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In iets minder barre omstandigheden dan vorig jaar om deze tijd komt deze
Klingelstee bij u in de bus. Sneeuw hebben we nog niet gehad, althans op het
moment dat ik dit schrijf, maar er zal ongetwijfeld nog wel iets vallen komende
winter en wellicht ook even blijven liggen. Leuk voor de kinderen en voor iedereen
die houdt van een witte deken over alle modder en ander ongerief, maar het hoeft
niet per se zo glibberig en gevaarlijk te worden als vorig jaar. Mariska Roelofs is
erop voorbereid, u leest verderop hoe zij het heeft aangepakt en hoe u haar voorbeeld zou kunnen volgen.
De firma Hendriks, de projectontwikkelaar / bouwer van het grootste deel van de
woningen op het nieuwbouw terrein presenteert in dit nummer de ideeën over
de bebouwing, de filosofie die ze hierin heeft uitgewerkt en enkele tekeningen.
Het wordt hiermee weer wat concreter, al blijft de hoogte van hun geplande woningen ons zorgen baren. We hopen binnenkort de uitspraak van de Raad van State
hierin te horen, 1 november jl. was de zitting, maar tot nu toe hebben we nog niets
gehoord. Als de bouwhoogte van 12 meter naar beneden moet, zullen ook de
tekeningen moeten worden aangepast.
In dit winternummer vindt u ook weer een los inlegvel waarop de oproep om
contributie te betalen. Vorige keer was dat voor het eerst zo gedaan, omdat we
makkelijker een los vel bij de administratie kunnen leggen dan een hele Klingelstee,
die iedereen natuurlijk nog wil lezen... Het heeft geholpen, al zijn er nog een paar
mensen die nog steeds niet betaald hebben, ondanks aanmaningen en zo.

14 / pc-buurtclub
15 / lopers
van het eerste uur
15 / boswandeling
19 / sinterklaasfeest
19 / nieuwe buurtbewoners
20 / panna
21 / werkgroep borging
PARTICIPATIERESULTAAT
21 / oproep volkstuinen
22 / bridge in hulkestein
22 / koning winter in Hoogstede-klingelbeek
23 / stichting
SÃthsÃthai

Verder vindt u in deze Klingelstee weer de bekende stukjes van en over alle clubs,
voor zover ze nog actief zijn en gereageerd hebben op de oproep om kopij te
leveren. Er is bovendien een nieuw initiatief voor mogelijke bridgers onder ons,
ditmaal in de Hulkesteinflat. Wellicht komt er weer leven in de brouwerij wat dat
betreft. En volgens mij is er een groot reservoir aan culinair talent onder ons: er
zitten maar liefst twee recepten in deze Klingelstee: een van de wijngaardeniers,
waar hun Klingelbergwijn uiteraard een prominente rol in speelt, en een van Toine
Debertrand. Zou het misschien een leuk idee zijn om een kookclub te starten, al
dan niet onder auspiciën van de wijngaard? Of gewoon, om lekkere dingen uit te
wisselen of uit te proberen? Misschien ook anderen uitnodigen om het te proeven?
Even iemand vinden die een grote keuken heeft en dat gezellig vindt…
Een nieuw initiatief dat al meteen een traditie lijkt te worden is de nieuwjaarsreceptie annex kerstboomverbranding. IJs en weder dienende gaat dat weer plaatsvinden op zondag 8 januari, dus gooi alstublieft niet uw kerstbomen weg! Bewaar
ze voor onze brandstapel, zodat die een iets imposantere omvang krijgt dan de
afgelopen keer. U kunt de boom in de voortuin leggen, de jeugd haalt hem er dan
op 8 januari wel uit, tuk op zoveel mogelijk kansen op de prijs. Snoeihout is dan
overigens ook nog welkom…
O ja: om vast in de nieuwe agenda te zetten: de Algemene Ledenvergadering van
de Buurtvereniging gaat waarschijnlijk plaatsvinden op dinsdagavond 17 april 2012,
vanaf 20.00u in de Hulkesteinflat.
Ik wens u heel gezellige kerstdagen en voor het nieuwe jaar 2012 alle goeds!
Uw redacteur,
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De voorzitter

In tegenstelling tot vorig jaar om deze tijd laat de winter
nog op zich wachten. Slechts een klein beetje nachtvorst en
een enkele hagelbui, maar voor de rest nog geen winterse
taferelen van enige betekenis.
Nu zijn er momenteel nog taferelen aan de gang in onze wijk
die liever ook nog geen vorst of sneeuw zouden zien. Er zijn
nog ingrijpende opgravingen bezig, waarbij gezocht wordt naar
menselijke aanwezigheid van vele eeuwen geleden. Dat is toch
wel een bijzonder gevoel dat dit stukje stad al zo lang geleden,
ruim vierduizend jaar, in gebruik was als leefomgeving voor
mensen. En zo lang de vorst nog niet in de grond zit graven de
archeologen nog graag en zeer zorgvuldig verder.
Verder zijn de wijngaardeniers en een drietal volkstuinders nog
op hun landerijtjes aan het werk om de boel winterklaar te
maken. Ook zij hebben daar graag nog even wat tijd voor en
vragen om enige coulance van Koning Winter.
Koning Winter die overigens begin februari 2012 weer zijn
opwachting zal maken in onze wijk, net als begin dit jaar, toen
we met een grote groep kinderen en ouders een spannende
avondspeurtocht in de tuin van het voormalige Fratershuis
hebben gehouden. Zie de oproep elders in deze Klingelstee.
Ik ben een aantal van u bij diverse gelegenheden in dit tweede
deel van 2011 in onze wijk tegengekomen. Leuk en nieuw daarbij was onder andere de wandeling door Landgoed Mariëndaal,
met natuurgids Frans Koops en zeker ook de rondleiding door
het nieuwe station met Piet & Nel. Maar ook ben ik met zaken
bezig geweest die voor u wat minder zichtbaar waren. Veel tijd
hebben we met de Werkgroep Borging Participatieresultaat,
kortweg WBP, gestoken in de voorbereiding van het beroepschrift bij de Raad van State en de toelichting aldaar ter zitting
op 1 november jl. Op het moment van schrijven van dit artikel
is de termijn van 6 weken bijna voorbij waarbinnen de RvS
uitspraak moet doen in de zaak omtrent het Bestemmingsplan
Hoogstede Klingelbeek. Het kan echter ook zijn dat men aangeeft dat er nog 6 weken extra nodig zijn. Best spannend dus.
Verheugd werd ik onlangs toen ik bericht kreeg van spoorbeheerder ProRail. Ik had via een wellicht ongebruikelijke route
(en bij iemand die haar taak serieus nam) een vraag neergelegd
over het spoorwegviaduct over de Utrechtseweg. Voor velen in
onze wijk is dat al jaren een doorn in het oog, of liever gezegd
oor, omdat het een bron van geluidsoverlast is. Verzoeken om
maatregelen hiertegen zijn steeds tussen de wal en het schip
gevallen; noch bij Sporen in Arnhem, nog bij de vernieuwing
van het spoor richting Nijmegen is dit viaduct meegenomen.
Nu heeft ProRail mij echter laten weten dat de spoorstaven op
het viaduct nog dit jaar vervangen gaan worden omdat ze
ernstige tekenen van metaalmoeheid vertonen, hetgeen een
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oorzaak is van de geluidsoverlast. Onder het motto ‘eerst zien,
dan geloven’ houd ik natuurlijk een slag om de arm, maar het
zou toch mooi zijn als er daadwerkelijk verbetering gaat optreden.
Recentelijk zijn leden van het bestuur en de WBP door projectontwikkelaar Hendriks geïnformeerd over hun nieuwbouwplannen voor onze wijk. Hoewel veel mensen best bedenkingen
zullen hebben bij deze nieuwbouw, was de presentatie ervan
goed verzorgd en professioneel aangepakt. De indruk die wij
van de firma Hendriks hebben gekregen is positief en het lijkt
ons een goede partij om mee in gesprek te zijn de komende
jaren. Uiteraard betreft het een commerciële partij die graag wil
bouwen en die daardoor belangen heeft die niet altijd zullen
aansluiten op de belangen van ons als wijkbewoners, maar het
helpt zeker als we elkaar goed weten te vinden, elkaars positie
begrijpen en bereid zijn zoveel mogelijk zaken met elkaar te
bespreken. Natuurlijk zullen de ontwikkelingen op de huizenmarkt van grote invloed zijn op de gebeurtenissen in onze wijk,
maar op dit moment zijn de contacten tussen buurtvereniging,
gemeente en projectontwikkelaar goed en constructief te
noemen. Elders in deze Klingelstee licht de firma Hendriks ook
voor u allen een tipje van de sluier op.
De komende maanden wordt voor het bestuur zelf best een
spannende tijd: drie van de vijf bestuursleden zijn komend jaar
aftredend en niet meer herkiesbaar. Dat betekent dus werk aan
de winkel om goede vervangende bestuursleden te zoeken, die
we hopelijk op de ALV in april 2012 aan u voor kunnen stellen.
Onze buurtvereniging is al jaren een actieve vereniging. Er
worden veel zaken voor en door leden georganiseerd en er
zijn diverse vaste clubs die al jaren samen actief zijn. Echter,
langzaamaan zie ik dat er toch wel clubs zijn die het steeds
moeilijker hebben. Inmiddels is de muziekclub in winterslaap en
ook de 2 bridgeclubs hebben het bij mijn weten inmiddels op
moeten geven. Het kan natuurlijk gewoon een gegeven zijn dat
mensen na vele jaren van activiteit behoefte hebben aan iets
anders, maar het zou jammer zijn als deze aflopende activiteiten niet meer in stand gehouden kunnen worden of worden
opgevolgd door iets nieuws.

een keur van beroeps- & hobbymatige expertise voorhanden;
dit zou ik bijvoorbeeld best graag gebundeld zien worden in
een soort businessclub. Iets voor u? Laat het ons weten wanneer u leuke ideeën heeft die onze wijk nog leuker maken om
in te (blijven) wonen.
Ik wens u allen fijne Kerstdagen en een bijzonder goede jaarwisseling toe en ik hoop u te zien op de (tweede) Kerstboomverbranding/Nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari.

Remy ten Hoedt
Voorzitter Buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek

Bij deze wil ik u aangeven dat de Buurtvereniging best nieuwe
activiteiten en initiatieven zou kunnen faciliteren. We hebben
niet altijd de capaciteit en/of de kunde om het zelf te organiseren, maar ondersteuning leveren kunnen we zeker wel!
Sterker nog, we moedigen dat zelfs zeer aan. Er wordt wel een
aantal activiteiten voor ouderen en kinderen door het jaar heen
georganiseerd, maar bijvoorbeeld de groep mensen in de leeftijd tussen de 30 en 55 en/of mensen zonder kinderen missen
wellicht op dit moment leuke activiteiten dichtbij huis. Er zitten
de nodige zelfstandige ondernemers in de wijk; daarnaast is er
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Wijngaard Klingelberg
Tafelen met Domein Klingelberg
Wat was het een hoogtepunt dit jaar.
De eerste fles van de rode Regent oogst
2010 hebben we op een zaterdagochtend dit najaar geopend en geproefd in
de wijngaard. Onze bevindingen: jonge
wijn, kan zeker nog lang liggen, met een
interessante en veelbelovende geur:
boeiende, stevige en spannende smaak.
Wat zijn we blij met ons buurtproduct!
Heeft u het kerstmenu al klaar? Of wilt
u dit jaar nog verrassender uit de hoek
komen en zijn termen als duurzaamheid,
kleinschaligheid en streekproducten
belangrijk voor u? Verras uw dierbaren en
uzelf dit jaar dan eens met onderstaand
recept met een heerlijke wijn uit eigen
wijk!

Eendenborst met Regent
Domein Klingelberg
Ingrediënten voor 4 personen:
• 2 eendenborsten
• 400 ml Regent Domein Klingelberg
• 2 sjalotjes
• 2 preien
• 750 gram kruimige aardappelen
• 100 gram eekhoorntjesbrood
• 2 teentjes knoflook
• 6 eetlepels olijfolie
• een potje gevogeltefond,
evt. aangevuld met wat water
• rozemarijn
• zout en peper

1. Maak kruislings sneden in het vet van
de eendenborst op 1 cm afstand van
elkaar. Marineer het vlees in een mengsel
van de wijn, de gehakte sjalotjes en een
handjevol rozemarijn.

6. Maak ondertussen het eekhoorntjesbrood schoon, snijd de paddenstoelen in
stukjes en bak ze samen met de fijngehakte knoflook gedurende een paar
minuten in olijfolie.

2. Zet het mengsel minimaal 8 uur in de
koelkast.

7. Snijd de eendenborst in plakken.

3. Snijd de preien en de aardappels in
plakken en fruit deze met de olie in een
braadpan aan. Voeg de fond toe en laat
het geheel ongeveer 25 minuten koken.
Giet de fond af (deze apart bewaren)
en mix de massa tot een puree. Als het
nodig is wat fond toevoegen voor een
smeuïge puree.
4. Haal het vlees uit de marinade, droog
het goed en bak de eendenborsten op
hun vetlaag gedurende 7 minuten in een
gril-/koekenpan op een matig vuur. Draai
het vlees om en bak het nog 5 minuten.
De eendenborst moet in het midden nog
rosé zijn.
5. Leg het vlees op een schaal en laat
het tot rust komen in een oven van 70
graden.

8. Doe de puree in een grote voorverwarmde platte schaal en leg hier de in
stukken gesneden eendenborst op.
Garneer hierover het eekhoorntjesbrood
en versier het geheel met een paar toefjes rozemarijn.
9. U kunt de marinade inkoken en apart
bij het gerecht serveren.
10. Drink hier een (of meerdere) glazen
Regent Domein Klingelberg bij.
Er zijn nog voldoende flessen van de
oogst van 2010 verkrijgbaar!
Mail even met ondergetekende, dan
maken we een afspraak over het langsbrengen.
Graag tot ziens,

Wim Farla Kl 18
wim@wimenmarianne.nl
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NieuwBouw
project Klingelbeek
Interview Ab Veerbeek, architect bij ELV Architecten en ontwerper van project Klingelbeek

Een landelijke wijk met een dorpse sfeer en woningen met
ieder een eigen uiterlijk, dat is het karakter van Klingelbeek.
De komst van nieuwbouwwoningen moet dit niet veranderen. Ab Veerbeek, de architect van ELV Architecten die in
opdracht van Hendriks Bouw en Ontwikkeling de woningen
ontwierp, is het hier volledig mee eens. In het ontwerp
hebben hij en zijn team dan ook rekening gehouden met het
karakter van Klingelbeek. Het beeldkwaliteitsplan dat de
Gemeente Arnhem samen met de bewoners opstelde, was
hierin leidend.
De eerste ontwerpen en plannen zijn inmiddels aan het bestuur
van de wijkvereniging gepresenteerd. Zij reageerde overwegend positief. Maar wat is de gedachte achter de plannen? Hoe
komt het beeldkwaliteitsplan voor de wijk tot uiting in de ontwerpen? En wie zijn eigenlijk Ab Veerbeek en ELV Architecten?

De architect en het bureau
Ab Veerbeek ging in 1984 als ontwerper aan de slag bij ELV
Architecten. Later promoveerde hij tot projectarchitect. In de
loop der jaren ontwierp hij heel wat woonwijken, onder andere
een deel van de wijk Schuytgraaf in Arnhem en het Wagemakerspark in Breda.
Voor het project Klingelbeek werkte Veerbeek samen met een
team van bouwkundigen en een projectleider. Het uitwerken
van de jaren ‘30-details van de woningen is een verdienste
van dit team. Dit is niet zo vreemd: zorgvuldige detaillering en
grote kennis over jaren ‘30-architectuur zijn kenmerkend voor
ELV.

Project Klingelbeek
Hoewel ELV veel ervaring heeft met het ontwerpen van jaren
‘30-woningen, is ieder project anders, zo ook dit project. De
heer Veerbeek laat weten dat voor het ontwerp van de 20
vrijstaande en 26 twee-onder-een-kapwoningen het beeld-

kwaliteitsplan het uitgangspunt was. Hierin heeft de gemeente
Arnhem in overleg met de bewoners aangegeven aan welke
regels het uiterlijk van de nieuwbouwwoningen moet voldoen.
In feite ligt in het plan het karakter van de huidige wijk en haar
bewoners besloten. Daarnaast is er een stedenbouwkundig
plan gemaakt waarin grotendeels is vastgelegd waar de huizen
komen te staan.
Het team heeft daarnaast ook het uiterlijk van de huidige wijk
in het ontwerp meegenomen. Hierdoor is een combinatie
ontstaan van uitgegeven kavels en stukken groen die behouden blijven. Het groene karakter van Klingelbeek blijft zo
intact, terwijl ook de locatie van de nieuwe woningen op deze
manier mooi wordt om in te wonen. “Het leuke van het project
is dat de huidige Hoogstedelaan door zal lopen in een hofje.
Daarnaast slingert de nieuwe straat Maïsveld een beetje. Hier
zijn ook de speelweiden in het groen en de mooie wijngaard
te vinden. Door al deze elementen blijft het landelijke karakter
van het stuk grond dat nu ontwikkeld wordt aanwezig. Dit geeft
de huidige wijk een enorme kracht.”
De plaatsing van de woningen zelf zal er als het ware
‘argeloos’ uit gaan zien:
“Ze komen niet netjes op
een rijtje te staan, maar
zullen ten opzichte van
elkaar verspringen en iets
draaien, net als de huidige
woningen in de wijk. Hierdoor zal een heel natuurlijk
beeld ontstaan dat past in
de omgeving van Klingelbeek”. Het uiterlijk van de
woningen is ontworpen
volgens de eisen in het
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beeldkwaliteitsplan. Er is een afwisseling van rooilijnen, de
ene woning heeft een langs- en de andere een dwarskap en
dakgoten bevinden zich op verschillende hoogtes. Tot slot is
er de eis dat geen twee huizen naast elkaar hetzelfde mogen
zijn. Al deze regels zorgen voor een wijk met grote variatie
die ook in karakter overeenkomt met wat er nu al staat.

De jaren ‘30-woning
Bovengenoemde regels zijn uiteindelijk allemaal verwerkt in
een ontwerp voor een jaren ‘30-woning. Dit type woning is
het specialisme van ELV. Wat houdt het eigenlijk in? “Vóór de
jaren ‘30 hadden woningen hoge ruimtes waar met smalle,
verticale ramen het licht ver naar binnen viel. Het ontwerp
was veel meer naar binnen gericht. In de jaren ‘30 werden
raampartijen juist horizontaal”, vertelt Ab Veerbeek. De
oorlog maakte een einde aan deze manier van bouwen. Na
1945 ging men voor de wederopbouw over op het moderne
bouwen. Pas in de jaren ‘90 kwam er een heroriëntatie op de
architectuur en kwam de jaren ‘30-stijl weer in beeld.
Uit de analyse die het bureau destijds maakte van de Haagse
wijk Marlot kwam naar voren dat een zorgvuldig uitgedachte
overgang van buiten naar binnen voor dit type woning
kenmerkend is. Je stapt niet rechtstreeks vanaf de straat je
huis in, maar loopt eerst door een goed afgewerkte voortuin
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met lage muurtjes, een pergola en bijvoorbeeld een luifel bij
de entree. Dit zorgt voor een overgangsgebied van openbaar
naar privé. Bovendien geven deze elementen beschutting
rondom het huis. Daarnaast is bij dit woningtype niet alleen
de voorgevel, maar ook de zijgevel ontworpen. Erkers kunnen
bijvoorbeeld ook aan een andere kant van het huis geplaatst
worden. Dit is belangrijk omdat de woningen vaak op straathoeken staan. Daardoor speelt ook de zijkant van het huis een
rol in het straatbeeld.
Eveneens typerend voor de jaren ‘30-architectuur zijn de pannendaken, de wisselende goothoogtes, dakoverstekken en de
eerder genoemde grote horizontale glasoppervlakken. Deze
zijn vaak verwerkt in erkers. Door de grote ramen hebben
bewoners zicht op wat er buiten gebeurt. Veerbeek: “Je staat
in je huis, maar in je erker sta je toch al een beetje buiten.
Je hebt zo mooi contact met je voor- of achtertuin, maar in de
beschutting van je huis.” Naar het idee van de architect past
dit type woning daarom perfect in de wijk Klingelbeek. Daarbij
is het een plezierig type om in te wonen.

Het vijfstappenplan
Om de toekomstige bewoners van de wijk de kans te geven
hun woonwensen vorm te geven in hun eigen jaren ‘30-woning,
is het vijfstappenplan bedacht. Dit zorgt er voor dat kopers
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binnen bepaalde kaders hun toekomstige woning kunnen cocreëren. Als hulpmiddel heeft ELV voor zowel de vrijstaande als
de twee-onder-een-kapwoningen vier basistypen ontworpen
(voorlopig A t/m D en E t/m H genoemd), waarvan mensen
door middel van het stappenplan hun eigen woning naar wens
kunnen samenstellen.
De eerste stap is de kavel: het kiezen van de locatie voor de
woning. Is dit bepaald, dan volgt stap twee: het woningtype.
Uit de acht basistypen wordt een woning gekozen die op de
kavel past. Die keuze bepaalt ook meteen of het huis een
langs- of een dwarskap krijgt en waar een eventuele erker
geplaatst kan worden.
Met de derde stap wordt het exterieur van de woning gekozen.
Hieronder vallen opties zoals een erker, een dakkapel of een
uitbreiding van het huis. Kopers kunnen bijvoorbeeld kiezen
voor een uitbreiding aan de achterkant van 1.80m of 2.40m.
Als de woning groter wordt, ontstaan er voor de begane grond
veel meer mogelijkheden. Dan kun je ineens kiezen voor een
woonkeuken aan de voorzijde met een erker en een grote living
aan de achterkant. Of juist een intieme woonkamer aan de
straat, maar een héle grote woonkeuken aan de tuin.
Bij deze stap hoort ook de keuze voor het metselwerk en de
kleur voordeur. Men kan kiezen uit een aantal kleurpaletten.
Hierdoor ontstaat er meer afwisseling tussen de woningen.
Overigens geldt hier voor twee-onder-een-kapwoningen: wie
het eerst komt, het eerst maalt. Omdat de Commissie Welstand niet akkoord gaat met twee verschillende kleuren in één
twee-onder-een-kapwoning, bepaalt de eerste koper ook voor
zijn buurman wat de kleur van zijn huis wordt. Voor de overige
keuzes doorloopt ieder zijn eigen stappenplan. Als de linker
woning gekozen is, hoeft de rechter woning niet hetzelfde te
zijn.
Het interieur/de indeling komt in stap vier aan bod. Veerbeek:
“Mensen kunnen deze zelf bepalen. Willen we de keuken aan
de straat- of aan de tuinzijde? Ook de locatie van de zitkamer
is hiermee verbonden: willen we uitkijken over de activiteiten
op straat, of de achterkamer juist bij de tuin? Hierbij speelt ook
de bezonning een rol. Soms ligt de voorkamer op het noorden,
soms op het zuiden.”

Het Hoogstedehofje
Een speciaal element in project Klingelbeek is het Hoogstedehofje. Dit hofje ligt straks aan het einde van de Hoogstedelaan
waar geen doorgaand verkeer zal zijn. Hierdoor ontstaat er een
verkeersluwe woonomgeving en een besloten sfeer rondom
een groen middenperk. De vrijstaande en halfvrijstaande
woningen in het hofje zijn op elkaar gericht, wat een eigen
identiteit geeft. “Het wordt een afgerond groepje mensen dat
bij elkaar woont. Met elkaar vormen de bewoners een soort
leefgemeenschap.”
De architect vertelt dat dit niet per se de gedachte achter het
hofje was. Het is eigenlijk vanzelf ontstaan door de combinatie van de stedenbouwkundige keuze om de Hoogstedelaan
daar te laten eindigen en de ruimte die er al was. In het ontwerp hier staan alle woningtypen die ELV door middel van
het vijfstappenplan bedacht heeft. Ab Veerbeek hoopt dat ze
allemaal gekozen worden. “Dan krijg je een hele mooie afwisseling van woningtypes bij elkaar. Ik hoop dat niet iedereen
dezelfde woning kiest, want dan ontstaat er een éénvormigheid
die eigenlijk niet alle mogelijkheden van het hofje benut.” Het
beeldkwaliteits- en stedenbouwkundige plan eisen echter ook
afwisseling. Deze eis vormt daarmee ook de enige beperking
die in het stappenplan zit: als de buren al een woning gekozen
hebben, dan kan het beeldskwaliteitplan er voor zorgen dat
bepaalde keuzes niet meer gemaakt kunnen worden. Voordeel
hiervan is wel dat de totale kwaliteit van de wijk bewaakt wordt.
De 14 vrijstaande en halfvrijstaande woningen van het Hoogstedehofje zullen voorjaar 2012 als eerste fase in verkoop
gaan. Net als de vier markante parkwoningen van Powerhouse
Company. De volgende fase bestaat uit de overige jaren
‘30-woningen die aan Het Maïsveld gerealiseerd gaan worden.
Binnenkort zal er een projectsite gelanceerd worden, wij zullen
u hiervan vroegtijdig op de hoogte stellen zodat u de primeur
krijgt.
In een volgend artikel zullen we Nanne de Ru van Powerhouse
Company aan het woord laten. Deze architect ontwierp de vier
markante parkwoningen die nabij de speelvoorzieningen aan
het begin van het Hoogstedehof met mooi uitzicht over de
speelweide gerealiseerd zullen worden.

De laatste stap bestaat uit de lijst meer- en minderwerk waaruit
toekomstige bewoners kunnen kiezen. Dit wordt ook wel de
materialisering van de inrichting genoemd. In deze stap kiezen
de kopers bijvoorbeeld of er een bad komt, welke tegels er
gebruikt worden et cetera. Na deze keuzes zijn alle stappen van
het plan doorlopen en heeft de koper zijn eigen, unieke woning
ontworpen.

Klingelstee 66 / 09
07

December / 2011

strooizout
Weet u het nog? Afgelopen winter was
het een paar weken lang een levensgevaarlijke opgave om over de Hoogstedelaan te lopen. De straat en stoep
waren door sneeuw, dooi en weer
aanvriezen veranderd in spiegelgladde,
hobbelige oppervlakten, waar je alleen
met spijkers onder de schoenen overheen kon schuifelen. Er werd door de
gemeente niet gestrooid: het was geen
doorgaande weg.
Niet echt iets om naar uit te kijken voor
de komende tijd. Het strooien van zout is
echter uitbesteed. De gemeente verstrekt op verzoek strooizout aan groepen
bewoners!

Groepen bewoners
Groepen bewoners zijn meerdere huishoudens uit dezelfde straat, een flat
of appartementencomplex. Zij kunnen
een mini-container met strooizout voor
gezamenlijk gebruik krijgen. De aanvrager is contactpersoon voor de gemeente
Arnhem. Hij of zij verstrekt de buurtbewoners toegang tot het strooizout. Het
zout is in de eerste plaats bedoeld voor
de openbare ruimte maar men mag ook
op het eigen paadje strooien.
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Levering
Wilt u een mini-container met strooizout
door de gemeente Arnhem geleverd
krijgen? Neemt u dan contact op met het
Klant Contact Centrum van de gemeente
Arnhem via tel. 0900-1809 (lokaal tarief).
Dit nummer is bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Uw gegevens worden genoteerd en de
mini-container wordt bij u afgeleverd.
Ondergetekende heeft inmiddels een
container geleverd gekregen op de
Hoogstedelaan 24, maar de inhoud is
niet voldoende voor de hele straat. De
rode container staat voor aan het pad
en is voor iedereen te gebruiken. Ik roep
iedere straat op om containers te bestellen, zodat wij ons in de winter zonder
glijpartijen kunnen voortbewegen over de
stoep en straat.
Met vriendelijke groet,

Mariska Roelofs-van Angelen

buurtvereniging hoogstede klingelbeek

de penningmeester
Beste buurtgenoten,
Terwijl ik dit stukje schrijf ligt de akker
achter ons huis aan de Hoogstedelaan
er gehavend bij. Het veld is veranderd
in een maanlandschap: grote gaten en
enorme bergen zand vanwege het archeologisch onderzoek. Ik sta er op mijn
vrije woensdag wel eens naar te kijken.
Mooi om te zien hoe minutieus men
te werk gaat. Ieder hoopje zand wordt
uitgekamd. Fantastisch beroep lijkt me
zo. Onze Henrik heeft er ook al van mee
mogen genieten. Hij heeft op zijn vrije
woensdagmiddag al wat uurtjes ‘meegedraaid’ met de archeologen. De buit:
kleine plastic zakjes vol met aardewerk
scherven. Super trots is-ie er op. Allemaal het voorwerk voor de bouw van de
huizen hierachter. Ben benieuwd hoe snel
het zal gaan, gezien de huidige economische situatie.
Maar goed, in 2011 is er door de
gemeente een aantal grote stappen
gezet ten aanzien van het plan. De
behandeling van het bestemmingsplan,
het vinden van de projectontwikkelaar die
er wil gaan bouwen, het NGE- en archeologisch onderzoek. Tja….beetje dubbel
voelt het wel. Toen wij hier in 2008 kwamen wonen, dachten wij nog één zomer
te kunnen genieten van het vrije uitzicht
achter. We wisten immers dat we een huis
kochten in een plangebied. Inmiddels zijn
we ruim drie jaar verder en wordt er nog
steeds niet gebouwd. Zo’n vrij uitzicht
achter went snel, kan ik u vertellen.
Aan de andere kant is het natuurlijk zo
dat we er straks een heleboel nieuwe
buurtgenoten bij hebben. En dan denk
ik als moeder natuurlijk ook aan extra
speelkameraadjes voor Henrik. We zullen
het zien.
In ieder geval hoop ik er dan maar het
beste van. Veel nieuwe actieve buurtbewoners, die zich net zo thuis zullen gaan
voelen in de wijk als dat wij dat doen.
En……..daar denk ik als penningmeester
uiteraard ook aan: die mensen gaan ook
allemaal contributie betalen als ze lid
worden, waardoor we nog meer leuke
activiteiten kunnen gaan organiseren.

Over die contributie wil ik het met u nog
eens hebben. In de kerst-editie van de
Klingelstee van vorig jaar hebben we
voor het eerst een apart inlegvel gedaan
ter herinnering aan de betaling. Dat
werkte in principe goed. Ik snap dat ook.
Zo’n apart inlegvel leg je bij je administratie op de stapel ‘te betalen’ (tenminste zo werkt het bij mij). Met een rondslingerende Klingelstee op de koffietafel
is die aandacht er minder.
Op het aparte inlegvel kwam een aantal
positieve reacties. Bij het overmaken van
de contributie had een aantal mensen
zelfs in het opmerkingenveld geschreven
dat zo’n apart vel goed werkte. Toch zijn
er ieder jaar weer mensen die niet of te
laat betalen. Ook al snap ik heel goed
hoe dat komt (bij mij zelf schiet er ook
wel eens wat tussen de kieren), toch wil ik
wederom aandacht hiervoor vragen.
Ook bij deze Klingelstee treft u weer
een apart vel aan. Mijn tip: leg hem bij
uw administratie, en liever nog, neem
meteen de moeite de contributie over te
maken.
Bij het maken van de begroting gaan we
namelijk uit van de volledige contributieinkomsten. Wanneer een deel van de
buurtbewoners dit niet (of te laat) overmaakt, moeten we met kunst- en vliegwerk er vaak voor zorgen dat de rekening
courant van de vereniging niet in de
min komt. Ik vind dat jammer. Niet in de
laatste plaats omdat ik op het punt sta
mijn werkzaamheden als penningmeester
over te dragen. Ik wil het m’n opvolger
natuurlijk zo makkelijk mogelijk maken.
In de vorige Klingelstee heb ik u geschreven dat ik mijn taken als bestuurslid en
penningmeester bij de volgende ALV in
april 2012 neer ga leggen. Ik ben verheugd dat we inmiddels iemand hebben gevonden die er zin in heeft mijn
taken over te nemen. Het betreft Wim
Farla, wonend aan de Klingelbeekseweg
18. Wim is reeds actief wijngaardenier
in de wijk. Momenteel ben ik met Wim
een stappenplan aan het maken voor
de overdracht. Als de komende ALVvergadering ermee instemt zal Wim mijn
taken daadwerkelijk overnemen. Tot die

tijd neem ik Wim zoveel mogelijk mee in
het penningmeesterschap. Zo zullen we
samen de begroting voor 2012 maken
die gepresenteerd zal worden in de ALV
van april. Hij neemt in datzelfde kader
ook al deel aan de bestuursvergaderingen om de overdracht straks zo ‘smooth’
als mogelijk te laten verlopen.
Ik realiseer me nu ineens dat dit dan
waarschijnlijk ook mijn laatste ‘berichtje
van de penningmeester is’. Ik moet zeggen dat ik het penningmeesterschap met
plezier heb gedaan, maar het nu ook
weer leuk vind om me op een andere
manier in te gaan zetten voor de wijk, bijvoorbeeld in de voorbereiding van een
activiteit. Maar eerst ga ik me toeleggen
op een goede overdracht.
Tot slot wens ik iedereen een goede
kersttijd en jaarwisseling. Geniet ervan!!
Met hartelijke groeten,

Annette Verbraak
Penningmeester

(Hoogstedelaan 47)
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Hoogstede clingelbeeck
Schutterij
Beste buurtgenoten,
Het jaar loopt ten einde en terugkijkend hebben wij een
fantastisch schuttersjaar gehad.
Wij waren natuurlijk zeer tevreden met het feit dat we
ook dit jaar van de eigenaar CasaCura op het Landgoed
Klingelbeek ons schuttersfeest mochten houden. Het is een
prachtig terrein en historisch ook met de Schutterij verbonden.
Als we teruggaan in de geschiedenis zien we dat het landgoed
600 jaar geleden voor het eerst werd bewoond door de hertog
Willem van Gulick. Rond 1600 werd het bewoond door Casijn
van Bemmel tot Andelst. Op de bijgaande landkaart van ca.
1600 is te zien, dat het landgoed van toen veel gelijkenis vertoont met datgene wat er nu staat.
In alle redelijkheid is aan te nemen is, dat deze Casijn met
andere landgoedeigenaren uit onze buurt aan de wieg stonden
van de oprichting van de Schutterij in 1644. Zij hadden immers
baat bij een organisatie die buiten de ommuurde stad voor rust
en veiligheid kon zorgen.
Vele generaties en families stonden nadien borg voor het intact
houden van het landgoed.
Omstreeks 1800 is door Frederik Gerard Meijbaum het enigszins in verval geraakte landgoed in oude luister hersteld in de
contouren, zoals het nu is.
In 1920 kwamen de Fraters er wonen en werd het landgoed
“Het Sint Eusebiushuis” genoemd. In de oorlogsperiode van
september 1944 werd het gebouw verwoest, de Fraters hebben
het landgoed weer in oude glorie hersteld, op enkele details
na.

nie met de historische ketting werd door de stromende regen
ingekort.
Het zegt iets over de kwaliteit van onze schutters, maar opmerkelijk was, dat ondanks de 28 deelnemers de linkervleugel van
de “papagaay” niet kon worden afgeschoten. Door de ontstane tijdnood werd voor het eerst het afschieten daarvan maar
overgeslagen.
De kop werd al na 20 schoten door Henk Willemsen afgeschoten en de rechtervleugel na 272 schoten door Adrie Bongers.
Maar toen kwam het erop aan. Het was Adrie Bongers, die
na 67 schoten de overgebleven romp van de papagaay eraf
schoot en daardoor Koning van 2011 werd. Mogelijk een
teleurstelling voor Marco Bakker, die zo graag zijn koningschap
had willen continueren, maar hij krijgt volgend jaar een nieuwe
kans.
Namens de Schutterij van de Clingelbeeck wens ik u allen
Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe.

Fred Geevers

De huidige eigenaar CasaCura heeft aangegeven dat niet
alleen het landgoed behouden blijft, maar dat ook de historische banden met de Schutterij gehandhaafd blijven.
Het weer heeft ons op onze schuttersdag van 28 augustus in
de steek gelaten. Gelukkig was het tijdens de optocht door de
buurt en de openingsceremonie droog. De kroningsceremo-
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de Leesclub
Van de LEZERIJ- lezers: feestelijke leestips
voor donkere decemberdagen!
Ieder van ons heeft wat zij een memorabel boek vond beschreven of van een eigen aanbeveling voorzien.
DE TIJGERKAT / G.TOMASI DE LAMPEDUSA
Giuseppe Tomasi de Lampedusa beschrijft in zijn enige roman
De Tijgerkat ( Il Gattopardo) de ondergang van het trotse,
machtige, eeuwenoude Siciliaans adellijk geslacht, de Salinia,
waarvan hij zelf de laatste vertegenwoordiger is. Het is een
familie die via eeuwenoude banden met het eiland verbonden
is. Een treurige geschiedenis maar De Tijgerkat is allerminst
een treurig boek. Want behalve het verhaal van de ondergang
van een geslacht vertelt het van binnen uit het verhaal van
Sicilië. Prachtig zijn de beschrijvingen van het land, minstens
zo mooi die van haar bewoners. Het is moeilijk te zeggen welk
hoofdstuk van het boek de meeste indruk maakt. Misschien
het een na laatste, waarin de doodzieke prins vlak voordat hij
sterft de balans opmaakt van zijn leven. De Tijgerkat zou je
een historische roman kunnen noemen, weemoedig, zwaar van
voorbije tijden, met een berustend vertrouwen in het nieuwe.

ALLES KANTELT / THOMAS LIESKE
Alles Kantelt van Thomas Lieske is me het meest bijgebleven
van de boeken die ik de afgelopen maanden gelezen heb.
Anton Milot, een dertiger, heeft iets ergs meegemaakt. Dan
duikt regelmatig een jonge Anton van ongeveer acht jaar oud
op. Deze jonge Anton vertelt hem veel over zijn jeugd, vaak
dingen die hij vergeten is maar ook verdrongen heeft. Zoals
over zijn Duitse pleegzusje Rosemarie die een aantal jaren in
zijn gezin heeft gewoond. Door de verhalen van het jongetje
kantelen inzichten en herinneringen bij Anton. Een leuk
gegeven gecombineerd met prachtige zinnen. Kortom, een
aanrader.

LOGBOEK VAN EEN ONBARMHARTIG JAAR /
CONNIE PALMEN
Mijn favoriete schrijver is Connie Palmen, ik heb vijf boeken
van haar gelezen: De Wetten, De Vriendschap, I.M., Geheel de
Uwe, Lucifer en een novelle De Erfenis. Van haar essaybundels:
heb ik Echt contact is niet de bedoeling’ gelezen. Haar boeken
raken mij. Gelukkig is er een nieuw boek uit met de titel:
‘Logboek van een Onbarmhartig Jaar’ een roman over haar
overleden partner Hans van Mierlo. Ik heb het boek als een
kostbaar kleinood in de boekenkast liggen in afwachting van
de Kerstdagen, dan heb ik tijd heb om in haar woorden te
verdwijnen.

Af en toe kan ik het niet laten om wat te bladeren en een stukje
te lezen. Zo prachtig en liefdevol geschreven dat ik in de woorden wil wegkruipen, wil dat ze me vasthouden. Hieronder een
paar zinnen uit het boek van Connie Palmen.
“De schaamte als ik over straat ga, zuchtend, blazend,
kreunend. Zonder hem kan ik nauwelijks lopen. Als ik word
gadegeslagen weet ik dat anderen vooral iemand niet zien.
Ik ben iemand niet.
Ik ben bespottelijk alleen.
Sommige mensen slaan een hand voor hun mond als ze me
ontwaren.”

RUSTELOOS / WILLIAM BOYD
Een heerlijk spannende spionageroman in Engelse sferen.
Wat gebeurt er met je als alles wat je weet over je moeder een
leugen blijkt te zijn? Dat ze in werkelijkheid een Russische emigrante en ooit een spion was? Ze was getraind tot de perfecte
spion die niemand vertrouwde, ook niet wie ze liefhad. En nu,
30 jaar later, moet ze haar dochter vertrouwen, omdat ze haar
nodig heeft om haar laatste opdracht uit te voeren.
Het is gebaseerd op waargebeurde, maar weinig bekende
feiten uit de geschiedenis tussen Engeland en de Verenigde
Staten.

AAN CHESIL BEACH / IAN McEWAN
Een ontroerend boek over hoe iemands levensloop in een oogwenk een andere wending kan nemen. Door een gebaar dat
niet gemaakt wordt, of een woord dat ongezegd blijft.
Zo mooi en zo waar, en zo treffend beschreven dat je als lezer
bijna zou willen dat je in kon grijpen!

WIJ ZIJN ONS BREIN / DICK SWAAB
Hierin kun je o.a. lezen hoe dat nou precies zit met de hersenen van pubers, wat er gebeurt als je verliefd bent, en wat
er gebeurt wanneer Alzheimer toeslaat. De zin en onzin van
therapie, antidepressiva en alternatieve geneeswijzen, agressie,
moreel gedrag en geloof, meditatie: alles wordt beschreven.
Ook schrijft Swaab over wat er mis kan gaan, hersenbeschadiging, ziekten, psychische problemen en bijna-doodervaringen.
Dit is hét boek over het brein: van de basisbegrippen ( wat zijn
gedachten, hoe nemen we beslissingen, hoe kan ons gedrag

Klingelstee 66 / 13

December / 2011

PC-buurtclub
worden verklaard?) tot en met het meest geavanceerde onderzoek (hoe zijn defecten in de hersenen in de toekomst te
repareren en hoe zijn hersenziekten te genezen?) Je kunt de
hoofdstukken ook apart lezen.

Winter, misschien heeft Sint alweer een spoor van PC’s,
Laptops, Tablets, Smartphones of hoe ze ook allemaal
mogen heten die nieuwigheidjes, in onze huiskamers
achtergelaten. Ja, en dat vraagt steeds weer om uitwisseling van ervaringen daarmee of adviezen.

HET RECHT OP TERUGKEER / LEON DE WINTER
Mijn boek Het Recht op Terugkeer” van Leon de Winter speelt
zich af in het jaar 2024, de plaats is Tel Aviv. Israël is gekrompen tot een zwaarbeveiligde stadstaat.
De manier waarop Leon de Winter het verhaal beschrijft van
Bram Mannheim, ex-geschiedkundige, die zich nuttig maakt als
vrijwillig ambulancechauffeur en tegelijkertijd een bureau runt
voor vermiste Joodse kinderen laat mij niet los.
Deze kinderen zijn meestal ontvoerd en naar ‘de andere kant’
overgebracht om daar als moslim op te groeien. Mannheim
wordt gedreven door een vreemdsoortig idealisme, wat
voortkomt uit een traumatische ervaring, waarin zijn eigen kind
ontvoerd werd.
Ik heb veel prachtige boeken gelezen, maar dit boek laat mij
niet los. Het is een boek over hoop en wanhoop, waanzin en
zelfbedrog op de puinhopen van een mensenleven.

DE HUILENDE MOLENAAR / ARTO PAASILINNA
Het boek De Huilende Molenaar van Arto Paasilinna heeft me
heel erg geboeid .
Het is het verhaal van een man die in een dorpje in het noorden van Finland komt wonen. Hij knapt er een vervallen molen
op en brengt hem weer in bedrijf. Hij werkt hard en is vriendelijk en behulpzaam, en de dorpelingen zijn aanvankelijk
heel blij met hem. Maar hij heeft een zonderlinge gewoonte,
wanneer hij somber is huilt hij naar de maan als een wolf en dat
is voor de dorpelingen reden genoeg om hem uit de gemeenschap te verstoten. Ze willen hem koste wat kost gek laten verklaren en dat heeft verschrikkelijke gevolgen. Het boek toont
ons de menselijke neiging om alles, wat niet beantwoordt aan
de norm, wreed te onderdrukken.

Prettige feestdagen!
Namens de Leeskring: Jacqueline, Resie en Resie,
Anny, Clara, Mariella, Herma en Beppie.

Ons clubje bestaat nu al ruim twaalf jaar en we kunnen ons nog
steeds verheugen op belangstelling, groot genoeg om er mee
door te gaan.
Natuurlijk, een huishouden zonder PC wordt steeds minder
voorstelbaar en er kan onmiskenbaar worden vastgesteld dat
van angst voor dat ding zoals in het begin veel voorkwam geen
sprake meer is.
Toch ervaren we ook nog steeds dat er maar voor een heel
klein stukje van de talloze mogelijkheden echt gebruik wordt
gemaakt en dat maakt juist onze bijeenkomsten voor velen
interessant.
Wij hebben daarom zoals wij al eerder aan hebben gekondigd
onze bijeenkomsten wat anders georganiseerd.
De avonden beginnen als vanouds om stipt 20.00 uur met de
rondvraag waarbij de aanwezigen hun ervaringen en/of problemen naar voren kunnen brengen.
Waar mogelijk worden oplossingen meteen aangedragen en
als dat teveel tijd zou vergen worden afspraken gemaakt om
individueel het probleem te verhelpen.
Om 21 uur wordt dan begonnen met het thema van de betreffende avond.
Dit thema kan aandacht schenken aan nieuwe ontwikkelingen
of opfrissen van wat misschien verloren gegane kennis, maar
ook wel een demonstratie van een door onze leden met succes
gebruikte toepassing.
Geïnteresseerden die minder belangstelling hebben voor het
voorafgaande vragenrondje kunnen dus om 21 uur alsnog
aanschuiven.
Wij sturen iedereen die zijn of haar naam en E-mail adres
opgeeft, tijdig een aankondiging toe met een korte agenda.
U kunt zich daarvoor bij ons opgeven. ((jack.schoot@upcmail.nl)
De data van de bijeenkomsten zijn ook terug te vinden op de
homepage van onze buurt www.hoogstede.nl
Fijne feestdagen gewenst en met groet,

Jack Schoot
Arnhem, 6 december 2011
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Bericht van één van de ‘Lopers
van het eerste uur’.
Joggingclub
De oorsprong van deze naam, ‘lopers
van het eerste uur’ verwijst naar een
goed voornemen op een oudejaarsnacht,
al weer vele jaren geleden. Het was om
precies te zijn vlak na middernacht met
een jaar en minstens één glas champagne of iets dergelijks bubbelends achter de kiezen, de geboorte van het plan
om de eerstvolgende zondag om, jawel,
tien uur! een rondje te gaan joggen,
hardlopen of draven dus. Onder toeziend
oog van Olympisch kampioene Greet
bereikten wij binnen het jaar de status
van echte amateurs. Onbetaald ook nog.
De ‘klup’ was eerst redelijk bescheiden
van omvang, net als het rondje door
Mariëndaal, later wat groter en wisselend van samenstelling, maar door de
jaren heen is zijn er toch wel duizenden
kilometers afgelegd. Zonder heffing of
beprijzing, maar met uitstoot. Er zijn
grote noch kleine ongelukken gebeurd,
dankzij Greets begin-aanwijzingen voor
‘warming up’, die wij natuurlijk al die
jaren trouw hebben opgevolgd. Af en toe
werd er een loper door een zweepslag
geveld, soms raakte een ander tijdelijk
verlamd bij het zien van een hond, vele
anderen zijn tegen een lichte blessure
van voorbijgaande aard aangelopen,
maar er werd gelopen. Er werd daarnaast een toename gezien van het aantal
fietsen (van het merk ATB) in het bos, op
de kleinste paadjes komen ze plots voor
of achter je. Doorlopen is dan het beste,
de fietser moet zich maar aanpassen, het
is tenslotte een bospad. Bij het zien van
wild kun je ook het beste doorgaan met
wat je deed, want plotselinge veranderingen vallen meer op in die reebruine ogen
dan inhouden of quasi doen alsof je een
jachtinstinct hebt. Bovendien rennen
reeën een ietsiepietsie sneller dan de
gemiddelde mens. Vossen ook trouwens.

Tja, ‘lopers van het eerste uur’, je zou de
laatste maanden eerder kunnen spreken
van de laatste loper van de lopers van
het eerste uur, want het wordt eenzaam in het grote bos. Heeft ook wel
voordelen, geen geklets en dus meer
wildschouw, geen probleem met keuze
van de route en geen bezwaar van tussentijdse wandelingetjes. Dat laatste is
ook lopen tenslotte en je geniet dan van
andere dingen, dan alleen maar opletten
opdat je niet een kei op het pad mist,
of een net te dun laagje ijs op een plas.
Een enkel is immers zomaar verzwikt.
Nee, blessures en vergrijzing hebben
in de loop van 2011 toegeslagen, is uit
welingelichte kring vernomen. De meeste
blessures gaan over, maar de kleur grijs?
Desondanks durf ik de stelling aan, dat
een mens is gebouwd om te lopen.
Wandelen of draven (galop lukt niet met
twee benen), het maakt niet uit. Dat kan
tot hoge leeftijd, dus het excuus van
vergrijzing is onzin en blessures gaan
voorbij. Kortom er blijft gelopen worden,
weer of geen weer, gezelschap of solo,
zondag ‘s ochtends om, let op: negen
uur is de start op de Rosandelaan, zo’n
beetje tegenover de voordeur van Guus,
die wisselend succesvol als loper van het
eerste uur is geweest, maar helaas wat in
versukkeling is geraakt. Maar dat is na de
jaarwisseling vast voorbij, hem kennende.

boswandeling

We naderen een nieuw jaar, al een goed
voornemen gekozen? Mogelijk is de
belangstelling gewekt voor deelname
aan een rondje bossenloop en met de
schrijver van dit stukje als gids zul je niet
verdwalen.
Ik wens u allen prettige kerstdagen
(daarna wordt het lichter) en een gezond
nieuw jaar 2012.

Tina Schiphof en Wies Koning

Op 16 oktober jl. hebben we
kunnen genieten van een fraaie en
informatieve boswandeling door het
heuvelachtige Mariëndaal.
Onder leiding van bioloog Frans Koops
hebben we ruim een uur rondgelopen
langs paddenstoelen, de “groene bedstee” en nog veel meer. Frans heeft ons
veel verteld over wat de herfst doet met
de natuur en over de geschiedenis van
dat gebied.
De aanloop was groot, inclusief een
schare kinderen.
Het was een prachtige frisse, zonnige
dag waarbij iedereen zichtbaar genoten
heeft van het buiten-zijn en de verhalen
van onze gids.
Na afloop stond er warme drank en
limonade met koek klaar in het gastvrije
Huis en Haard, waar Frans als blijk van
dank en waardering een fles wijn uit onze
wijngaard kreeg aangeboden.
Afgaande op de reacties van de deelnemers en op de verzoeken is deze activiteit voor herhaling vatbaar!

Ben Gotink
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Nieuwe buurtbewoners
sinterklaasfeest
Sinterklaasfeest 26 november 2011
Ondanks het feit dat het sinterklaasfeest
van de buurtvereniging wederom plaats
vond in de gastvrije Hulkesteinflat, had
het deze keer een heel andere uitstraling!
Het feest werd dit jaar in een verfrissend
nieuw jasje gestoken dankzij het initiatief
van onze buurtgenote Petula Jans.
Zij wilde het deze keer organiseren en
heeft ervoor gezorgd dat er nieuwe
speeltoestellen zijn gebouwd, te weten
een puntdak en een schoorsteen waar
allerlei spelletjes mee gedaan konden
worden. De kinderen hoefden niet
zo lang in spanning te wachten maar
konden lekker actief bezig zijn. Het ging
er zeer gemoedelijk en gezellig aan toe.
Het bezoek van Sinterklaas zelf is natuurlijk altijd HET moment voor de kinderen!
Er werden leuke cadeaus uitgedeeld en
er was ook nog de mogelijkheid om met
Sint op de foto te gaan. Ook de pieten
hebben een leuke, actieve rol gehad
deze middag.
Hierbij nogmaals dank aan de goede
organisatie van Petula Jans, en natuurlijk
aan de andere buurtgenoten die hieraan
hebben bijgedragen.

Tina Schiphof en Wies Koning

Koningsbrugjes

Naast de vele huizen die de laatste tijd in ons buurtje te koop staan, komen er ook
regelmatig nieuwe bewoners in. Zoals op de Hoogstedelaan 77, waar Maarten (36),
Marieke (35), Anne (6), Tobias (4) en Casper (2) van Koningsbruggen sinds deze
zomer hun intrek in hebben genomen. Ze huren een jaar het huis van Corey en
Imke, die naar Oosterbeek zijn verhuisd.
Marieke en Maarten hebben elkaar jaren geleden in Amsterdam leren kennen, toen
ze beiden daar studeerden. Marieke geneeskunde en Maarten tandheelkunde.
De plaats van kennismaking was echter niet de universiteit, maar de tennisbaan.
Voor hun studie woonde Marieke vlak in de buurt - aan de andere kant van de
Amsterdamseweg - en Maarten in Soest. Net klaar met de studie verhuisde Marieke
in 2004 naar Sneek voor de specialisatie Tropenarts. Toen Anne haar eerste levenstekenen gaf besloot Maarten ook naar Friesland te verhuizen, waar hij al snel een
tandartspraktijk bleek te kunnen overnemen.
Na zes jaar in het Friese IJlst gebivakkeerd te hebben, besloten de Koningsbrugjes
dit jaar om een stuk dichter bij hun familie en vrienden te gaan wonen. Vooralsnog
bevalt ze dit erg goed, al zal vooral Maarten soms wel terug verlangen naar de
watersportfaciliteiten die ze daar hadden. Vooral zeilen en schaatsen doet hij erg
graag en de mogelijkheden die het Arnhemse hiervoor biedt is hij nu in kaart aan
het brengen. Omdat Maarten ook graag aan wielrennen en mountainbiken doet,
lijkt hij het hier toch ook niet slecht getroffen te hebben.
Marieke heeft met name een fascinatie voor Afrika. Geen wonder, als je in Tanzania
geboren bent en kort gewoond hebt. Na haar studie heeft ze in Zambia en Zimbabwe gewerkt, waarna ze samen een grote rondreis door Zuidelijk Afrika hebben
gemaakt.
De oudste kinderen hebben ondertussen hun draai op de school in Oosterbeek
gevonden en de benjamin begint ook al aardig vertrouwd te raken met de andere
peuters van Allio iets verderop. Zowel Marieke (waarnemend huisarts) als Maarten
hebben een baan gevonden in een Wageningse praktijk. Van hieruit hebben ze alle
gelegenheid om naar een koopwoning op zoek te gaan; hopelijk wordt hun paleisje
in IJlst in de tussentijd verkocht.
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Panna
Kort geleden is er op het nieuwbouw-terrein
een Pannaveldje aangelegd.
Panna, panna? ‘Tis dát nou weer? Even informeren.
De Gemeente had in haar alwetende wijsheid besloten dat de
Klingelhoogstedebuurt behoefte zou krijgen aan een veldje om
wat meer te bewegen. Dat is goed voor de gezondheid van de
bewoners. Nou, zoiets dan.
Het grote voetbalveld is ons twee jaren geleden afgenomen,
want een projectontwikkelaar dacht daar dure villa-achtige luxehuizen neer te zetten. Ter compensatie zijn toen wat verderop
twee doelpalen geplaatst op een klein trapveldje, waar onder
anderen de bewoners van het Oolgaardthuis op zaterdagmiddag dankbaar gebruik van maakten.
Nu ligt half op dat trapveldje en half ernaast dat Pannaveldje
van 5 bij 7 meter met een laag hek er om heen.
Pannavoetbal is om balvaardigheid en techniek te leren. Er
wordt één tegen één of twee tegen twee gespeeld gedurende
drie minuten. De bedoeling is de bal tussen de benen van de
tegenspeler door te spelen en in balbezit te blijven. Lukt dat,
dan heb je een panna (Surinaams voor ‘poortje’). Voor de fun
zijn er ook nog twee doelen opgesteld. De winnaar is wie de
meeste panna’s maakt.
Tot nu toe wordt sporadisch gebruik gemaakt van deze buurt
‘aanwinst’. Zou het niet beter zijn geweest een ‘Cruyffcourt’
(28x42m) aan te leggen? Kunnen meer spelers tegelijk (6 – 6)
spelen en het is multifunctioneel. Bijvoorbeeld ook geschikt
voor hockey, handbal en andere buurtactiviteiten, maar over het
algemeen worden die veldjes alleen in zogenaamde ‘prachtwijken’ aangelegd, alsof de Klingelstede geen prachtige woonwijk zou zijn! Kijk maar naar de makelaarstaal.
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Op het veldje zou ook een mega buurtkerstboom kunnen staan
met een heleboel van gemeentewege verstrekte kadootjes er
onder en omheen!
Intussen graven Kasper en zijn mensen van de archeologie
driftig verder op zoek naar bijvoorbeeld kerstgeschenken uit de
Oudheid. Het blijft echter bij paalafdrukken, brandplaatsen en
oude munten en een roestig zwaardgevest. Ze graven onverdroten voort nadat ze bij het kerstdiner hebben genoten van
een Klingelbergwijn en een heerlijk Italiaans dessert:
Panna cotta.
Voor de lezers van ons buurtblad, hierbij een recept van dit
nagerecht uit Piëmonte:
Men neme voor 4 smulpapen: 700 ml slagroom, 200 ml melk,
60 gr suiker, vanillestokje en 10 gelatineblaadjes die 10 min.
geweekt moeten worden in koud water.
Al roerend room, melk en suiker een ruim kwartier koken, evt
schraapsel van vanillestokje toevoegen. Uitgeknepen gelatine
er in oplossen en in de vormpjes gieten. Na afkoelen vier uren
op koele plaats laten opstijven. Vormen op een dessertbordje
storten en naar wens met een scheut bessen-, caramel-, of
chocosaus overgieten.
De directie stelt zich niet aansprakelijk voor gewichtstoename.
Niettemin een fijne Kerst gewenst en een mooi nieuw jaar.
Keep the flag flying !

Toine Debertrand
Arnhem, december 2011

buurtvereniging hoogstede klingelbeek

WPB
Op de website van de buurt staat een
aantal nieuwsberichten met betrekking
tot de nieuwbouwplannen. Voor de
volledige teksten verwijzen we u graag
naar www.hoogstede.nl
Op de site wordt onder andere verslag
gedaan van de behandeling van de
beroepen tegen het bestemmingsplan bij
de Raad van State op 1 november jl.
Sowieso was het interessant om eens mee
te maken. Remy ten Hoedt deed daar
namens de buurtvereniging het woord.
Verder was een vertegenwoordiging van
Hoogstedelaan 3-41 aanwezig en nog
enkele buurtbewoners die individueel
in beroep zijn gegaan. De leden van de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State namen uitgebreid de tijd om
een groot aantal vragen te stellen. Vooral
bij de toegestane bouwhoogtes van de
nieuwe woningen en de verbindingsweg
werd lang stilgestaan. De gemeente
moest veel tekst en uitleg geven over de
bepalingen in het bestemmingsplan en
de totstandkoming daarvan. De zitting
duurde uiteindelijk twee uur. We wachten
nog op de uitspraak die natuurlijk lastig
te voorspellen is.
Verder is een uitgebreide beschrijving
gemaakt van de interessante bijeenkomst op 21 november jl. van de WBP

en het bestuur van de Buurtvereniging
met ontwikkelaar Hendriks. Tijdens deze
bijeenkomst werden de eerste beelden
gepresenteerd van de nieuw te bouwen
woningen. Ook elders in deze Klingelstee
staat een en ander hierover. Neem verder
eens een kijkje op de buurtwebsite als
u de tekeningen in kleur wilt zien. Die
avond werd ook een indicatieve planning
gegeven. De vertegenwoordigers van
Hendriks benadrukten het belang van
een goede relatie en communicatie met
de huidige buurtbewoners.
De reacties van de toehoorders op de
beelden waren overwegend positief.
Maar de nokhoogte van de woningen ligt
tegen de 12 m. Daarmee blijft Hendriks
netjes binnen de bepalingen van het
bestemmingsplan maar deze hoogte is
en blijft omstreden. Ook lijkt variatie in
nokhoogte te ontbreken.
De WBP blijft in overleg met gemeente
en ontwikkelaar en houden u verder via
de buurtwebsite op de hoogte. Met vragen en opmerkingen kunt u altijd bij ons
terecht. Bijv. via ons mailadres:
werkgroepborgpart@gmail.com

oproep
Belangstelling
nieuwe
volkstuinen?
De Werkgroep Borging Participatieresultaat (WBP) is in overleg met de
gemeente over de inrichting van de
openbare ruimte in het gebied van
de nieuwbouw. Daarin is ook een
aantal volkstuintjes gepland. We zijn
benieuwd wie belangstelling heeft
voor het gebruik daarvan. Bent u
geïnteresseerd, meld dat dan via ons
mailadres:
werkgroepborgpart@gmail.com
Daar hebben zich reeds 2 belangstellenden gemeld!

Ellis Withagen
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koning winter
in Hoogstede-klingelbeek
Bridge in
hulkestein

Alweer een paar jaar achter elkaar
organiseert de Buurtvereniging op een
vrijdagavond in februari een spannend
avondspel voor kinderen: Koning Winter.

Binnen de bewonersgroep van de
Hulkesteinflat is het initiatief genomen
om tot een wekelijkse bridgeactiviteit
komen.

Om ongeveer half zeven ’s avonds
komen we (kinderen uit de wijk in de
leeftijd van circa 6 t/m 11 jaar en hun
ouder(s)) bij elkaar voor een spannende
speurtocht door de wijk onder winterse
omstandigheden.

De bedoeling is daarbij ook nietHulkesteinbewoners en met name buurtbewoners te betrekken. Gespeeld wordt
op donderdagavond. Aanvang 19.30 uur.

Afgelopen winter heeft dit plaatsgevonden in de prachtige tuin van het voormalige Fratershuis; we gaan proberen
of we ook dit jaar weer op deze mooie
locatie in onze wijk terecht kunnen.

Belangstellenden kunnen zich
opgeven bij:

Dick Linnenkamp
tel. 026 44 39 215 / email:
d.linnenkamp@upcmail.nl
(Utrechtseweg 145-62 6812 AB)
Gespeeld wordt in de zeer comfortabele
recreatiezaal van de Hulkesteinflat.
Bij voldoende belangstelling kan er ook
een (opfris)cursus worden georganiseerd.
Hopelijk gaat dit initiatief leiden tot een
heropleving van de bridgeactiviteiten
binnen Hoogstede-Klingelbeek.
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We zijn nog op zoek naar een aantal
enthousiaste buurtgenoten die willen
helpen met het opzetten van een nieuw
Koning Winter avontuur: samen het
verhaal in elkaar zetten, spelers en
figuranten zoeken, kleding maken en de
avond tot iets spannends voor een groep
buurtkinderen maken. Als je zin hebt
om hieraan mee te werken, neem dan
snel contact op met: Remy ten Hoedt
(rthoedt@gmail.com of 3517278).
De geplande datum is:
vrijdagavond 10 februari 2012

Remy ten Hoedt

buurtvereniging hoogstede klingelbeek

Nieuws van Stichting SÃthsÃthai

Het einde van onze activiteiten in Nepal komt in zicht. We
zijn volop aan het oogsten en afronden. Veel aandacht besteden we het komende jaar aan het duurzaam achterlaten
van de resultaten die zijn bereikt en van de ontwikkelingen
die in gang zijn gezet. Met veel plezier vertellen we over de
nieuwste resultaten. En over contacten die zijn gelegd met
grote gerenommeerde internationale ontwikkelingsorganisaties uit Zwitserland en Japan. Ze geven ons goede hoop
dat vooral de ontwikkeling van de vrouwen van Timal en van
nieuwe bedrijvigheid - en inkomsten voor deze vrouwen en
hun gezinnen - ondergebracht kan worden in programma’s
van deze organisaties.

Brigitte en René in de bonen?
Brigitte en René aan de Stegge van de Hulkesteinseweg waren
met hun stichting Carolina – later Karuna Foundation – een van
de eerste sponsors van de stichting Sathsathai. In 2007 hebben
ze onder andere bijgedragen aan de aanleg van een lapsi
boomgaard in het dorp Thulo Parsel. Lapsi is een kleine groene
vrucht ter grootte van een pruim en is zeer geliefd in India en
Nepal voor het maken van pickles en jam.
Dit voorjaar, 4 jaar later, kon voor het eerst geoogst worden:
150 kilo vruchten. Dat is nog weinig, maar die hoeveelheid zal
ieder jaar toenemen en de komende tientallen jaren zullen de
lapsibomen voor aanvullende inkomsten zorgen. Het project
was bedoeld om vrouwen te leren dat meer inkomen in de toekomst soms betekent dat je jaren eerder moet investeren. Voor
arme mensen is dat vaak een te grote stap. Ze kunnen het zich
niet veroorloven om een bedrag, dat ze meestal zullen moeten

lenen, uit te geven zonder dat daar op korte termijn inkomsten
uit voortkomen. Ook kunnen ze zich niet het risico veroorloven
dat de investering niet succesvol is; ze hebben geen financiële
reserves om op terug te vallen.
Er was door Sathsathai een brainstorm bijeenkomst georganiseerd met o.a. het landbouwdepartement van het district
Kavre, een expert van het koffie promotieteam van de Zwitserse ontwikkelingsorganisatie Helvetas en een Amerikaanse
expert op het gebied van biologische landbouw. Een van de
resultaten was het besluit om in ons werkgebied Timal projecten te gaan opzetten waarbij lapsi wordt gecombineerd met
koffie. Dat is geen onlogische combinatie. Koffiestruiken hebben schaduw nodig en die levert de lapsiboom. Lapsi en koffie
zijn allebei producten die mensen een gegarandeerd inkomen
opleveren. Op de wereldmarkt kan per jaar 4.000 ton Nepalese koffie worden afgezet, maar op dit moment kan Nepal
maar 400 ton produceren. Voor lapsi geldt hetzelfde. Er is een
enorme vraag naar deze vrucht. Omdat het aanbod achterblijft,
zijn de prijzen hoog.
Tijdens de brainstorm bijeenkomst leerden we dat het de
kunst is om de jaren tussen het aanplanten van de bomen en
de eerste oogsten door “ intercropping” te overbruggen. Dat
betekent dat naast het onderhoud van de bomen de grond
tussen de bomen zo efficiënt mogelijk wordt benut voor gewassen die snel voor inkomsten zorgen, zoals groenten, tomaten,
pepertjes en zo. Dat betekent dat een project om de aanplant
van lapsi en koffie te promoten veel meer om het lijf heeft
dan alleen maar de aanplant van jonge bomen. Het gaat om
bewustwording van kansen, om het organiseren van krediet,
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We hebben ons voorgenomen om onze activiteiten eind volgend jaar te beëindigen en we doen er alles aan om dat op
zo’n verantwoord en duurzaam mogelijke manier te doen. Het
werk van de stichting zit in de herfstfase.
Wij hebben tijdens ons intensieve verblijf in Nepal - van eind
oktober tot begin december – een ontzettend mooie “herfst”
beleefd. Voor ons waren het niet de schitterend gekleurde
bladeren, maar de vele kwartjes die vielen. Ze zijn allemaal
even schitterend en het resultaat van jarenlange initiatieven
en van een groot vertrouwen. Maar hoe projecten in een ontwikkelingsland als Nepal uiteindelijk uitpakken valt nauwelijks
te voorspellen; zelden verlopen ze precies zoals ze gepland
waren.

van licht en elektriciteit. In de afgelopen twee maanden
hebben we mooie resultaten gezien die door deze verschillende projecten mogelijk zijn geworden.
Een paar van die mooie “kwartjes” willen we graag noemen.
- vrouwen die samen met hun man een maïsmaalderij en een
timmerbedrijfje zijn begonnen. Gender-gelijkheid, de beschikbaarheid van elektriciteit waardoor elektrische apparaten
gebruikt kunnen worden, en de mogelijkheid om een lening
tegen gunstige voorwaarden te krijgen voor de aanschaf van
elektrische apparaten (een cirkelzaag, een schaafmachine en
een molen) via de eigen microfinancieringsgroep, hebben dit
mogelijk gemaakt.
- samen met Dhulikhel Hospital is een start gemaakt met een
groot gezondheidsvoorlichting-programma voor duizenden
vrouwen in Timal. Dat kon omdat 3.500 vrouwen georganiseerd zijn in microfinancieringsgroepen die maandelijks bij
elkaar komen en inmiddels sprake is van een goed georganiseerde vrouwenbeweging op regionale schaal met verbindingen - via mobilizers - naar de microfinancieringsgroepen.
Het enige dat nodig was, was het leggen van een verbinding
tussen “onze” organisatie van vrouwen via onze programmamanager en de afdeling “community programs” van het
ziekenhuis in Dhulikhel dat beschikt over veel ervaring, kennis
en expertise op het gebied van gezondheidsvoorlichting voor
vrouwen.
Een lijntje dat ook belangrijk was voor de opzet van dit project
was het contact dat we in Nederland hadden kunnen leggen
met Microkrediet voor Moeders dat al een samenwerkingsrelatie had met Dhulikhel Hospital; we mochten mede namens hen
optreden.
- contact is gelegd met een tweetal grote internationale
ontwikkelingsorganisaties: Helvetas uit Zwitserland en JICA
uit Japan. Belangrijke redenen voor hun belangstelling zijn
dat de vrouwen van Timal goed zijn georganiseerd en we al
bezig waren om vrouwen o.a. door een vakopleiding “organic
vegetable farming” (biologisch groenten telen) te stimuleren
om nieuwe bedrijfjes op te zetten en zo hun gezinsinkomen
te vergroten. Onze activiteiten blijken goed aan te sluiten bij
de doelstellingen van deze organisaties om regionale ontwikkeling tot stand te brengen door te bevorderen dat de traditionele landbouw (subsistence landbouw, wat zoveel betekent
dat mensen zelf opeten wat ze verbouwen) zich ontwikkelt tot
commerciële landbouw. Dat betekent een enorme omschakeling van denken (mensen moeten een vermeende zekerheid
van het verbouwen van hun eigen eten loslaten en op hun land
producten gaan verbouwen die ze kunnen verkopen) en doen
(andere producten met een hoge marktwaarde leren verbouwen met nieuwe kennis en technieken).

Sathsathai heeft zich in de afgelopen jaren ook ingezet voor
organisatie en empowerment van vrouwen: hun alfabetisering,
toegang tot kennis via hun eigen bibliotheekjes, toegang tot
financiële diensten (sparen en lenen) via hun eigen microfinancieringsgroepen en meer inkomen door nieuwe bedrijvigheid
door vrouwen te stimuleren. Ook heeft Sathsathai eraan bijgedragen om alle 5.000 gezinnen in de regio Timal te voorzien

Allemaal mooie resultaten die mogelijk zijn geworden omdat
verschillende lijntjes, die in het verleden zijn uitgezet, bij
elkaar komen en er samen voor zorgen dat 1 + 1 = 3 wordt.
Niet alleen die meerwaarde geeft ons een goed gevoel. Ook
het feit dat de voortgang van projecten ook na ons vertrek is
verzekerd, doordat we er misschien de kennis en faciliteiten
van gerenommeerde, internationale ontwikkelingsorganisaties

om training van mensen om ze kennis bij te brengen over
het telen van lapsi en koffie, onderhoud van de bomen en
struiken, herkennen en behandelen van ziekten, plukken en
verwerken van vruchten, etc, etc.
We prijzen ons gelukkig dat de brainstorm bijeenkomst heeft
geleid tot samenwerking tussen DADO en Helvetas om samen
de realisering van gecombineerde lapsiboomgaarden/ koffieplantages in Timal ter hand te nemen. Te beginnen met de
boomgaard van Brigitte en René, die als eerste zal worden
ontwikkeld als voorbeeldproject.
Zonder daar 4 jaar geleden enige notie van te hebben gehad,
ontwikkelt de lapsiboomgaard waartoe René en Brigitte de
aanzet hebben gegeven zich nu ook tot koffieplantage.
Brigitte en René raken in de bonen!

Een beetje trots, mag dat?
Op zaterdag 19 november publiceerde het dagblad TROUW
een speciale bijlage over goede doelen organisaties. Daarin
was ook een Top-50 Internationale Hulp opgenomen met de
stichting Sathsathai op een mooie 33e plaats. En dat betekent
dat Sathsathai wordt gerekend tot een van de meest effectieve Nederlandse organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.
Omdat een journalist van TROUW de projecten van Sathsathai
in Nepal zelf heeft bezocht, bevatte deze speciale bijlage een
artikel over twee volle pagina’s over onze activiteiten. Daarnaast vult de exitstrategie van Sathsathai een belangrijk deel
van een artikel over het belang van voorkoming van hulpverslaving en het tijdig beëindigen van hulprelaties.
Een leuke ervaring die we toch vooral beschouwen als een
mooie erkenning dat we het zo gek nog niet doen. En ook
een mooie erkenning voor al die sponsors die ons werk al
bijna 8 jaar mogelijk maken!

Als de kwartjes vallen
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vervolg
SÃthsÃthai
aan hebben kunnen verbinden, maakt afscheid nemen een stuk
makkelijker. Ons afscheid betekent dan geen abrupt einde van
de ontwikkeling die in Timal in gang is gezet. Die kan dan zonder ons doorgaan en op een hoger niveau worden gebracht.
De eerste contacten zijn bemoedigend en we hebben goede
hoop dat het gaat lukken.

Over goed en beter
Na het grote succes van de eerste serie vakopleidingen voor
1.200 vrouwen in de periode december 2010 - april 2011,
hebben we samen met onze programmamanager, de women
mobilizers in onze 7 dorpen en de vrouwenadviescommissie
Timal een programma ontwikkeld voor een tweede serie vakopleidingen, die van december 2011- april 2012 georganiseerd
wordt en waaraan 1.400 vrouwen zouden kunnen deelnemen.
Allemaal bedoeld om vrouwen te stimuleren nieuwe inkomengenererende activiteiten te beginnen en gebaseerd op hun
eigen behoeften. Veel opleidingen in dit programma zijn een
vervolg op de opleidingen in de eerste serie. Met de beste
intenties dachten we op de ingeslagen weg voort te kunnen
gaan. Het enorme schema voor alle 62 trainingen en cursussen
was al bijna klaar toen we op 21 november met landbouwdeskundigen een brainstormbijeenkomst organiseerden over de
ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw in Timal. Dat
leverde inspirerende ideeën op en vervolgens een hele baaierd aan vakopleidingen die nodig zijn om die ideeën te kunnen
realiseren.
Een diepe zucht en een paar keer diep ademhalen, alle op
landbouw gerichte cursussen uit het programma geschrapt, de
groepsindelingen gewijzigd en uren zwoegen om het financiële
plaatje beheersbaar te houden. Maar het resultaat is ernaar.
Onderdeel van het tweede programma vakopleidingen is
intussen een omvangrijke serie agrarische opleidingen (gebaseerd op het principe van biologisch boeren), waarin rekening
is gehouden met de hoogteverschillen in Timal (koffie groeit
bijvoorbeeld alleen boven de 1200 meter en mango’s juist
in lager gelegen gebieden), met zomer- en winterproducten,
met producten die een verzekerd inkomen opleveren (koffie,
noten en lapsi) en met zogenoemde cash crops (gewassen die
snel groeien en snel inkomsten opleveren). Een programma
dat klinkt als een klok en niet alleen wordt gedragen door
Sathsathai, maar ook door het landbouwdepartement van het
district Kavre en door Helvetas, de Zwitserse ontwikkelingsorganisatie.
Daarnaast zal het programma voor de niet-agrarische trainingen (breien, naaien, tapijten knopen, patchwork, bamboe
meubels maken, zeep maken, geiten en kippen fokken) natuurlijk ook doorgaan. En uiteindelijk gaat het nog steeds om een
tweede serie vakopleidingen voor ongeveer 1400 vrouwen uit
Timal, maar nu wel met een sterke nadruk op de ontwikkeling
van organische groenten- en fruitteelt.

buurtvereniging hoogstede klingelbeek

waaraan ongeveer 3.000 vrouwen hebben deelgenomen. Op
17 november vond in het dorp Sarshukharka een feestelijke bijeenkomst plaats. Onze programmamanager had gezorgd voor
wat lekkers voor alle vrouwen. Wij, op onze beurt, werden verrast door de aanwezigheid van ongeveer 400 vrouwen en een
figuur op de grond met 116 kaarsen en de woorden “Welcome
Sathsathai Netherlands”.
Een mooie afsluiting van een ongelooflijk belangrijk project; de
eerste stap naar ontwikkeling van vrouwen, naar empowerment
en toegang tot kennis. En de eerste vorm van organisatie van
vrouwen; een belangrijke basis voor allerlei volgende projecten.
Hoogstede-Klingelbeek uitgeroepen tot poepvrije buurt!
Welke reactie zou zo’n aankondiging van de provincie Gelderland oproepen als ook bekend werd gemaakt dat het niet om
hondenpoep gaat? Zou de feestelijke buurtactiviteit vanwege
de officiële verklaring van de buurt tot gebied waar bewoners
niet meer in de openlucht hun behoefte mogen doen druk
bezocht worden? Of zou het bestuur van de buurtvereniging
vanwege belediging van haar leden tot aftreden worden
gedwongen?
Wij kunnen ons nog nauwelijks voorstellen dat mensen trots
zijn dat de districtsoverheid - van in dit geval Kavre Palanchowk - het voornemen heeft om hun regio Timal uit te roepen
tot “open defaecation free zone”, zeg maar: poepvrij gebied.
Reden hiervoor is dat het laatste toilettenproject van de stichting Sathsathai bijna is afgerond en in april aanstaande alle
5.000 gezinnen in de regio een eigen toilet zullen hebben. We
zijn door onze uitvoeringsorganisatie SaBiNe uitgenodigd om
bij de officiële bijeenkomst met de districtsoverheid aanwezig
te zijn. Er werd bijgezegd dat geprobeerd zou worden om ook
de minister van Financiën daarbij aanwezig te laten zijn. Stel je
voor: de Commissaris van de Koningin in Gelderland, Clemens
Cornielje komt samen met Jan Kees de Jager, die zich even
losrukt uit de Euro-ellende in Brussel, naar de geitenwei van
Hoogstede-Klingelbeek om het “poepvrij” certificaat voor de
buurt te overhandigen.
En toch zullen we volgend jaar april bij die feestelijke bijeenkomst in Timal aanwezig zijn. En met de nodige trots omdat we
samen met SaBiNe onze toilettenprojecten tot een goed einde
hebben gebracht en de bevolking daardoor veel minder ziek
is en er geen baby’s en jonge kinderen meer sterven vanwege
veel voorkomende diarree.
Wat een werelden van verschil.
Wij wensen alle bewoners van Hoogstede-Klingelbeek
hele fijne feestdagen, een warm uiteinde en een mooi begin
van 2012.
Tanja en Ben Kruk

Stichting Sathsathai
Feestelijk afronding van de 116e alfabetiseringsklas
voor vrouwen
In de afgelopen 7 jaar heeft de stichting Sathsathai 116 tweejarige alfabetiseringsklassen voor vrouwen georganiseerd

Windmolenstraat 24, 6981 AZ Doesburg
0313 - 482013
info@sathsathai.com
www.sathsathai.com
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VONKTOTAAL
H
Oranjestraat74 tel.4450057
Open: Ma., Di., Do., Vr., 07.30 -18.00 uur
Zat. 08.00-16.00 uur Woe. Gesloten
www.vonktotaal.nl info@vonktotaal.nl
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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
*

*

mechelen
Zuid-Limburg
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Eikenhout	
  gekloofd	
  en	
  gekort.	
  
Slechts	
  €	
  60	
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  m³	
  (gestort).	
  
Bezorging	
  is	
  mogelijk.	
  
Met	
  warme	
  groet,	
  
Erik	
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info@hesselinkbosbeheer.nl	
  
www.hesselinkbosbeheer.nl	
  

	
  

Klingelbeekseweg 30 , 6812 DH Arnhem
telefoon: 026 - 35 14 887 mobiel: 06 - 431 65 83

De Geul

Het Uit

zicht

	
  

	
  
Als een geliefde persoon
uit uw naaste omgeving
overlijdt wilt u graag op
een persoonlijke manier
afscheid nemen. U kunt
mij als Ritueelbegeleider
te hulp vragen om met u
mee te denken over de
uitvaartceremonie.

Wat kunt u van mij verwachten:
• ik kom bij u op huisbezoek
• ik help u bij het zoeken naar passende gedichten en muziek
• ik schrijf een tekst op grond van uw verhaal
• ik leid de uitvaart ceremonie
• ik doe het woord aan het graf of bij een as verstrooiing
• ik kom voor een nazorg gesprek
Ook voor een vooraf regeling kunt u mij inroepen.
Contact: U kunt zelf contact met mij opnemen of via uw
uitvaartondernemer. e-mail mooi.ritueel@gmail.com

te huur

vier-persoons vakantiehuis
in het Geuldal - Mechelen
• Met grote korting direct van eigenaar.
Vanaf € 150,- per midweek of weekend
• Badkamer met ligbad
• Nieuwe keuken met magnetronoven en
afwasmachine

• Nadere info of boeking
(026) 443 25 22 of 06 182 813 37

Ik werk met lichaams- en
ademhalingsoefeningen,
aanraking en meditatie.
Altijd vanuit uw vraag
en met respect voor uw
grenzen.
Meer info en contact via:
www.lichaamsgerichtetherapie-arnhem.nl

Voor mensen die:
• Vastlopen in hun relatie
• Geen voldoening meer vinden in hun werk
• Zich langdurig moe voelen zonder duidelijke oorzaak
• Alsmaar onder spanning leven (stress)
• Een groot verlies hebben geleden
• Op een kruispunt in hun leven staan
• Zich eenzaam voelen
• Geen ‘nee’ kunnen zeggen
• Bang zijn om oud te worden

ADVrobpetersDEF:Opmaak 1

03-11-2010

Wij verzorgen
uw complete
wijnproefavond
of wijncursus

WIJNKOPERIJ

Oranjestraat 77 Arnhem T 443 39 03

11:15
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een
goed
glas
ROB PETERS

www.wijnkoperijrobpeters.nl

colofon

Buurtactiviteiten
eerste helft 2012

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

Kerstboomverbranding / Nieuwjaarsreceptie
Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek
Zondag 8 januari 2012
(vanaf 15.30 uur)

oplage
240 exemplaren

redactie
Hadewych Martens

Lezing historie Eusebiushuis
Dinsdag 24 januari 2012
(Locatie nader te bepalen)

ontwerp/ opmaak
Gertie Beurskens, Arnhem

Koning Winter
Vrijdag 10 februari 2012

Fotografie
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.

Paaseieren zoeken
Zaterdag 7 april 2012

archeologisch onderzoek, november 2011

