verzamelen geblazen op het Weggetje
van Kromkamp. Vantevoren was ons al
uitgelegd dat het hier om de tweede
fase van een archeologisch onderzoek
zou gaan: het ‘proefsleuvenonderzoek’.
In de eerste fase vinden de grondboringen plaats, om te kijken of er ‘iets
aantoonbaars’ in de grond zit. Aan de
hand van bijvoorbeeld houtskoolrestjes
of stukjes aardewerk die daarbij boven
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komen, kan dit al snel worden geverifieerd. In eerdere onderzoeken waren op
dit terrein al potscherven uit de Bronstijd
gevonden. Bewoning op de Klingelbeek
gaat dus ver terug in de tijd. Vandaar dat
er gedurende die week dertig sleuven
zijn gegraven van twintig meter lang,
twee meter breed en variërend van dertig
centimeter tot meer dan twee meter
diep. Het landschap veranderde onder
onze ogen dan ook langzaam in een
soort maanlandschap, dat vooral voor de
kinderen uit de buurt een ruige speelplek
werd. Op woensdagmiddag werd er druk
schatgravertje en soldaatje gespeeld.
En dat zette de toon voor het verloop
van dit archeologisch onderzoek, want
de vondst die uiteindelijk tot de meeste
opwinding leidde, bij zowel de amateurs
als ook de profs, was een achtergebleven brisantgranaat van Engelse makelij.
Deze moest van de politie een nachtje
onder de grond blijven liggen wachten
tot de Explosieven Opruimings Dienst
de volgende dag het ding onschadelijk
zou maken. Een laag van zo’n twintig tot
dertig centimeter aarde zou daarbij voldoende zijn om hem tot de volgende dag
te kunnen laten liggen. Tijdens ons werk
in een van de sleuven dacht ik nog even
terug aan de vorige dag, toen de jongens
uit de buurt vanaf de bergen zo, plof,
de kuilen insprongen. En ook Caroline,
buurtbewoonster en collega-amateur aan
dit project, hoorde de bom in gedachten
al tijdens de afwas ’s avonds ontploffen.
Het gebied was immers gewoon toegankelijk. Toen werd toch maar besloten het
lot niet te tarten, en die granaat gewoon
goed te bedekken met twee meter aarde.
Vrijdagochtend 27 mei stond helemaal in
het teken van het onschadelijk maken van
de granaat. Dat leek vreselijk spannend,
want dat zou ter plekke, onder de grond,
worden uitgevoerd. Onder het genot van
koffie en koekjes hadden wij ons op de
aangewezen afstand opgesteld, en het
was dat er duidelijk werd afgeteld (3, 2,
1... boem!), want als je even niet oplette,
had je de ontploffing gemist. De hevige

beving van de grond onder je voeten was
duidelijker waarneembaar dan wat het
mini-plofje, waarbij hooguit wat aarde
van de grond opspatte, liet zien. Gelukkig was ik op het moment suprême door
Lambert, die met zijn legerachtergrond
wat meer ervaring met bommen en granaten had opgedaan, op de goede plek
neergezet om de legendarische plof op
film vast te kunnen leggen.
Of het door het oponthoud met de bom
kwam, of omdat het team uiteindelijk op
zoveel amateurs was aangewezen, was
onduidelijk, maar vrijdagmiddag ontstond er een beetje paniek in de tent.
Archeologen zijn doorgaans mensen die
zich niet zo druk maken (“Joh, doe maar
rustig aan, zo’n haast heeft het niet, want
het ligt immers al duizend jaar onder
de grond...”, een van de gevleugelde
uitspraken van Kasper), maar op deze
vrijdag zag het er naar uit dat het werk
niet voor het weekeinde af zou komen.
Besloten werd nog een dag extra aan het
onderzoek toe te voegen. Snel werden
er wat student-archeologen opgetrommeld, en was er maandag vervolgens
zo’n overschot aan personeel, dat je op
een gegeven moment moest zoeken of
en waar er nog werk was.
Zelf heb ik de hele week in de sleuven
de profielen in de wand en coupes op de
bodem op tekening gezet. Coupes zijn
uitsnedes van plekken waar een vondst
is gedaan, waar bijvoorbeeld een restant
is gevonden van waar mogelijk een paal
heeft gestaan, een vuurkuil is geweest
of zich een greppel bevond. Stel je daar
niet teveel bij voor, want als leek zou je
een dergelijke vondst niet eens hebben
opgemerkt. Je staat ernaast wanneer de
archeologen zo blij zijn als wat, met wat
jij als niet meer dan een bodemongeregeldheid, een lichte vlek zou afdoen, en
waarvan je denkt: het zal wel... Wanneer
dat dan een prehistorische vuurkuil blijkt
te zijn geweest, denk je toch: Huh? Uit de
prehistorie helemaal?

Ik vond het een onvergetelijke ervaring om op deze manier mee te mogen
doen met een archeologisch onderzoek
waarbij je gewoon deel uitmaakt van
het team. Maar dat ik nu een veel beter
beeld van al die pioniers uit vervlogen
tijden heb gekregen, kan ik niet helemaal
beamen. Als je de hele week profielen
in kaart brengt, ontgaat je veel van wat
er verderop aan vondsten wordt gedaan
in de bodem. Zo zijn er talloze scherven, muntjes en voorwerpen gevonden,
variërend van de vroege ijzertijd (750
- 250 v Chr.) tot late middeleeuwen en
nieuwe tijd (1400 - 1700 na Chr.), waarvan vondsten in de laatste categorie
volgens Kasper meer inzicht geven in het
buurtschap Klingelbeek. Dat ik op archeologisch gebied mijzelf tot de barbaren
mag rekenen, uit zich dan ook vooral in
het feit dat de vondst die het meest tot
mijn verbeelding sprak een Dinky Toy uit
1959 was. Ja, mij rest nog een lange weg
te gaan, maar, inmiddels een archeologische ervaring rijker, ben ik dus vertrouwd
met het jargon: “Joh, doe rustig aan, het
ligt er al duizenden jaren, en het ligt er
nog wel even ook...”
(Kasper, Marcel, Leo, Lambert, Martijn, en
natuurlijk al die leuke amateur-collega’s, Jan,
Caroline, Lisette, Marja, Hein en onze stoere
graafmachinechauffeur, Koen, en wie ik verder
nog vergeet: bedankt!)

José Slotman
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OPROEP: FOTO’S GEZOCHT
De meeste van u zal het niet ontgaan zijn dat in de periode van 23 tot
met 30 mei archeologisch onderzoek
gedaan is op het veld achter de Hoogstedelaan. Elders in dit nummer vindt
u daarvan een uitgebreid verslag. In de
nabije toekomst zal ook het gebied bij
de wijngaard en het veld ten westen
van het weggetje van Kromkamp worden onderzocht. Ik heb met een aantal
andere buurtbewoners als vrijwilliger
hand- en spandiensten geleverd. Heel
interessant allemaal.
De stadsarcheoloog, Kasper van den
Berghe, probeert zoveel mogelijk informatiemateriaal te verzamelen over het
te onderzoeken terrein. Denk hierbij aan
oude kaarten, literatuur en foto’s. Zo
krijgt hij een beeld van het verleden en
dat helpt hem om een plan te trekken
en de bevindingen te interpreteren. Hij
is geïnteresseerd in (oude) foto’s waarop
het terrein in beeld is gebracht. Hij heeft
al dankbaar gebruik gemaakt van de
website van de buurtvereniging, waar
al heel wat materiaal te vinden is. Maar
hij vraagt zich af of er misschien nog
meer interessante beelden bewaard zijn
gebleven.

het terrein dat voor nieuwbouw bestemd
is in beeld is? Wilt u die dan tijdelijk
afstaan aan de gemeentelijke archeologische dienst? Zij maken er dan digitale
scans van t.b.v. het onderzoek en u krijgt
zo snel mogelijk uw kiekjes retour. De
foto’s zullen niet voor andere doeleinden
gebruikt worden!
Dus heeft u foto’s met familiekiekjes met
op de achtergrond het terrein, of heeft
u in de winter natuurfoto’s gemaakt de
besneeuwde akker, of van u kinderen die
aan het spelen zijn, of wat dan ook: als
het gebied in beeld is zijn we geïnteresseerd.
U kunt de foto’s afgeven bij mij, ik zorg
dan dat ze gescand worden en retour
komen. Ook digitale foto’s zijn welkom.
Let u erop dat u uw naam en adresgegevens op de achterkant van de foto
vermeldt. Ook een datering (jaartal) is
natuurlijk van belang.
In overleg met de eigenaar van de foto’s
en de websitebeheerder is het misschien
ook nog leuk om een aantal van de foto’s
op de website te plaatsen.

Jan Heuver
Vandaar deze oproep: Heeft u foto’s
(ouder dan 3 jaar) waarop (delen van)
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Hoogstedelaan 51
jan.heuver@xs4all.nl
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opgravingen
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Koffie, Koekjes en Kruiwagens,
Archeologisch onderzoek Hoogstede
groot succes
Het archeologisch onderzoek in de beoogde nieuwbouwlocatie tussen de Hoogstedelaan en de Klingelbeekseweg heeft veel informatie opgeleverd.
Door middel van een kleine 30 proefsleuven is inzicht verkregen
in de aanwezige archeologische resten die in de ondergrond
verwacht werden. Op basis van enkele jaren geleden uitgevoerd onderzoek werden er resten van nederzettingen verwacht
door de vondst van stukken aardewerk uit de prehistorie en de
middeleeuwen.
Het nu uitgevoerde grootschalige proefsleuvenonderzoek heeft
daadwerkelijk sporen van bewoning aangetoond. Greppels en
kuilen die mogelijk iets met grondbewerking te maken hebben,
maar ook kuilen waarin palen van gebouwen hebben gestaan.
Verder zijn er nog veel meer stukken aardewerk aangetroffen.
Helaas niet aaneen te passen tot weer hele potten, maar wel
zo interessant dat er een scherpere datering aan de sporen
gegeven kon worden.
Het oudst aangetroffen aardewerk is te dateren in de Midden
IJzertijd, 750-250 v.Chr. Vondsten uit de Late Middeleeuwen en
Nieuwe tijd, 1400-1700, geven meer inzicht in de buurtschap
Klingelbeek. Ook uit veel nieuwere tijden zijn resten gevonden.
Naast vreedzame vondsten van bestek, kinderspeelgoed en
een bromfietsplaatje, lag er ook een nog scherpe 3,7 inch

anti-luchtdoelgranaat van Engelse makelij. Deze is door de
Explosieven Opruimingsdienst veilig tot ontploffing gebracht.
De resultaten van dit onderzoek worden op dit moment nader
uitgewerkt. Ze lijken echter zodanig dat vervolgonderzoek
door middel van een vlakdekkende opgraving van het gehele
plangebied waarschijnlijk wordt geacht. Zodra de resultaten
zijn uitgewerkt, worden ze op een locatie in de buurt gepresenteerd en beschikbaar gesteld voor de internetsite.
Met het schrijven van dit stukje grijp ik meteen de mogelijkheid aan om de deelnemende buurtbewoners te danken voor
hun inzet. Het onderzoek stond weliswaar onder leiding van
de gemeentearcheologen Martijn Defilet en Kasper van den
Berghe, maar is uitgevoerd met medewerking van een aantal
vrijwilligers, waaronder enkele buurtbewoners. Na een eerdere
oproep om mee te komen werken heeft een drietal mensen
uit de wijk dat ook daadwerkelijk gedaan. Caroline, Jan, José
bedankt! Daarnaast waren er enkele trouwe kijkers die naast
koffie en koekjes zelfs hun kruiwagen ter beschikking stelden.
Ook aan hen: bedankt!

Kasper van den Berghe
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De Schutterij
van de Clingelbeeck
Battlefieldtour: Hoogstede-Klingelbeek-Lombok

Beste buurtgenoten,
De Schutterij heeft een enerverend jubileum achter de rug met als
pronkstuk Marco Bakker uit de Hoogstedelaan als Koning 2010. Deze
Koning nam het initiatief om in april
van dit jaar de Battlefield Tour Hoogstede-Klingelbeek-Lombok te organiseren, niet alleen voor de schutters
maar voor de hele buurt.
Velen gaven zich hiervoor op met als
resultaat dat door ongeveer 65 schutters
en buurtbewoners kennis genomen is van
de heroïsche strijd van september 1944
in onze buurt.
De inleiding werd aansluitend aan onze
jaarlijkse algemene ledenvergadering
gedaan door de Battlefield- specialist
Ruud Slangen en op zondag 10 april
werd voor jong en oud een rondleiding
gegeven door de buurt. Na de koffie
begaf de stoet zich onder een stralende
zon naar de Klingelbeekseweg, alwaar
bij de boerderij van Derksen detailuitleg
gegeven werd over de opmars van de
Engelsen vanuit Oosterbeek.
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Vervolgens ging de tocht oostwaarts en
de aanwezigen liepen als het ware met
de para’s mee, naar het hoofddoel, de
brug van Arnhem.
Veel details werden uitgelegd door onze
gids Ruud en aangevuld met wetenswaardigheden van enkele bewoners van
toen, zoals Job Bongers, Truus Willemsen
en nog enkele oerbewoners.
Via de Utrechtseweg ging het naar het
voormalige Sint Elizabeth Gasthuis, waar
uitvoerig werd stilgestaan bij de strijd,
die hier gevoerd werd: afwisselend bezet
door Duitsers en Engelsen. Op die plek
moest natuurlijk de herinneringsfoto
genomen worden van het hele gezelschap. Dankzij de medewerking van
Joop van Osch zijn op de website van de
buurtvereniging nog vele andere foto’s te
bezichtigen.
Via Lombok en de Utrechtseweg werd
de rondgang afgesloten bij de “De
Kookplaats” op het TCN-terrein. Op
deze uitstekende locatie werden onder
het genot van een drankje de belevenissen en ervaringen nogmaals met elkaar
gedeeld.

En dan nu over onze komende schuttersdag: die vindt plaats op zondag
28 augustus 2011 op het terrein van
CasaCura, het voormalige Fraterhuis.
Het motto is nog niet bekend, maar het
zal zeker te maken hebben met de rijke
historie van onze buurt.
Zoals gebruikelijk wordt de Koning en
familie met muziek van huis opgehaald
en trekken de schutters in blijde optocht
door de met vlaggen versierde buurt
naar het schuttersveld.
Op het schuttersveld is er vermaak voor
de kinderen en kunnen de buurtbewoners onder het nuttigen van een hapje en
een drankje elkaar informeel ontmoeten
en in spanning afwachten of Marco Bakker zijn Koningschap zal weten te prolongeren.
Namens de Schutterij alvast een prettige
vakantie en tot ziens op 28 augustus op
het schuttersveld!

Fred Geevers
Voorzitter van de Schutterij
van de Clingelbeeck

Marco Bakker (links) en Battlefield-specialist Ruud Slangen.

zoonlief Mike Bakker (5 jaar) onder de indruk van de foto.

Battlefieldtour

Groepsfoto bij het voormalig ‘Sint Elizabeth Gasthuis’ aan de Utrechtseweg

nieuwjaar 2011

koningwinter

straatspeeldag
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Nieuws van “de Lezerij”
Straatspeeldag
De jaarlijkse straatspeeldag werd dit
jaar op woensdagmiddag 1 juni georganiseerd. Mede door het prachtige
weer was het wederom een groot
succes.
Ruim 40 kinderen uit de buurt hebben
zich op een autovrije Hoogstedelaan vermaakt met onder andere ponyrijden, een
springkussen, een knutselhoek, verkleedkleren en Sport & Spel attributen.
De schminktent was natuurlijk ook een
groot succes. Verder werd er gezorgd
voor de nodige versnaperingen en drank
en natuurlijk pizza’s op het eind. Foto’s
van de dag zijn te vinden op www.Hoogstede.nl.
Paul Elffrich

Na vorige schrijverswandelingen in Oosterbeek en De Steeg, stond er op 8 april
jl. een schrijverswandeling in Arnhem op het programma.
Al in de bus naar het Velperplein, de start van de wandeling, werd iedereen erop
attent gemaakt dat de Oranjestraat ook als de “Herman Kochstraat” bekend staat:
hij bracht er zijn jeugdjaren door.
Onder een heerlijk lentezonnetje werd op het Velperplein het eerste gedicht van de
wandeling voorgedragen, de Liefdes-verklaring van Jan Greshoff (schrijver en ooit
hoofdredacteur van de Nieuwe Arnhemsche Courant):
Ik houd zo van die donkre burgerheren
Die langzaam wandlen over ’t Velperplein
In deze koele winterschijn
De dominee, de dokter, de notaris
En ’t klerkje dat vandaag wat vroeg klaar is
Maar ’t kan verkeren.
Door het Spijkerkwartier en Klarendal liepen we naar het Sonsbeekpark, onderweg
nog dwalend op het terrein van de vroegere Arnhemse Toneelschool, waar de acteur
Oscar van Woensel in 1993 mede de toneelgroep Dood Paard had opgericht, de
naam ontleend aan het gelijknamige gedicht van Gerrit Achterberg:
Hij is ineens van hout.
De warme buik is koud.
Zo wordt de wereld oud.
Zijn poten zijn te kort.
Er ligt haver gemorst
Buiten de bek, die nog voor kort
Je vingers fijn kon malen.
Zijn gele tanden briesen
Tegen die hem den dood in bliezen.
Ogen als eierschalen.
De vilder komt hem halen.
In Sonsbeekpark werd duidelijk hoeveel kinderboekenschrijvers iets met Arnhem
hadden: John Henri uit den Bogaard (Swiebertje), Jan en Paul Nowee (Arendsoog),
Els Pelgrom (Kinderen van het Achtste Woud), Jean Dulieu / Jan van Oord (Paulus de
Boskabouter) en Carel Beke (Pim Pandoer en het Spook van Sonsbeek).
Bij de grote waterval lieten we ons door een voorbijganger kieken, als tastbare
herinnering. Een laatste stuk van de wandeling ging door de Burgemeesterswijk,
waar we door de Van Pallandtstraat liepen, vol herinneringen aan Jan Cremer en
Conny Braam. De laatste bleek als kind rebels: op haar vijftiende liep ze van huis
weg, was een tijdje automonteur en nam op haar zestiende definitief de trein naar
Amsterdam. Maar niet nadat de Jeugdzorg nog een rapport had opgemaakt, waarin
onder andere stond: “Uw dochter is een slang. Ze glipt je onder de vingers vandaan…ik zou haar maar opgeven.”
Op de hoek van de Sweerts de Landasstraat en de Amsterdamseweg, waar eens het
woonhuis stond van Mart Smeets, dat ook heeft moeten wijken voor het zich uitbreidende station, eindigde onze wandeling.
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de geitenwei
Blij nieuws
Geslaagd:
Hedde Weerman, Ho 33
Max van Osch, Ho 73
Esther van Midloo, Kl. 9
Renée Nolden, Utr 187
Jeroen de Zoete, Utr 243
Elsa van Haeften, Utr 249

Hartelijk gefeliciteerd!

Beste buurtgenoten,
Rosa is weer helemaal klaar voor de zomer. Zonder haar dikke vacht denkt Juul
dat er een nieuw beest is gekomen, maar na een paar dagen is ze weer aan
haar gewend! De beesten voelen zich prettig op de nieuwe plek. Zijn gezond en
redelijk op elkaar gesteld. Als het vriest of regent zitten ze samen in het hok.
Ook al is deze wijk een heerlijke plek om te wonen, toch zijn er ook mensen die verhuizen. Roos, die jarenlang de dieren samen met ons heeft verzorgd, vertrekt naar
Zevenaar. Ze gaat daar samenwonen met haar vriend.
Wij willen Roos dan ook heel hartelijk bedanken voor haar grote inzet bij het verzorgen van de dieren. Op dit moment zijn dat Rosa en Juul, maar de afgelopen jaren
waren dat ook Niels, Imca, Harry, Betje en Famke!
In 2006 won Roos de eerste prijs van de gemeente Arnhem voor jongeren die zich
inzetten voor hun wijk, de Jeugdkanjer! Met dit geld kon er nieuw hekwerk worden
geplaatst. Ook een speeltoestel voor de geitjes, een afdakje voor het hooi en een
hooiruif waaruit de geiten kunnen eten en een compostvat voor de varkensmest
konden worden gekocht.
Toen het schaapje op 7 juni 2007 via het werk van Roos hier naartoe kwam vonden
wij het dan ook leuk om Rosa naar haar te vernoemen!
Caroline en ik wensen Roos dan ook veel woonplezier in Zevenaar en bedanken
haar voor het voeren van de beesten, het mee helpen schoonmaken van de hokken,
het poep ruimen van Betje (hoeveel kilo dat is geweest weten we niet, maar een
heleboel!), de hoefjes van de geiten bijkappen en wat er allemaal bij verzorging van
dieren komt kijken!
Hopelijk zien we Roos af en toe als ze weer even thuis is en kunnen we haar dan
vragen of ze de hoefjes van Juul wil blijven verzorgen want dat is iets wat wij geen
van beiden kunnen!
Fijne zomervakantie allemaal!

Rosa, Juul, Carolien, Roos, Giel en Herma
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Nieuwsbrief van de Stichting
SÃthsÃthai - juni 2011
Deze nieuwsbrief staat bijna volledig in het teken van de
vrouwenprojecten. 115 van de 116 alfabetiserings-klassen
zijn afgerond en we zijn er trots op dat 71% van de vrouwen die daaraan zijn begonnen het na twee jaar ook hebben afgemaakt. De eerste serie van 30 bibliotheekjes is een
groot succes gebleken. Dat heeft geleid tot de start van nog
eens 22 bibliotheekjes en de uitbreiding van de boekencollectie van een achttal bestaande bibliotheekjes, waardoor
deze voorzieningen nog beter bereikbaar en aantrekkelijker
worden. Zeer tot onze verrassing blijken meer vrouwen
(bijna 1.200 in totaal) te hebben deelgenomen aan één
van de 57 vak-opleidingen en honderden vrouwen zeggen
als gevolg daarvan een eigen bedrijfje te willen beginnen.
Enkele tientallen vrouwen hebben die stap al gezet. De
introductie van druppelirrigatie en het gebruik van kassen
om ook in de droge periode groenten te kunnen verbouwen slaat aan: al 30 vrouwen hebben een irrigatiesysteem
gekocht en 14 van hen ook een kas. En de vrouwenorganisatie wordt allengs sterker: het druppelirrigatieproject voeren
ze helemaal zelfstandig uit. Hun eigen onderkomen - een
gemeenschapshuis in Narayanthan - is bijna klaar.
In september wordt gestart met de oprichting van een
regionale saving and credit cooperative society (SACCOS) een professionele “microfinancieringsbank” van en voor de
vrouwen van Timal die de duurzaamheid van de 63 microfinancieringsgroepen (met in totaal ca. 3.500 leden) moet
waarborgen. Het kantoor van de SACCOS komt in het community house. Maar er is natuurlijk ook ander nieuws.

opleidingen uit te voeren. Weer ca. 1200 vrouwen krijgen dan
de kans om deel te nemen aan een verdiepingscursus om nog
beter te leren breien of naaien of om de kneepjes van groenten kweken of beesten fokken nog beter onder de knie te
krijgen of aan een hele nieuwe cursus - zoals paddenstoelen
kweken. Ook zal aandacht worden besteed aan de verwerking
van agrarische producten. Niet alleen door de hoge deelname
is het programma een succes, maar ook door het feit dat nu
al honderden vrouwen hebben aangegeven graag een eigen
bedrijfje te willen beginnen met hun nieuwe vaardigheden en
dat er ook al enkele tientallen vrouwen daadwerkelijk aan de
slag zijn gegaan (vooral naaisters, breisters en groentekwekers).
De vrouwen vroegen ook hulp om hun waren te kunnen verkopen. Daaraan hebben we gevolg gegeven door een aantal
mobilizers een opleiding “value chain” te laten volgen, zodat
zij vrouwen(groepen) kunnen adviseren over het organiseren
van de keten van de leverancier van grondstoffen en zaden
naar de producent en uiteindelijk naar de markt en de consument. En wel op een zodanige manier dat de vrouwen er ook
daadwerkelijk iets mee verdienen en de winst niet blijft hangen
bij leveranciers en handelaren.

Eerste zelfstandige vrouwenproject
Door opleidingen en trainingen investeert Sãthsãthai in de
organisatie van een sterke, onafhankelijke vrouwen-beweging
in Timal, die in staat is om het werk van de stichting over te
nemen en zelfstandig te werken aan de ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke en economische positie van de
vrouwen van Timal.

Je eigen bedrijfje
In december verlieten we Nepal met een programma van 49
vakopleidingen en hoopten we dat ongeveer 1000 vrouwen
daaraan zouden deelnemen. De bedoeling was om vrouwen
door een vakopleiding te stimuleren om zelf een economische
activiteit te beginnen, waarmee ze het gezinsinkomen zouden
kunnen verbeteren. Tot onze grote verrassing bleek in april jl.
dat er 57 cursussen waren georganiseerd, waaraan bijna 1.200
vrouwen hadden deelgenomen. De aanwezigheid tijdens de
trainingen was extreem hoog en de afwezigheid dus extreem
laag. Kennelijk was de behoefte aan een vakopleiding groot.
Bij bezoeken aan vrouwengroepen werden ons met trots
zakken vol veelkleurige, zelfgebreide mutsen, sjaals, handschoenen en zelfs een vestje getoond, lieten naaisters trots
hun zelfgemaakte nieuwe jurken zien en vertelden vrouwen
enthousiast over groenten kweken, geiten fokken, kaarsen en
wierook maken et cetera. Samen met de vrouwenorganisatie
STB hebben we vastgesteld dat het programma een groot succes is geweest en dat er behoefte is aan een vervolg. Omdat
het eerste programma ruim binnen het beschikbare budget is
gerealiseerd, hebben we besloten om na de regentijd - van
november a.s. tot maart 2012 - een tweede programma vak-

Door bezoeken aan en introducties bij kennisinstituten en
potentiële financiers in Nepal proberen we de vrouwen ervan
te overtuigen dat ze niet afhankelijk zijn van buitenlandse
hulp en zelf in staat zijn om in eigen land geld en kennis te
vinden die nodig zijn voor de uitvoering van projecten. Om
het vertrouwen in eigen kunnen te versterken is afgesproken
dat de vrouwenorganisatie STB helemaal zelfstandig een eerste
project uitvoert, gericht op de introductie van druppelirrigatiesystemen en kassen om ook in de droge tijd (8 maanden
per jaar) toch groenten te kunnen verbouwen. Dit project is
een direct gevolg van de vakopleiding “organic vegetable
farming”, waaraan 250 vrouwen hebben deelgenomen. De
meeste vrouwen wilden daarna een irrigatiesysteem hebben.
Afgesproken is dat STB zelf inventariseert welke vrouwen echt
bereid zijn hiervoor te betalen, zelf naar de overheid stapt
om een beroep te doen op een bestaande subsidieregeling,
zelf zorgt voor gemeenschappelijke inkoop van de voorzieningen en zelf zorgt voor het transport en de distributie ervan.
Sãthsãthai betaalt de training voor een aantal “motivators”, die
vrouwen kunnen adviseren en begeleiden. Begin deze maand
kregen we bericht dat de overheid inderdaad 50% subsidie
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verstrekt en dat al 30 vrouwen een druppelirrigatiesysteem
willen kopen en 14 vrouwen ook een kas. We zijn best een
beetje trots op “onze vrouwen” van de STB.

Toiletten: het werkt!
Omdat het alsmaar niet lukt om statistische cijfers te krijgen
over de effecten van toiletten en rookvrije kook-toestellen
van de District Health Office, hebben we de healthworker
in Mechchhe gevraagd om inzage in zijn boeken. Dat deed
hij graag. Een goede indicatie voor het effect van toiletten
is het aantal gevallen van diarree. De aantallen patiënten in
de maand juli (midden in de regentijd als diarree het meest
voorkomt) in 2009 en 2010 zijn vergeleken. Daaruit bleek
een vermindering van het aantal gevallen van 38 naar 8; een
daling van 79%! Een schitterend resultaat en we zijn enorm
benieuwd naar de cijfers van juli 2011.
Als indicatie voor het effect van rookvrije kooktoestellen is
gekeken naar de jaarcijfers van astma. Daaruit kwam geen
daling, maar een forse toename van het aantal gevallen
naar voren. Daar schrokken we van. Bij doorpraten vertelde
Kafle dat het moeilijk is om de mensen te overtuigen van het
belang van een goed gebruik van een rookvrij kooktoestel;
ze zijn zo gewend aan die rook in huis. We hebben afgesproken dat hij als man met gezag de vrouwen in Mechche zelf
voorlichting zal geven over noodzaak en een juist gebruik van
een rookvrij kook-toestel. Omdat de vrouwen intussen goed
georganiseerd zijn in 9 microfinancieringsgroepen per dorp,
zal de organisatie van die voorlichtingsbijeenkomsten weinig
problemen opleveren.

Evaluatie bibliotheekjes aanleiding voor uitbreiding
We gingen eind maart jl. naar Nepal met een hele mooie
evaluatie van de een jaar eerder georganiseerde 30 bibliotheekjes voor de vrouwen van Timal. Een paar cijfers:
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• er waren in maart jl. 1.854 betalende leden en de groei
bedroeg in 11 maanden 70-127%;
• in 11 maanden is 5.216 keer een boek geleend;
• het meest populair zijn boeken over gezondheid, ontspanning en over inkomengenererende activiteiten;
• de boeken worden op tijd teruggebracht en alle leden
hebben hun contributie betaald.
Onze bezoeken aan de bibliotheekjes hebben bevestigd dat
er goed geadministreerd wordt, dat er veel boeken worden
geleend en dat het er allemaal keurig uitziet. Uit gesprekken
met bibliothecaressen bleek dat nog veel vrouwen ver moeten
lopen om een bibliotheekje te bereiken en uit de evaluatie
bleek dat sommige ervan erg veel leden hebben in verhouding
tot het aantal boeken. Om de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid te vergroten is in overleg met de STB besloten om
22 nieuwe bibliotheekjes te organiseren, enkele bestaande
bibliotheekjes te verplaatsen waardoor er een betere spreiding
over het gebied ontstaat en om de bibliotheekjes met veel
leden te voorzien van extra boeken. Intussen zijn duizenden
nieuwe boeken aangeschaft, is het meubilair gekocht, zijn
22 nieuwe bibliothecaressen gevonden en worden de eerste
nieuwe bibliotheekjes al ingericht. In juli a.s. zal deze tweede
en laatste fase van het bibliotheekjesproject zijn afgerond.

SaBiNe bouwt gestaag door en toch zijn we
een beetje teleurgesteld
De goed geoliede organisatie SaBiNe gaat gestaag door met
het produceren van toiletten en rookvrije kook-toestellen. De
teller staat intussen op 3800 toiletten en het lopende project
voor 1200 gezinnen ligt voor op schema. Naar verwachting zal
in november gestart kunnen worden met het laatste project
voor ca. 700 gezinnen. Dat zou weer betekenen dat alle 5.000
gezinnen in Timal al in het voorjaar van 2012 beschikken over
deze beide voorzieningen.
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vervolg
SÃthsÃthai

We genieten van de groeiende professionaliteit en de productiviteit van SaBiNe, maar zijn teleurgesteld door het gebrek aan
enthousiasme om te gaan werken aan een nieuwe doelstelling
voor SaBiNe. Het zou jammer zijn om de opgebouwde organisatorische kennis en vaardigheden na afloop van onze projecten onbenut te laten. We hebben voorgesteld om SaBiNe door
excursies en opleidingen om te vormen tot een regionaal
kennisinstituut van watermanagement en tot uitvoerder van
vooral waterharvesting projecten. Daardoor zou SaBiNe kunnen
bijdragen aan de oplossing van het toenemende watertekort in
grote delen van Timal. Ondanks onze enthousiaste voorstellen
bleef het bestuur van SaBiNe ongeïnteresseerd. De oorzaak
hiervan is waarschijnlijk het grote waterproject dat politici uit de
regio hebben ontwikkeld en aan de man proberen te brengen.
Ze denken met dat project het waterprobleem voor de hele
regio in één keer te kunnen oplossen. De aanlegkosten zijn
enorm: € 1,3 miljoen en daar komen de dagelijkse “running
costs” nog bij om met zware elektrische pompen rivierwater
1.600 meter omhoog te pompen en dan via een - nog aan te
leggen waterleidingsysteem - te distribueren over 1.600 gezinnen. Ons lijkt het afbreukrisico door op één paard te wedden
erg groot. Bovendien zal het nog vele jaren duren voordat zal
blijken of het project haalbaar en uitvoerbaar is. Maar uiteindelijk is het de keus en de toekomst van SaBiNe en alleen zijzelf
zijn daarvoor verantwoordelijk.

betekend dat er een einde is gekomen aan de medefinanciering door Impulsis van projecten in Nepal. Het enige nog overgebleven kleine budget voor water- en sanitatieprojecten van
€ 200.000,- voor 8 landen (een gemiddelde van € 25.000,- per
land per jaar) is in het licht van de bijdragen van ca. € 55.000,per jaar, die Sãthsãthai de laatste jaren van Impulsis voor toiletten en rookvrije kooktoestellen (ICSsen) ontving, onbeduidend
klein. Groot was onze blijdschap dan ook toen we in april jl. van
Impulsis hoorden dat onze aanvraag voor het allerlaatste toiletten/ICS-project met een bedrag van € 20.000,- is gehonoreerd.
En daar is het niet bij gebleven. Ook onze andere vaste sponsors voor toiletten/ICS-projecten bleken bereid ons nogmaals
te ondersteunen om dit laatste toiletten/ICS-project te realiseren. En ook de financiering - en daarmee de voortgang - van
de vrouwenprojecten is met weer een prachtige bijdrage van
Fred Foundation nu helemaal rond.
Zeer goed presterende uitvoeringsorganisaties in Nepal en een
goede partnerrelatie met onze vaste sponsors hebben tot een
resultaat geleid waar wij verschrikkelijk blij mee zijn. We kunnen
al onze beloftes aan de 40.000 inwoners van Timal nakomen.
Enorm bedankt sponsors, voor zoveel vertrouwen in ons werk!
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

Over koopmansgeest, financiële zorgen en
trouwe sponsors
Impulsis heeft in het verleden de meeste projecten van
Sãthsãthai in Nepal voor 50% medegefinancierd met geld
uit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking. De beleidswijzigingen die al waren ingezet door minister Koenders en
waar nog eens een paar forse scheppen bezuinigingen door
het kabinet Rutte bovenop zijn gedaan, hebben feitelijk

Het financiële jaarverslag 2010 van de stichting is vanaf begin
juli a.s. beschikbaar en wordt op aanvraag toegestuurd.
Het verslag wordt natuurlijk opgenomen op onze website
www.sathsathai.com.
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een griekse
crisis
De archeologe en het meisje
Zondag was ze met haar gastvrouw gaan
fietsen. Via Mariëndaal langs de spoorlijn, over een nieuw strak fietspad naar
station Wolfheze. Bij het Wolvenbos wat
gedronken en naar de paviljoens van de
Gelderse Roos en naar enkele bewoners
gekeken. Die liepen daar wat doelloos
rond. Het deed Marula Panaretou denken
aan de paar keren dat zij zelf in behandeling was geweest, gelukkig nooit lang.
Haar gedachten dwaalden terug.
Ze was geboren vlakbij Eleusis onder
de rook van Athene, bij de tempel van
Demeter, de godin van de landbouw, van
wie de mythologie zegt dat zij met een
fakkel vergeefs zocht naar haar dochter
Persephone, die naar de onderwereld
was ontvoerd.
Marula, niet bepaald een schoonheid,
was in haar jeugd en studietijd altijd erg
eenzelvig gebleven. Ondanks een fraaie
carrière bij de Archeologische Dienst
duurde het lang voordat een veel jongere
man wel met haar wilde trouwen. Echter,
al op de trouwdag ging het mis, toen zij
ontdekte dat hij van de herenliefde was
en haar als dekmantel had gebruikt.
Kordaat had ze wat kleren, creditcard
en paspoort bij elkaar gegraaid en het
eerste vliegtuig ook maar ergens heen
genomen. Dat bleek Amsterdam te zijn.
Ze meldde zich daar bij het Oudheidkundig Museum, waar men juist een voor
haar bijzonder geschikt projekt wilde
starten. Werkvergunning en verblijfstatus
waren snel geregeld. Ze woonde in een
klein pension achter de Stadhouderskade. Het werk beviel haar goed maar
af en toe was ze depressief. Een enkele
keer zo erg dat ze in behandeling moest
om haar hallucinaties de baas te kunnen.
Na een paar jaren ontmoette ze in een
Grieks eethuis Dimitri, geen hoogvlieger maar wel een vrolijke man. Hij
kon Marula, als ze in een depressie zat,
er telkens weer uit sleuren. Kinderloos-
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heid was haar grote frustratie. In haar
versluierde geest zocht zij dan, steeds
tevergeefs, met een fakkel naar een
dochter.
In de loop van de jaren deed zij allerlei archeologische onderzoeken voor
verschillende opdrachtgevers. Begin dit
jaar werd ze door de Gemeente Arnhem
benaderd voor een bodemonderzoek
omdat in de Klingelstede het vermoeden
bestond dat daar een nederzetting uit
de IJzertijd kon worden opgegraven. Ze
nam haar intrek bij Griekse kennissen en
werkte een weeklang mee in de putten
op het bouwterrein. Aanvankelijk was
de oogst voor de gemeentelijke archeologen en de vrijwilligers van de Oudheidkundige werkgroep en die uit onze buurt
wel wat mager: een Romeinse potscherf,
een hondenpenning uit 1927, een muntje
uit Westfriesland en ... een Britse
granaat!
Na een week was het werk nog niet
helemaal klaar, maar net voor het weekend dacht Marula in de westwand van de
negenentwintigste sleuf de zijkant van
een bot te zien. Ze twijfelde even, zei

niets tegen haar medespeurders, liet het
zitten om met weekend te gaan.
Het fietstochtje naar Wolfheze bracht
haar opnieuw in onbalans. Dat bot in die
laatste sleuf bonkte steeds harder door
haar hoofd. De fakkel: ze moest zoeken.
Maandagmorgen om half vijf, in het
eerste zwakke daglicht begon ze in haar
eentje verwoed te graven met schep,
troffel, kwast ... Voorzichtig groef ze om
uiteindelijk het skelet van een kind bloot
te leggen.
Ze begon hevig te schokken en huilend
schreeuwde ze steeds maar: “moe pedhíe, moe kopéla, kórie moe, VOIETHO!
VOIETHO! Kórie moe!“... (mijn kind, mijn
meisje, dochter van mij, HELP! HELP!,
mijn dochter!”
De man van de graafmachine kwam het
eerst; hij zag het skelet en de huilende
vrouw ernaast en belde onmiddelijk 112.
De broeders van de GGZ hebben haar
naar Wolfheze gebracht, ...voorgoed.
De Griekse crisis was compleet!

Toine Debertrand
Arnhem, 6 juni 2011

buurtvereniging hoogstede klingelbeek

berichtje van
de penningmeester
Beste buurtgenoten,
Mijn eerste jaar als penningmeester
van onze buurtvereniging zit erop.
Een grote verantwoordelijkheid, maar
hartstikke leuk om te doen. In de ALV
van afgelopen april heb ik decharge
gekregen voor het financieel beheer
over 2010 en moet eerlijk bekennen dat ik dat als een ‘succesje’ heb
ervaren. Ik had al best wat ervaring
opgedaan in het bekleden van bestuursfuncties tijdens mijn studietijd, maar
het penningmeesterschap was nieuw
voor mij.
Nieuw voor mij was dus ook de situatie
waarbij de kascommissie, in dit geval
Hanni Kuppens en Jan Wage, voorafgaand aan de ALV ‘de boeken’ kwamen
inzien. Hadewych Martens, onze secretaris, stond me terzijde. Het verliep
allemaal prima en, niet onbelangrijk,
het was heel gezellig. Jan Wage (met
zelf natuurlijk met een dijk aan ervaring
in het bestuur van de Schutterij) stelde
een aantal doordachte vragen, waarbij
ik af en toe even moest graven in mijn
geheugen. Gelukkig is er niets mis met
dat geheugen, dus…..geslaagd.
Vorig jaar hebben we de subsidie toegekend gekregen voor het bouwen van
een Steunpunt nabij de Geitenwei. Het
is de bedoeling dat we ten tijde van de
bouw van het nieuwbouwproject, ook
zorg gaan dragen voor de totstandkoming van een ontmoetingsplek in
de vorm van een klein huisje met basisfaciliteiten (stromend water, toilet, stroom
e.d.) voor opslag van materialen (van
de buurtvereniging en de schutterij).
De gemeente draagt hieraan bij in de
vorm van subsidie uit de WMO-pot van
€ 28.000,-. Ineens prijkt er dus een fiks
bedrag op de afschriften van onze spaarrekening. In het kader van de transparantie heb ik tijdens de ALV het voorstel
gedaan een extra spaarrekening te
openen om dit geoormerkte geld op
weg te zetten. Dat geeft helderheid ten

aanzien van onze eigen feitelijke reserves
en het subsidiegeld staat veilig apart.
Inmiddels is dat gebeurd. Overigens zijn
de voorwaarden van de nieuwe spaarrekening dusdanig dat we er direct bij
kunnen op het moment dat dat nodig
mocht zijn. Nu er een projectontwikkelaar voor de nieuwbouw is gevonden zou
de realisatie van het steunpunt namelijk
best wel eens in een stroomversnelling
kunnen komen. In het beheer van onze
eigen reserves houden we overigens
ook rekening met het feit dat de buurtvereniging zelf een bijdrage levert aan
het huisje (co-financiering is sowieso één
van de voorwaarden geweest voor de
toekenning van de subsidie).

van de buurtvereniging en heb ik dus
een bestuursperiode volgemaakt. Gezien
mijn veranderende omstandigheden,
heb ik besloten het (op dit moment) bij
deze periode te laten. Vanaf de volgende
ALV, in april 2012, is mijn functie van
penningsmeester dus vacant. Ik roep
alle geïnteresseerden in deze functie op
contact met mij te leggen. Ik licht in een
persoonlijk gesprek graag een keer toe
wat het penningmeesterschap van onze
buurtvereniging allemaal inhoudt. Hopelijk kan ik één van u enthousiast maken!
Ik wens u allemaal een fijne zomer!
Groeten,

Annette Verbraak
Verder wil ik graag aandacht vragen voor
het betalen van de contributie. De buurtvereniging heeft deze inkomsten hard
nodig voor het organiseren van de activiteiten. Uit mijn administratie blijkt dat
op dit moment slechts 75% van de leden
de contributie voor 2011 heeft betaald.
Alvorens ik deze zomer persoonlijk
contact ga leggen met de huishoudens
die nog niet betaald hebben, wil ik van
deze gelegenheid gebruik maken een
oproep te doen. U doet mij een enorm
plezier als u wilt checken of u inmiddels
aan uw betalingsverplichting hebt voldaan. Mocht dat niet het geval zijn, wilt
u dat dan zo snel mogelijk alsnog doen.
De contributie die voor 2011 betaald
moet worden is € 15,- voor gezinnen en
samenwonenden en € 10,- voor alleenstaanden (rekeningnummer 385035233
t.n.v. Vereniging Hoogstede-Klingelbeek
te Arnhem).

Penningmeester

Ik sluit dit berichtje af met een persoonlijke mededeling. Vanaf begin volgend
jaar ga ik naast mijn werk weer studeren. Naar alle waarschijnlijkheid zal mijn
agenda het op dat moment niet meer
toelaten om me met volle aandacht te
richten op het bestuurswerk en het
penningmeesterschap. In het voorjaar
van 2012 zit ik drie jaar in het bestuur
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*Tabak
Stomerij*
*Snoep
Schoenmakerij*
*Tijdschriften
DPD pakket Service*
*Drogisterij
KIALA punt*
*Geneesmiddelen
FOTO DIREKT KLAAR *
*Bloemen+Planten
Service punt Escura*
*Wenskaarten
Apotheek Musis *
AED Defibrillator
Citin Tapijtreiniger*
*OV-Oplaadpunt
aanwezig
*Anonieme OV kaart
USB -sticks*
*Boeken TOP20
Foto/Tel. SD-kaartjes*
Extra
*Fotokopiëren v.a.€0,05
INKT cartridges*
geld
*Printen ook Banners
pinnen HP,CANON,EPSON *
*Scannen/Faxen
Kado artikelen*
*Kantoor artikelen
Kerstbomen*
*Inbinden
Ballonnen+slingers*
*Snijden
Speelgoed*
*Plastificeren
Staatsloten*
*Bedrukken van:
Simson plakspul*
*T-shirts
Gekleurd papier*
*Muismatjes
Fournituren*
*Slippers
DMC-garen*
*Bekers etc.
Batterijen*
*Krasloten
Lotto*
* GSM kaarten *
* Potgrond
*

*
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een
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ROB PETERS

www.wijnkoperijrobpeters.nl

www.hoogstede.nl

Hieronder volgt een opsomming van een aantal aanvullingen / nieuwe
onderwerpen op onze website in het eerste half jaar van 2011.

1. Nieuws
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

30-05-2011
06-05-2011
04-05-2011
03-05-2011
03-05-2011
19-04-2011
07-01-2011

•  Aanleg pannaveld: gewenst?
•  Ontwikkelaar voor nieuwbouw gevonden
•  Archeologisch onderzoek Hoogstede start 16 mei
•  WBP: oproep + informatie gemeente
•  Gelderlander: Raad van State akkoord met bouwhoogte
•  Snelheidscontroles op de Klingelbeekseweg
•  Buurtvereniging / WBP onderzoekt rechtsgang

2. Fotoreportages
➢ 04-04-2011 •  Battlefield tour
➢ 04-02-2011 •  Koning Winter
➢ 09-01-2011 •  Kerstboomverbranding

3. Berichten uit de media
➢➢
➢
➢
➢

12-05-2011
10-05-2011
19-04-2011
02-04-2011

•  Skelet Hoogstedelaan stamt uit 19de eeuw
•  Ontwikkelaar voor Hoogstede-Klingelbeek
•  Hoogstedelaan vreest voor schaduw
•  Op de bon

4. Opmerkelijk in 2011
➢ 29-05-2011 •  Archeologieonderzoek Hoogstede
➢ 03-04-2011 •  Nijlganzen op alarmpaal
➢ 19-03-2011 •  Lente !

5. Nieuwbouw
➢ ➢02-09-2010 •  Arnhem snijdt flink in bouw

6. WPB (Werkgroep Borging Participatieresultaat)
➢ ➢03-05-2011 •  Oproep + informatie gemeente
➢ 14-02-2011 •  Beroepschrift bestemmingsplan Buurtvereniging
➢ 07-01-2011 •  Buurtvereniging / WBP onderzoekt rechtsgang

Al deze onderwerpen kunt u vinden op

www.hoogstede.nl
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colofon

Buurtactiviteiten
tweede helft 2011

uitgave
De Klingelstee is de nieuwsbrief van de buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek.
De Klingelstee verschijnt twee maal per jaar.

Buurtbarbecue
zaterdag 2 juli 2011

oplage
240 exemplaren

rondleiding op het nieuwe station
Augustus 2011(exacte datum volgt)

redactie

* afhankelijk van de weersomstandigheden

Hadewych Martens

open dag wijngaard
zondag 18 september 2011

ontwerp/ opmaak
Gertie Beurskens, Arnhem

Fotografie

wandeling met gids op het KEMA-terrein
september/oktober 2011(exacte datum volgt)

Joop van Osch, Arnhem

DRUK
ABT Repro

contributie
€ 15,- voor gezinnen/samenwonenden
€ 10,- voor alleenstaanden
Aanmelden bij een van de leden van het
bestuur van de buurtvereniging Hoogstede
Klingelbeek (zie binnenzijde voorblad).

advertentietarieven
Hele pagina € 25,- per jaar
1/2 pagina € €13,50 per jaar
1/4 pagina € € 7,50 per jaar

betaalmogelijkheden
bank: Rabo Oosterbeek
rekeningnummer 38.50.35.233
t.n.v. Vereniging Hoogstede-Klingelbeek.

Overname van artikelen slechts met
toestemming van de redactie en bronvermelding.

Sinterklaasfeest
zaterdag 26 november 2011
bezoek van het college van B&W aan de buurt
dinsdag 29 november van 15.00-18.00u.
(programma volgt nog)

Koning Winter, februari 2011

