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Uit het bestuur, maar niet uit de Klingelstee. Gewoon te leuk om op te geven.
Bestuurswerk was ook erg leuk om te doen, maar op een gegeven moment is
het wel weer genoeg geweest en mag een ander de kar gaan trekken. Voor de
Klingelstee geldt dat niet, twee keer per jaar is het even topsport, en daarna weer
een paar maanden uitrusten. Dat kan ik nog wel aan.
Over sport gesproken: deze zomer heeft alweer een hoog sportgehalte: EK voetbal,
tennis in Parijs en Londen, volley (de Callunacup), de Tour de France, het kan niet
op. Straks ook nog de Olympische Spelen, dus vanuit de luie stoel komt iedereen
prima aan zijn sportieve trekken!
In deze Klingelstee treft u allerlei actieve sportieve artikelen aan, van activiteiten
die voor een deel van zeer idealistische aard zijn. Een paar buurtbewoners fietsten
de Alpe d’HuZes, maximaal zes keer de beruchte Alpe d’Huez in Frankrijk op en af,
om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Een andere buurtbewoner gaat
fietsen voor Artsen Zonder Grenzen, op deze manier is fietsen op verschillende
manieren goed voor de gezondheid!
Ook de andere buurtsporten doen verslag: schaken, hardlopen, computeren,
zandheuvelglijden, volleyen, lezen… Verder hebben onze ‘verslaggevers uit
Doesburg’ weer van alles te melden over de ontwikkelingen in Nepal, ook een
vorm van topsport wat daar wordt gepresteerd.
Uiteraard treft u ook weer de gewone informatie aan, zoals het verslag van de ALV,
over de stand van zaken rond de nieuwbouw, verder stellen de nieuwe bestuursleden zich aan u voor, geven alle clubs en werkgroepen aan wat ze de afgelopen
tijd hebben gedaan of nog willen doen, zijn er alweer kinderen geslaagd voor hun
eindexamen et cetera. Dit alles uiteraard verluchtigd met fraaie foto’s, vooral van
de hand van Joop van Osch, van allerlei gezellige buurthoogtepunten, zoals Koning
Winter, de Straatspeeldag, de Callunacup, opgravingen en wat dies meer zij.
Ik wens iedereen veel lees- en kijkplezier en een heel fijne vakantie!
Uw redacteur,
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De voorzitter

Van zandverstuivingen,
de dingen die
voorbijgaan…
Het is moeilijk om in deze tijd een artikel voor de
Klingelstee te schrijven dat niet over de ingrijpende
grondwerkzaamheden in onze wijk gaat. Er is vele jaren
over gepraat, plannen zijn ontwikkeld, overboord gegooid,
opnieuw gemaakt, in de ijskast gezet; er is geparticipeerd,
gediscussieerd en gestreden. Maar nu zijn de werkzaamheden dan toch echt volop aan de gang en wordt het centrum van onze wijk voorbereid op de bouw van de nieuwe
woningen. En hoewel de crisis nog voortduurt, is de projectontwikkelaar positief over de verkoopverwachting. Logisch.
Afgelopen periode –en op moment van schrijven is nog
onduidelijk hoe die ontwikkeling zal eindigen- hebben we een
intensieve tijd beleefd met een deel van de bewoners rond de
nieuwe Hoogstedehof, aan de oostzijde van onze wijk. Men is
erin geslaagd de zaak van de onverwachte grondophoging op
de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Alles wordt uit de
kast gehaald om de ongewenste situatie ten goede te keren
voordat de huizen daadwerkelijk gebouwd worden. Elders in
de Klingelstee kunt u hier meer over lezen.
Maar er is veel meer gebeurd in onze wijk en onze Buurtvereniging. Eén van de hoogtepunten van het afgelopen jaar vond ik
zelf de combinatie nieuwjaarsreceptie-kerstboomverbranding.
Met de aansporing van de brandweerlieden van vorig jaar in
het achterhoofd en met hulp van veel buurtkinderen zijn we
er deze keer in geslaagd een substantiële brandstapel op te
richten. Onder het genot van een passend drankje en hapje
hebben we gezamenlijk in het vuur gestaard (‘een goede fik
vindt bijna iedereen leuk’) en hebben we het oude jaar achter
ons gelaten en het nieuwe jaar 2012 geopend.
Koning Winter bracht deze keer echte winter met zich mee. In
de knarsende vers gevallen sneeuw trotseerde een hele groep
buurtkinderen de kou op zoek naar ruiters met geldbuidels.
En we konden daarbij weer gebruik maken van het mooie Landgoed Klingelbeek.
Met een nieuwe Paashaas in een stokoud pak hebben we
vooral met veel buurtkinderen de bouwhekken getrotseerd en
volop paaseieren gezocht. En ook die festiviteit hebben we
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afgesloten met een mooie fik, waarbij we o.a. een deel van de
helaas mede door blikseminslag gesneuvelde appelboom hebben verbrand.
Tenslotte wil ik in dit rijtje bijzondere gebeurtenissen nog de
algemene ledenvergadering noemen. De laatste jaren werd
deze steeds minder bezocht, maar deze keer hadden we gekozen voor de combinatie met een zeer interessante lezing
door stadsarcheoloog Kasper van den Berghe. Hij nam ons
mee door onze wijk tussen zo’n 10.000 jaar geleden en het
heden. Iedereen hing aan zijn lippen en hij heeft beloofd zeker
nog een keer terug te komen voor een vervolg.
De aanloop naar de ALV zelf was voor mij best spannend. We
wisten al een tijd dat maar liefst drie van de vijf bestuursleden
aftredend en niet herkiesbaar zouden zijn, dus we stonden voor
de opgave om drie nieuwe bestuursleden te zoeken. We hebben meerdere vergaderingen gespendeerd aan het langslopen
van namen van mogelijk geschikte kandidaten. We mochten
ons gelukkig prijzen dat we al snel de posities van secretaris
en penningmeester wisten in te vullen met respectievelijk Wim
Farla en Gerrit van Midloo. Beiden al vele jaren woonachtig in
onze wijk, maar kennelijk nog nooit eerder gestrikt voor een
bestuurs-positie. En gelukkig nog net ruim genoeg voor de
ALV zei Petula Jans ‘ja’ op onze vraag of ze ons bestuur wilde
versterken als activiteitencoördinator. Ik kan u zeggen dat de
zittende bestuursleden Wies Koning en ikzelf erg opgelucht
waren dat we het team weer compleet hadden!
De nieuwe bestuursleden zullen zich elders in deze Klingelstee
uitgebreid aan u voorstellen. Inmiddels is het nieuwe bestuur
voortvarend van start gegaan, worden er zaken verder geprofessionaliseerd, nieuwe ideeën ontwikkeld en initiatieven
genomen. Blij mee!
Helaas is onze penningmeester onlangs fors uitgeschakeld
door een fietsongeval en is hij momenteel behoorlijk aan huis
gekluisterd. Maar dat geeft hem wel de gelegenheid om zich
vanachter zijn PC goed in zijn nieuwe wijktaak in te werken.
Sterkte, Gerrit!
En in aanvulling op mijn dankwoord tijdens de ALV, wil ik hier
nogmaals, namens u allen, de afgetreden bestuursleden Hadewych Martens, Annette Verbraak en Tina Schiphof heel hartelijk
danken voor hun bewezen diensten in de afgelopen jaren, hun
inzet voor de wijk en de gezelligheid die we met hen hebben
mogen beleven. Het ga jullie goed!

gesprek treden met vertegenwoordigers van de diverse wijken
en buurten in Arnhem. Onlangs is er weer zo’n bijeenkomst
geweest waar Wim en ik als afvaardiging van het bestuur aan
hebben deelgenomen. Wethouder Henk Kok en programmamanager Jan Jans gaven daar een toelichting op de nieuwe
manier van wijkgericht werken die de gemeente ingezet
heeft. Daarbij wordt veel initiatief neergelegd bij de wijkvertegenwoordigingen (buurtverenigingen, wijkplatforms, etc.),
waardoor de neiging er is om dit snel af te doen als ordinaire
bezuiniging. In werkelijkheid ligt het echter wel genuanceerder.
Ja, er wordt meer initiatief bij de burgers neergelegd, maar de
gemeente faciliteert zeker wel de nodige zaken en daar waar
wijkvertegenwoordigingen dat nodig achten kunnen zij de
gemeente verzoeken om mensen en eventueel middelen in te
zetten voor specifieke onderwerpen, activiteiten of projecten.
Onze wijk is door de gemeente aangemerkt als beheerwijk.
Dat wil zeggen dat wij in principe goed in staat zijn onszelf te
redden. Daar waar nodig kunnen wij zelf de wegen vinden naar
de instanties als we ergens hulp of middelen bij nodig hebben.
Dit in tegenstelling tot de zogenaamde krachtwijken (‘Vogelaarwijken’) waar duidelijk en nadrukkelijk problematieken
spelen zoals drugsoverlast, vervuiling, armoede, verloedering,
etc. Ik kan mij er best in vinden dat ook mijn belastinggeld
in eerste instantie wordt ingezet voor wijken die het harder
nodig hebben dan de onze. Waarbij ik wel weet welke wegen
ik moet bewandelen wanneer onze wijk ergens ondersteuning
bij nodig heeft. Op zo’n moment mag ik ook verwachten dat
de gemeente er ook voor onze wijk is. Wij hebben als buurtvereniging goede contacten met de gemeente, dus ik kijk
best met vertrouwen uit naar de nieuwe aanpak. Een van de
dingen die we daarvan binnen niet al te lange tijd gaan zien
is het zogenaamde wijkgesprek. Daarvoor zal een doorsnede
van de wijk worden uitgenodigd, om tijdens dat gesprek van
gedachten te wisselen met de betrokken vertegenwoordigers
van de gemeente over alle zaken die in de wijk spelen. Wordt
vervolgd.
Rest mij u allen een zonnige zomer toe te wensen, prettige
vakantie indien van toepassing en graag tot ziens in onze wijk!

Remy ten Hoedt
Voorzitter

Tenslotte wilde ik u nog iets melden over het Centraal Overleg
Wijken. Dit is een initiatief van de gemeente waarbij wethouder, wijkmanager(s) en andere betrokken ambtenaren in
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nieuwe Bestuursleden
Wim, Petula en Gerrit
stellen zich voor:
gevraagd
De pietenpakken en het paashaaspak
zijn aan vervanging toe.
Welke buurtbewoner wil helpen nieuwe
pakken te maken. Heb je interesse?
Neem contact op met:
Petula Jans
Hoogstedelaan 26
tel: 4429977
Mijn naam is Wim Farla en ik neem de
taken over van Hadewych Martens. Ze
heeft ruim zes jaar de secretariaatsfunctie
vervuld en mag rustig het geheugen van
de wijk genoemd worden. Zijdelings en
in tijden van nood zullen we haar nog
regelmatig om raad vragen.
Uw nieuwe secretaris woont ook al
een jaar of twintig in de wijk, op de
Klingelbeekseweg 18. Tegenover het
Oolgaardthuis dus en uitkijkend op de
tuin van wijlen Gerrit Denkers en Coba.
In 1963 geboren en tot mijn negentiende
jaar getogen in Zevenbergen in WestBrabant, tegenwoordig vallend onder
gemeente Moerdijk. Jawel, een brabo
en opgegroeid met carnaval en andere
Bourgondische zaken.
Sinds mijn 19de woon ik met Marianne
in Arnhem, naar grote tevredenheid.
Na een aantal jaren in Sonsbeek en
op de van Muijlwijkstraat gewoond te
hebben vonden we dit huisje op een
toplocatie waar we meteen verliefd op
raakten. Het uitzicht is ook helemaal top!
Naast Hoogstede-Klingelbeek heb ik nog
veel andere passies. Zo gaan we sinds
1988 bijna ieder jaar met de fiets op reis.
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Begonnen in België, later reisden we
in Frankrijk, Italië, Duitsland, maar
ook verder weg: We reisden door
Mexico, Guatemala, Bolivia, Syrië,
Jordanië, Canada en heel vaak door
de V.S. Marianne en ik zijn ook groot
liefhebbers van lekker eten en drinken,
alles wat met liefde bereid is. Van zelfgemaakte friet (bij voorkeur in ossewit
gefrituurd) met huisgemaakte mayonaise
tot driesterrenrestaurants over heel de
wereld. Lekkere bieren en mooie wijnen
zijn hierbij uitstekend gezelschap.
Ik kan nog wel even verdergaan met een
lijstje: lezen, films, kunst, muziek, (heeeel
belangrijk!) maar het allerbelangrijkst
voor mij zijn mijn vrienden. Mooier dan
een van mijn Vlaamse vrienden kan ik het
niet zeggen: N’un goeien pint en echte
vrienden, dat is waar het in het leven om
gaat.
Tot ziens!

Wim Farla
Secretaris
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Petula Jans, 44 jaar, woonachtig in de
Hoogstedelaan 26, samen met Edwin
Borghs en onze zoon Staf.
Ik ben geboren in het mooie Brabantsdorpje Mill en heb daar gewoond tot
mijn 22ste. Ruim twintig jaar geleden
ben ik vanwege mijn werk naar Arnhem
verhuisd. Ik kwam toen in De Laar West
terecht. Na twee jaar zijn we vervolgens verhuisd naar het Sonsbeekkwartier. Een huis uit de jaren ‘30 hebben
we daar samen helemaal naar onze
wens opgeknapt. We hebben daar veel
passie ingelegd om van iets ouds, iets
moois te maken. Toen dat helemaal klaar
was, begon het weer te kriebelen om
een volgend huis op te knappen. Dat
huis vonden we acht jaar geleden in de
Hoogstedelaan. Hier hebben we al veel
energie en creativiteit ingestopt. Maar
er valt nog steeds veel te doen.
Ik heb een creatieve achtergrond. Mijn
baan als etaleuse bij Vroom & Dreesman
in Arnhem combineerde ik met een opleiding aan de Mode Academie. Na een
lange periode werkzaam te zijn geweest
als etaleuse besloot ik het over een
andere boeg te gooien en me te gaan
richten op de gezondheidszorg. Eerst

ben ik werkzaam geweest als groepsleider bij Schreuderhuizen, een instelling voor mensen met een beperking.
Later heb ik de overstap gemaakt naar
Siza Dorpgroep. Daar ben ik nog steeds
werkzaam binnen een activiteitencentrum. Hier heb ik de kans mijn creativiteit
te combineren met het ondersteunen van
de dagelijkse activiteiten van mensen
met een beperking.
Ook voor de buurtvereniging ga ik me
als bestuurslid bezig houden met het
organiseren van activiteiten. Daar ligt
mijn kracht en creativiteit en kan ik
waardevol zijn voor deze buurt.
We wonen inmiddels al weer geruime
tijd in de Hoogstedelaan. Mijn wens was
altijd om later nog terug te keren naar
Brabant. Maar de Hoogstede voelt nu
als ons thuis. Een mooie buurt met een
dorpse sfeer, waar ik nog heel lang wil
blijven wonen.

Petula Jans
Activiteiten

Penningmeester is zo’n fantastische
titel dat ik direct enthousiast werd toen
gevraagd werd naar mijn beschikbaarheid voor deze functie. Toch eerst maar
even wat vragen gesteld over de financiële huishouding, en dat ik volmondig JA
gezegd heb, zegt genoeg hier over.
En wie ik ben? Een begin 50-er die
samen met Carin 13 jaar in de buurt
woont, 2 kinderen heeft (waaronder de
paashaas) en graag de stilte van het fietspad zoekt voor noodzakelijk onderhoud
aan hoofd, lijf en leden. Van beroep ben
ik een HR/P&O/Personeelsman, met een
wat beschouwende kijk op de wereld. Ik
ben wat stug in de omgang (Groninger
van geboorte), maar rechtlijnig en in voor
een geintje.
Wat de buurt van mij kan verwachten?
Een gedegen boekhouder, met simpele
regels en een sluitende begroting. Het
financiële stokje overnemen van Annette,
met haar flair, gedrevenheid en gemakkelijke manier van communiceren, zal niet
eenvoudig zijn, een compliment is hier
op zijn plaats: ik kom in een gespreid
bedje!

Gerrit van Midloo
Penningmeester
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algemene ledenvergadering
buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek
Verslag Algemene Ledenvergadering
Buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek
17 april 2012
Aanwezig: het bestuur van de Buurtvereniging, leden van de
Buurtvereniging, wijkmanager Carla Butzelaar en wijkwethouder
Luuk van Geffen, Marja Pals, Kasper van den Berghe,
archeoloog.
Afwezig met kennisgeving: Aatje Voors, verder had
de leeskring ook een avond gepland op 17 april.
1. Opening en mededelingen.
Voorzitter Remy ten Hoedt opent de vergadering.
Hij constateert dat de ‘truc’ om aansluitend aan de ALV een
lezing over de opgravingen te plannen heeft gewerkt: de
opkomst is deze keer beduidend hoger. In het bijzonder
worden Luuk van Geffen, Carla Butzelaar, Kasper van den
Berghe en Marja Pals welkom geheten. Deze laatsten zullen
de lezing verzorgen. De voorzitter doet een oproep om oude
herinneringen te melden. Ook dankt hij Theo en Arla Jans
van de Hulkesteinflat voor het beschikbaar stellen van de
vergaderruimte.
2. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Verslag vorige ALV:
Hannie Kuppens vraagt of TCN ook bezwaar maakt tegen het
spoorweglawaai. Er wordt opgemerkt dat er geen activiteit is
ondernomen vanuit de werkgroep TCN. De werkgroep spoorweglawaai heeft wel bezwaar gemaakt, samen met het bestuur.
Ron Brouwer geeft aan dat hij had gezegd het onbestaanbaar
te vinden dat de gemeente de vertraging van het terugbrengen
van de beloofde voorzieningen, waaronder het voetbalveld
enz. ophing aan uitstel van de nieuwbouw. Hij vond dat de
gemeente gewoon haar afspraken diende na te komen onafhankelijk van de voortgang van de nieuwbouw.
4. Financiën.
Annette Verbraak geeft voor de laatste keer uitleg bij de uitgereikte stukken over inkomsten en uitgaven van de Buurtvereniging. Bij de activa staat een groot bedrag vermeld, dit is de
ontvangen subsidie voor het steunpunt dat in de wijk gebouwd
zal worden. Onderzocht zal worden of dit bedrag tegen een
hogere rente ergens anders onderdak kan vinden. Het plan is
om de ontvangen rente op dit bedrag op de begroting zichtbaar te maken als reservering tegen de waardevermindering
van dit geld. Kregen we vorig jaar nog € 865,- Vogelaargeld,
dit jaar is dit komen te vervallen. De normale subsidie wordt
ook gehalveerd. Dit zal tot gevolg hebben dat de activiteiten
strakker gaan worden gebudgetteerd. De contributie zal dit jaar
nog niet verhoogd worden.
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Passiva: De computerclub heeft gebruik gemaakt van stimuleringsgeld. Leni suggereert dat de leesclub hier ook gebruik
van kan maken.
Henk Willemsen vraagt of het verstandig is dat de diverse clubs
vooraf subsidie aanvragen, Annette geeft aan dat er minder
geld te besteden valt en dat er geen garantie kan worden
gegeven voor toekenning.
De kascommissie zegt bij monde van Jan Wage dat ze geen
afwijkingen heeft gevonden in de kas- en bankstukken en heeft
een positieve verklaring afgegeven. Remy dankt de kascommissie. Jan Wage treedt terug als lid hiervan, Hannie Kuppens
geeft aan dat zij deze taak wel op zich wil nemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
5: Bestuurssamenstelling.
Hadewych Martens (zes en een half jaar secretaris), Annette
Verbraak (een jaar activiteiten en twee jaar penningmeester) en
Tina Schiphof (vijf jaar activiteiten) treden af en zijn niet herkiesbaar. Voorzitter Remy dankt hen voor hun inzet en betrokkenheid, geeft hen een fles Klingelbergwijn en een bos bloemen.
Als opvolgers worden voorgedragen Wim Farla als secretaris,
Gerrit van Midloo als penningmeester en Petula Jans voor
de activiteiten. Ze stellen zich kort voor. De vergadering gaat
akkoord met de voordracht.
6. Mededelingen van de diverse clubs en werkgroepen.
Van de moestuinclub is niemand aanwezig,
Geitenwei: Juul de geit is dood, er zal worden bestudeerd
hoe we Juul vervangen.
De muziekclub is slapend en doet een oproep voor nieuwe
leden.
De schaakclub floreert, weinig verandering.
De bridgeclub slaapt. Er is een actieve bridgeclub in
de Hulkesteinflat.
De computerclub weet bij elke bijeenkomst twaalf tot twintig
mensen op de been te krijgen en maakt tegenwoordig gebruik
van een beamer zodat iedereen makkelijk kan meekijken.
Van de jogging- en de tennisclub is niemand aanwezig,
De wijngaardeniers hebben behoefte aan een afgesloten
terrein, om te voorkomen dat loslopende honden de gaard
als toilet gebruiken.
Werkgroep spoorweglawaai: de railbedding van de spoorbrug is vernieuwd, waardoor er minder lawaai zou moeten zijn,
het blijft echter een metalen constructie. Ook de kwaliteit van
de wagons bepaalt de mate van herrie.
WBP: Ellis meldt dat ze teleurgesteld zijn over het besluit van
de Raad van State met betrekking tot de hoogte van de nieuwbouw.
Werkgroep Oolgaardthuis: er is door het parkeerverbod
duidelijk minder parkeeroverlast. Er is discussie geweest over
een ommuurde speelruimte. De uitkomst is dat het gedeelte
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van de muur, dat de zichtlijn naar de Nederrijn belemmert,
vervangen wordt door hekken.
Verkeerscommissie: Hadewych meldt namens Ben dat er
gevaarlijke situaties ontstaan bij de uitrit van de Kema in de
Hoogstedelaan omdat mensen die van dit terrein afkomen denken dat ze voorrang hebben. De gemeente doet hier niets aan
omdat toch er op korte termijn iets gaat gebeuren aan de weg.

De sirenepaal wordt vijf meter verplaatst omdat de weg daar
doorgetrokken wordt.
9. De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage
en sluit de vergadering.
Na een korte pauze krijgt Kasper van den Berghe het woord
over de opgravingen op het totale bouwterrein.

7. Activiteiten:
Wies Koning geeft een overzicht van wat er het afgelopen jaar
is georganiseerd.
In juni was de straatspeeldag, dit keer op een kleiner stukje
Hoogstedelaan. Dit maakte het intiemer en gezelliger.
De barbecue in juli was in een filmachtig mooie omgeving
met glooiende grasheuvels en veel gezinnen aan een lange
tafel. Ook was er in juli een interessante rondleiding door het
nieuwe NS-station georganiseerd.
De eerste activiteit na de zomer was de wandeling in
Mariëndaal, druk bezocht door jong en oud. Dit gaan we zeker
herhalen.
De sinterklaasviering in november, in een nieuwe opzet van
Petula Jans, was zeer geslaagd.
De kerstboomverbranding/nieuwjaarsborrel in januari was weer
een succes. Het was droog, de kinderen mochten zelf blussen
en de volwassenen brachten een toast uit op het nieuwe jaar.
De lezing in en over de toekomst van het Eusebiushuis in
januari kende veel belangstelling.
In februari was er een geslaagd Koning Winter avontuur in een
ijskoud Eusebiushuis.
Het paaseieren zoeken en het paasvuur waren heel gezellig.
Veel blije kinderen en volwassenen.
Wies bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. Het komende
jaar zal globaal hetzelfde gebeuren. Er zijn ook nieuwe ideeën,
bijvoorbeeld: een filmavond in Huis en Haard, en een ontmoeting van alle zzp-ers en andere ondernemers in de buurt.
Suggesties zijn uiteraard welkom!
8. Rondvraag
Joop van Muilekom vraagt of er een nieuw beest komt ter
vervanging van Juul de geit. Caroline Bakkerus meldt dat het
schaap niet te lang alleen kan blijven maar dat het hok wel
eerst ontsmet moet worden.
Er worden vragen gesteld over de toegangswegen voor het
bouwverkeer en de in- en uitritten.
TCN-ers laten tijdens hun middagwandelingetje sporen na in
de vorm van afval. De beste oplossing lijkt om de mensen en
TCN rechtstreeks, als buren, te benaderen en het probleem te
bespreken.
Toine dient een motie van treurnis in omdat hij graag ziet dat er
bij buurtbijeenkomsten Klingelberg wijn geschonken wordt.
Hannie merkt op dat het knallab weer vaker knalt.
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WBP
Het is hollen of stilstaan als het gaat om
de bouwplannen in onze buurt.

Afgelopen winter en een deel van het voorjaar kon er vooral
gewacht worden op de afloop van de juridische procedure
tegen het bestemmingsplan. Zoals eerder gemeld is een
aantal buurtbewoners en de Buurtvereniging in beroep
gegaan bij de Raad van State. Na enkele keren uitstel heeft
de afdeling Bestuursrechtspraak dan eindelijk op 7 maart
uitspraak gedaan. Dit betrof overigens een tussenuitspraak
waarin helaas bijna alle beroepen ongegrond zijn verklaard.
De einduitspraak volgt nog en hierin zal geoordeeld worden
over het beroep tegen een groenbestemming en een aantal
punten met betrekking tot de verbindingsweg.
Na deze uitspraak konden de ontwikkelaars verder met hun
plannen. De verkoop van de woningen van ontwikkelaar
Hendriks is op 3 juni jl. officieel van start gegaan. Hoe dit zal
verlopen is moeilijk voorspelbaar maar makkelijk zal het niet
zijn in de huidige woningmarkt. Het plan van ontwikkelaar
Nieuwenhuis (de 14 woningen aan weerszijden van de tandartsboerderij) is aangepast. De verkoop van de oorspronkelijk
geplande woningen verliep niet naar wens en nu wordt gekozen voor een goedkoper huistype.
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Zoals voor iedereen zichtbaar is het bouwrijp maken van het
plangebied in volle gang. Terwijl de archeologen de laatste
zaken nog afrondden ging aannemer Remmits aan het werk.
De WBP heeft regulier overleg met projectleider Kalsbeek van
de gemeente en wordt zo geïnformeerd over de geplande
activiteiten en voortgang daarvan. We houden zo goed mogelijk de vinger aan de pols maar werden toch, samen met de
omwonenden, overvallen door forse ophogingen van percelen
in het oostelijk deel van het plangebied, het zogenaamde
Hofje (Hoogstedehof). In eerste instantie is geprobeerd via de
projectleider duidelijkheid te krijgen over deze gang van zaken
en totstandkoming van het ontwerp. De gemeente stelt zich op
het standpunt dat deze ophogingen in het participatietraject
met bewoners zijn besproken en ook in de definitieve plannen zijn vastgelegd; de bewoners weten hier echter niets van.
Stukken als de Gebiedsvisie en Inrichtingsplan zijn op dit punt
onduidelijk en lijken op sommige punten met elkaar in tegenspraak. Hoewel de gemeente intussen op een aantal plaatsen
de ophogingen wat heeft teruggebracht is nog steeds sprake
van een ongewenste situatie. De te bouwen woningen
zullen, als er niets gebeurt, lelijk uittorenen boven de
bestaande huizen.

buurtvereniging hoogstede klingelbeek

De omwonenden hebben intussen zelf actie ondernomen
en pers en gemeenteraadsleden geïnformeerd. Zij vertonen
daarbij een enorme inzet. Een aantal gemeenteraadsleden
heeft dit goed opgepakt wat geresulteerd heeft in het stellen
van kritische vragen aan de wethouder. Op het moment van dit
schrijven is de afloop van de behandeling in de gemeenteraad
nog niet helemaal bekend. Zodra dat wel het geval is zullen we
een bericht op de website plaatsen.
De WBP steunt en adviseert desgewenst de omwonenden
en is ook aanwezig bij de overleggen met de gemeente en
behandelingen in de gemeenteraad. Maar wij zijn niet zelf
betrokken bij de acties richting raadsleden en wethouder.
Actie nemen op bepaalde onderwerpen zullen we steeds plaatsen in het licht van het grote geheel. Dat is soms best een lastige afweging, maar de uitgangspunten zijn voor ons duidelijk.
Het lijkt ons goed het mandaat van de WBP nog eens te
vermelden:
Uitgangspunt voor de Werkgroep Borging Participatieresultaat
is het bestaande participatieresultaat;
• De Werkgroep is aanspreekpunt voor de buurt en
de gemeente om buurtbelangen op tafel te krijgen en
op de agenda te zetten bij reguliere overleggen met
gemeente en projectontwikkelaar(s);

• De Werkgroep toetst de juiste uitvoering van de nota van
randvoorwaarden, het inrichtingsplan en de gebiedsvisie;
• De Werkgroep zal dienen te zorgen voor afronding van
onder meer de volgende lopende 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.
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.
We maken graag van de gelegenheid gebruik ons mailadres te
vermelden voor vragen, opmerkingen etc.:
werkgroepborgpart@gmail.com of benader ons persoonlijk,
mag natuurlijk ook.
Namens de WBP,

Ellis Withagen
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nieuwbouw
Is 12 meter gelijk aan 14 meter?
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan werd onze wijk
al overvallen door de toegestane bouwhoogte: de twaalf
meter kwam letterlijk uit de lucht vallen. Als wijk hebben
we dat gevecht verloren.
Eind maart werden de omwonenden van de ‘Hof’ (meest
oostelijke deel van het plangebied) opgeschrikt door
paaltjes van meer dan twee meter hoog. Toen de gemeentelijke projectleider erbij werd gehaald, bleek dat het hele
middenstuk tot daar opgehoogd zou worden. Daarmee
zouden de woningen ineens veertien meter boven omringende gebied uittorenen. Buurt in rep en roer want
hierover was nooit gecommuniceerd. Voor de bestaande
bouw zou deze situatie ook tot zeer vreemde situaties
leiden want de nieuwbouw zou vanaf een soort terp op
omliggende tuinen neerkijken. Weg privacy.
De bewoners hebben zich toen verenigd en gewapend met
alle verkrijgbare documentatie. De krant werd erbij gehaald,
raadsleden uitgenodigd om te komen kijken, een stellage werd
opgericht om de situatie na te bouwen etc. Ondertussen ging
de aanleg wel steeds verder.
Op het moment van schrijven is het onderwerp al driemaal in
de raadscommissie besproken. Het verweer van wethouder
Gerry Elfrink (SP) is iedere keer uitermate zwak tot aan het
genante toe. Het vertellen van halve waarheden of onwaarheden schuwt hij niet. Duidelijk is dat de wethouder niet wil
toegeven dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil al helemaal niet
de zaak terugdraaien.
Als omwonenden hebben wij al op eigen kosten een civieltechnisch rapport moeten laten opstellen om de cijfers van
de gemeente te ontzenuwen. Ook hebben wij een eigen plan
gemaakt dat uitgaat van oorspronkelijk maaiveld. Tot nu toe
werd alles van tafel geveegd door de wethouder.
De meerderheid van de Raad is echter op onze hand.
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Onder aanvoering van CDA wordt voor de Raad van 25 juni
een motie tegen de wethouder voorbereid. Op moment van
schrijven lijken Groen Links, Zuid Centraal, Christen Unie, PvdA,
Trots en waarschijnlijk VVD deze motie te steunen. Vraag is of
de wethouder die dan gaat uitvoeren. Parallel hieraan heeft de
bewonersgroep een brief aan de wethouder verstuurd omdat
wij menen dat hij zich op een bepaald punt vastgepraat heeft
over een bepaalde hoogte en wij hem op die uitspraak willen
vastpinnen.
Wat heeft het ons tot nu toe gebracht?
1. Tweemaal heeft de gemeente al een stukje van het
opgehoogde afgehaald.
2. een inkijkje in het handelen van wethouder Gerrie Elfrink
waar je je plaatsvervangend voor schaamt
3. dat er gelukkig nog raadsleden zijn die zich voor de buurt
inspannen omdat ze zien dat wij goede argumenten hebben
4. dat de macht van de raadsleden maar beperkt is ten
opzichte van die van de wethouder
5. dat je ongelooflijk veel tijd erin moet steken om
de gemeente partij te geven
6. dat je er zonder eigen deskundigheid niet komt.
7. dat ook de krant een machtig middel is
8. dat het net schaken is: een paar zetten vooruit denken
en je niet weg laten zetten.
Op moment van lezen zal alles waarschijnlijk duidelijk zijn:
of er gaat nog meer grond vanaf of het blijft hierbij. Kortom:
spannende maar ook vermoeiende tijden voor dit deel van
de Klingelbeek.
Dat het echter allemaal op deze manier moet, is niet alleen
uiterst bedenkelijk maar ook zorgwekkend: een wethouder die
niet wil luisteren maar tegen beter weten in zijn zin doordrijft.
Wordt vervolgd in het decembernummer!
Namens bewonersgroep Klingelbeek, Ludo Mooi
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Schutterij
Hoogstede clingelbeeck
Beste buurtgenoten,
Bij de heroprichting beschikte de Schutterij over een vaandel
uit ca. 1840, maar dat verkeerde in zulk een slechte staat, dat
zelfs onze voorvaderen uit de jaren 1930 er niet mee over straat
durfden te lopen.
In 1993 werd het idee geopperd om het vaandel opnieuw
te vervaardigen. Onder de bezielende leiding van Joop van
Muilekom en de deskundige leiding van Anneke Reede is dit
met behulp van een zestal leden in vijf maanden gerealiseerd.

De agrarische afkomst van
de Schutterij en de verbondenheid met de Staat der
Nederlanden staan centraal.
In het midden staat de
Nederlandse Leeuw, naar
rechts kijkend, met geheven sabel en zeven pijlen in
zijn poot, voorstellende de
Zeven Provinciën. De Leeuw
staat midden tussen twee
gevlochten boomtakken,
waaraan acht oranje appels
hangen. Onderin het vaandel staat een ploeg en in
elke hoek zijn vier goudgele
toortsen weergegeven.
Op de schuttersdag van1993 werd het vaandel onthuld.
Dit vaandel is echter zwaar en vooral bij wind moeilijk te
dragen. Al een paar keer hebben we ervan moeten afzien om
deze in de optocht mee te nemen. Daarom is in 2011 gekeken
naar een alternatief, een vlag, die we mogelijk ook als vendel
kunnen gebruiken.
Meindert Rudolphi nam het initiatief en heeft samen met
Gertie Beurskens het ontwerp gemaakt.

En dan nu over onze komende schuttersdag, die plaats vindt
op zondag 26 augustus 2012 op het terrein van CasaCura,
het voormalige Fratershuis. Het motto luidt ´Schutterij zwaait
het vaandel´ en is voor de hand liggend, omdat we de nieuwe
Koning met onze nieuwe vendels zullen kronen.
Zoals gebruikelijk wordt de Koning 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 Adrie Bongers zijn Koningschap zal weten te prolongeren.
Namens de Schutterij alvast een prettige vakantie en tot ziens
op 26 augustus op het schuttersveld!
					

Het bestuur van de Schutterij
Uitgangspunt was, dat ermee kon worden gevendeld, waardoor
de maten van 1,30 x 1,30 meter vastlagen. Bovendien moest
het een relatie hebben met het vaandel, maar moest
er toch anders uitzien.
De vendels zijn gesponsord door Marinus Jansen, het bedrijf
van Jansen Recycling aan de Klingelbeekseweg. De Gilden
van Sint Gangulphus en Sint Laurentius binnen de stad
Huissen hebben het contragewicht en de top voor de
vendelstok geschonken.
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de Leeskring
Zomerleestips van de Leeskring
Droomvrouw, van Lisa See
In 1644 kwam de Ming-dynastie ten val.
De Mantsjoes veroverden de troon en
vestigden de Tj’ing-dynastie. Dertig
jaar lang verkeerde het land in grote
beroering. Sommige vrouwen moesten
hun huizen verlaten, andere deden dat
uit vrije wil. Letterlijk duizenden vrouwen
werden dichter en schrijver en zagen hun
werk uitgegeven. Deel van dit fenomeen
waren de naar liefde smachtende maagden. Van meer dan twintig van hen is
werk bewaard gebleven.
Het boek is gebaseerd op ware gebeurtenissen en speelt zich af in China,
midden in de zeventiende eeuw.
Peony, een jonge vrouw, probeert haar
eigen leven te leiden in een tijd waarin
voor vrouwen alles, zelfs de liefde, door
anderen werd bepaald. Zoals veel jonge
vrouwen in die tijd was ook zij geobsedeerd door een opera waarin een
jonge vrouw sterft aan het verdriet om
een onbeantwoorde liefde. Voor Peony,
die uitgehuwelijkt is aan een man die
ze nooit ontmoet heeft, vertolkt iedere
regel van de opera haar eigen verlangens en dromen.
Lisa See brengt het zeventiende-eeuwse
China op meeslepende wijze tot leven,
een tijd waarin traditie en rituelen uiterst
belangrijk waren.
Vanaf bladzijde een raak je gefascineerd
en word je het boek ingezogen.
Door de verbeeldingskracht van Lisa See
proef, ruik en voel je het China uit die
tijd.

Oorlogsliefde, van Auke Kok
Meeslepend en vlot geschreven boek
over het huwelijk van Corry den Held
met Nederlands beruchtste landverrader
Anton van der Waals in 1944. Zij was nog
geen twintig, hij was twaalf jaar ouder
en een charmante en vermogende baron
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die aan de goede kant stond. Dacht zij.
Zijn verhalen kon ze niet controleren: het
was oorlog. Het was te mooi om waar
te zijn, dacht Corrie. Ze had gelijk.
Anton van der Waals leverde talloze
verzetslieden aan de Duitse bezetters
uit en deinsde niet terug voor moord,
maar hij zorgde goed voor zijn Corrie. En
zij genoot. Tot de twijfel toesloeg en ze
het vermoeden kreeg dat hij dubbelspel
speelde en misschien een bedrieger, een
verrader was. Maar toen kon ze niet meer
terug.
Corrie den Held heeft nooit over haar
huwelijk willen praten, maar wil op
tachtigjarige-leeftijd wel met Auke Kok
praten. Nadat deze in 1995 het boek:
De verrader, leven en dood van Anton
van der Waals, heeft gepubliceerd, denkt
ze dat hij alles zal begrijpen.

Alsof het Voorbij Is,
van Julian Barnes
Mooi boek over hoe je herinnering aan
een goede vriend in duigen valt als blijkt
dat hij heel anders was dan jij dacht.
En hij heel anders dacht over jou dan jij
dacht.
Je voelt met de hoofdpersoon mee als
steeds nieuwe inzichten zich openbaren
en zijn geheugen verre van perfect blijkt.

Scandinavische
misdaadliteratuur;
Stieg Larsson (Millenniumtrilogie) en
Jussie Adler-Olsen (Serie Q)
De zomer is nog niet echt begonnen
als ik dit schrijf. Maar wanneer u dit leest
hoop ik dat u in een tuinstoel aan het
genieten bent van de zon. En straks na
het lezen van de aanbevolen boeken van
de leeskring met een goed, spannend,
mooi, danwel ontroerend boek op uw
vakantiebestemming.

Ik zit in de fase van het spannende boek,
thrillers die lekker doorlezen komen
voor mij uit de Scandinavische misdaadliteratuur.
De Millenniumtrilogie zal half Nederland nu wel gelezen hebben, de mond
tot mond reclame gaat bij zulke boeken
heel snel. In de Serie Q houdt politieman
Carl Mørck zich bezig met cold cases. Hij
is hoofd van de afdeling Q die bijzondere en onopgeloste oude moordzaken
onderzoekt. Tot nu toe verschenen in de
Serie Q de volgende boeken: De Vrouw
in de Kooi, De Fazantenmoordenaars, De
Noodkreet in de Fles, Dossier 64. Als je
begint met lezen dan kun je niet meer
stoppen. Veel leesplezier en een fijne
zomer!

Ter info: misdaadromans uit Scandinavië zijn niet aan te slepen sinds Stieg
Larsson en Henning Mankell de bestsellerslijsten aanvoeren. Scandinavische kwaliteitsthrillers zijn nog nooit zo populair
geweest als in de laatste jaren. Het
begon allemaal in de jaren zestig, met de
maatschappij-kritische romans van Sjöwall
& Wahlöö, waarin Martin Beck de hoofdrol
vervulde. Vanaf het jaar 2000 voerden de
boeken van Henning Mankell over inspecteur Wallander de bestsellerslijsten aan.
Sinds dit succes is er geen houden meer
aan. Steeds meer Scandinavische thrillers
worden in het Nederlands vertaald. In
2008 brak opeens Stieg Larsson door.
Van het eerste deel van zijn Millenniumtrilogie ‘Mannen die vrouwen haten’ zijn
in Nederland bijna een miljoen exemplaren verkocht! En in 2010 verschenen
er maar liefst 3 nieuwe thrillers van Jussi
Adler-Olsen die alle wekenlang bij de top
van de best verkochte boeken hoorden.
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de schaakclub
De detectives
van Elisabeth George
In de vakantie van de Lezerij, en natuurlijk mijn eigen vakantie vind ik het ook
heerlijk om detectives te lezen. Mijn
favoriete schrijfster van detectives is
Elizabeth George met inspector Lynley
en brigadier Havers in de hoofdrol. Er
wordt veel aandacht besteed aan de
karakters van daders en slachtoffers. Bijv.
“Klassemoord” dat zich afspeelt op een
upper class-school waar iedereen elkaar
de hand boven het hoofd houdt. Inspector Lynley, zelf van adel, begrijpt dat
wel, maar brigadier Havers zet zich daar
tegen af. Het geeft een goed inkijkje in
bepaalde kringen.

F. Springer Met stille Trom
In 1963 droeg de Nederlandse
regering Nieuw Guinea over aan
Indonesië. Springer werkte daar in die
laatste onzekere periode bij het gouvernement en was betrokken bij het ‘openleggen’ van afgelegen gebieden waar
Papoea-stammen nog min of meer in het
stenen tijdperk leefden. Meteen na de
overdracht schreef hij tijdens zijn vakantie
in Zuid Frankrijk in luchtige hoofdstukjes
over het werk en de leefomstandigheden
van de jonge Nederlandse ambtenaren
in dat achterland. Maar bij het lezen van
de drukproeven vond hij het ongepast
het boek uit te geven. Het manuscript
verdween in een kist, tot hij het kort voor
zijn dood (najaar 2011) terugvond en nog
wat bewerkte om het alsnog uit te geven.
Er was voldoende tijd overheen gegaan.
Ik heb het boek ademloos gelezen: de
primitieve omstandigheden, het improviseren, de dapperheid en wijsheid van
jonge ambtenaren . . . . Heel beeldend,
luchtig en nuchter opgediend met veel
understatement. Een prachtig boek
voor warme zomeravonden dat veel
gesprekstof biedt.

Namens de leeskring veel leesplezier:

Herma, Resie J., Resie W., Clara,
Aatje en Beppie

Seizoen 2011-2012
Het afgelopen schaakseizoen is een erg enthousiast seizoen geweest. Nog
niet eerder zijn er zoveel wedstrijden voor de jaarlijkse competitie gespeeld.
Hoewel de club maar negen leden heeft, wordt er gespeeld in vier groepen.
Ben je in het vorige seizoen geëindigd onder de 25% winstpartijen, dan speel
je in groep 4, tussen 26% en 50%: dan in groep 3. Enzovoort.
Elk jaar dus weer spelen voor een promotie. Het nadeel van promotie is dat je een
speler uit een lagere groep meer speeltijd
moet gunnen terwijl je zelf minder tijd
krijgt toebedeeld.
Uitgangstijd is één uur speeltijd per speler
uit de zelfde groep. Per groep verschil
gaat er bij de hoger geklasseerde 10 min.
af terwijl de lager geklasseerde er 10 min.
bij krijgt. Zo ontstaat er een speeltijdverschil van 20 min. per groep. En dat
kan oplopen! Als een speler uit groep 1
de strijd aangaat met iemand uit groep
4, blijft er voor de groep 1 speler 30 min.
over, terwijl de groep 4 speler 1½ uur
speeltijd krijgt toegewezen. Er zijn hierdoor toch weer enkele verrassende uitslagen ontstaan.

Er moeten dus nog enkele partijen
gespeeld worden (ieder 16 partijen).
Dit wordt waarschijnlijk niet gehaald
in verband met de naderende vakanties en natuurlijk de EK voetbalshow.
Toch, zoals eerder gememoreerd, kent
schaakseizoen 2011-2012 een erg
enthousiaste deelname.
De laatste maanden was Bas van der
Hek telkens onze gastheer, in verband
met wat fysieke ongemakken. Er werd
dan wel telkens door een ander voor
de noodzakelijke versnaperingen en
inspirerende wijn gezorgd. Maar Elly
had telkens toch maar weer de koffie
klaar, waarvoor de schaakclub haar
heel dankbaar is.

Joop van Osch
Zo wordt er een levendige competitie
gedraaid, die een toch elk jaar weer
wisselende bezetting van de groepen
genereert. De stand van dit seizoen is
momenteel als volgt:

SEIZOEN 2011-2012
Naam » groep	Gespeeld.	Gewonnen
Bas » 1
14
12
Gerard » 1
12
5
Paul » 2
13
8
Joop » 2
13
11½
Fred » 3
13
2
Meindert » 3
10
2½
Guus » 4
9
3
Rob » 4
15
4½
Jack » 4
13
7½

score
86%
42%
62%
88%
15%
25%
33%
30%
58%
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Archeologie en beleving
Archeologie was voor mij altijd het met
een stoffertje en spateltje doorzoeken
van de aardbodem. Toch vreemd als je
tijdens de rondleiding van Kasper van
den Berghe (stadsarcheoloog) over ‘ons’
terrein een grote graafmachine de aarde
ziet omploegen. En dan ook nog met
een metaaldetector er bij want “we
hebben al heel wat munitie gevonden
in het door experts gezeefde terrein”.
Ik krijg een brok in m’n keel, zeker als
blijkt dat één granaat slechts 15cm onder
het maaiveld gevonden werd. Zoon Stijn
speelt hier, net als veel andere buurtkinderen… “Tja, als wij klaar zijn is het
pas echt munitievrij.” Verderop wordt
met scheppen, kruiwagens en zeven
gewerkt en dan, eindelijk, in het meest
westelijk puntje van het terrein…. de
stoffertjes en spateltjes…! Grondverkleuringen worden minutieus in kaart
gebracht, uitgelegd wordt hoe een en
ander te interpreteren is en waarom een
koeienskelet bij een bouwwerk (want 2
evenwijdige rijen van 6 anders kleurende
cirkels in het zand = bouwwerk) uitsluit
dat dit bouwsel bewoond werd en dus
een opslagschuur moet zijn geweest.
Dan worden ‘gevonden voorwerpen’
als ware trofeeën getoond: een KNIL
insigne, een tinnen soldaatje, knopen
van uniformen en als klap op de vuurpijl
een Romeinse munt. Ik krijg zin om mijn
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oude kleren aan te trekken en zelf de
spatel ter hand te nemen. “Ja, hoor dat
kan, werk genoeg!” vervolgt Kasper. Eerlijk gezegd is het er niet van gekomen, ik
had wel tijd maar toch steeds een ander
excuus…..
Na maanden zwoegen en nog een
bezoek van de explosieven opruimingsdienst is de grote dag daar: zand er over,
het gebied is nog nooit zo vlak geweest!
Etenstijd op een mooie dag in maart,
is Stijn er nog niet? Ahh, daar komt hij.
Op blote voeten, laarzen in de hand.
Aanschuiven is er nog even niet bij:
bij de deur alle kleren uit en hop, eerst
onder de douche (en hopen dat de
afvoer van al dat zand niet verstopt
raakt). Wat een prachtige tijd, avonturier
spelen op 5 hectare opgravingsterrein:
de zandbergen als glijbanen en de botten als overblijfselen van dino’s en ander
al lang uitgestorven beestenboel. Dat het
in werkelijkheid schapen-, paarden- en
koeienbotten zijn vertel ik maar niet, zo
is het toch veel mooier. De fantasie gaat
op de loop met de buurtkinderen, zowel
klein als groot.
Na het eten krijg ik een rondleiding van
Stijn. De botten, bergen zand, diepe
kuilen, windkanters, skeletten, zwartgeblakerde stenen, piketpaaltjes, troffels en
ander onbeheerd gelaten gereedschap

vormen samen een prachtige ingang
voor de fantasie en uitgebreide verhalen
over hoe het eens was. Dat op school net
een les over fossielen (bedankt meester
Wim) is geweest prikkelt nog meer.
Zelf ben ik erg gecharmeerd van de koe,
ik bedoel de Tyrannosaurus Rex.
Na maanden van heerlijk spelen, ravotten, vies worden, erg vies worden en
‘nooit meer schoon te krijgen’ is de
memorabele dag daar: zand er over. Zo
heel erg gaaf zal het nooit meer worden.

Gerrit van Midloo

koning winter

Klingelstee 67 / 07

pasen

straatspeeldag

Juni / 2012

de wijngaard
Domein Klingelberg 2012
Nestor-wijngaardenier
In deze zomer-editie van de Klingelstee moeten we het artikel
van onze wijkwijngaard Domein Klingelberg beginnen met een
droef bericht.
Eerder dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van onze
nestor-wijngaardenier, Wim van der Kaaden. Hij overleed na
een ziekbed op 89-jarige leeftijd. Hoewel hij vanwege een
afnemende gezondheid al enige tijd - en tot zijn eigen verdriet - niet meer in staat was zijn bijdrage aan de druiventeelt
op ons domein te leveren, ervaren wij zijn overlijden als een
stevig verlies. Uiteraard op de eerste plaats bij zijn nabestaanden, maar zeker ook bij ons wijngaardeniers, laat hij een flinke
leegte achter.
Als Wim op de wijngaard aanwezig was, was hij dat ook nadrukkelijk. Hij werkte altijd hard en zeker ook nog op hoge leeftijd liet hij geen enkele klus zomaar over aan ons, ‘jongeren’.
Sterker nog, hij zat ons eerder achter de vodden dat er vooral
gewerkt moest worden; hij gunde zichzelf en ons weinig tijd om
te rusten.
Behalve om zijn inzet en werklust werd Wim op de wijngaard
gewaardeerd om zijn humor, zijn levenservaring, zijn duidelijke
standpunten en de manier waarop hij in het leven stond. Wim
was een bijzonder mens en zo zullen wij hem ons ook blijven
herinneren.
Druivensoorten Domein Klingelberg
Bij de presentatie van Projectontwikkelaar Hendriks, die het
merendeel van de woningen in het nieuwbouwproject in onze
wijk gaat bouwen, werd de suggestie gedaan om een aantal
woningtypen de namen van druiven te geven. Dit bij wijze van
connectie met onze wijkwijngaard. Wij vonden dit een leuke
suggestie, alhoewel we niet zeker weten of dit er uiteindelijk
van gaat komen. Wel hebben we die aanleiding aangegrepen
om de op ons domein aanwezige druivensoorten eens op een
rijtje te zetten. Dit overzicht wilden we u, als buren van Domein
Klingelberg, zeker niet onthouden.
Regent
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Onze belangrijkste druif is de Regent; een betrekkelijk nieuw
Duits druivenras, dat is ontstaan uit een kruising van Diana
(Silvaner met Müller-Thurgau) met Chambourcin.
Door het erfgoed van de Chambourcin-druif heeft de Regent
een behoorlijke resistentie tegen de twee belangrijkste schimmelziekten: echte meeldauw en valse meeldauw. Deze resistenties worden gecombineerd met een andere belangrijke eigenschap, namelijk vroegrijpheid. Hierdoor kan Regent ook onder
Nederlandse omstandigheden goed worden geteeld en worden de druiven elk jaar (ook in slechte zomers) voldoende rijp
om voor wijnproductie te kunnen worden gebruikt. Van deze
druif wordt onze zeer smakelijke (rode) Klingelberg Regent
gemaakt, die sinds enkele jaren ook een rijping op eikenhout
ondergaat.
Bianca

Eén van onze mooie witte druiven is de Bianca, een zeer goede
buitendruif voor in het Nederlandse klimaat. De Bianca geeft
middelgrote, langwerpige trossen met middelgrote, gele
druiven. De druiven zijn zeer goed van smaak. Ze zijn zoet en
sappig en hebben een goed aroma. Dit ras is goed resistent
tegen diverse (schimmel-)ziekten en is ook goed vorstbestendig. Hij heeft een gemiddelde opbrengst en is zowel zeer
geschikt voor directe consumptie (als tafeldruif) als voor wijnen.
De wijn die gemaakt wordt van de Bianca lijkt een beetje op
een Sauvignon Blanc en is beter dan je zou verwachten van
een consumptiedruif. Wij combineren deze Bianca, die op ons
domein een mooie, maar vrij lage opbrengst heeft, met de
Johanitter om daar onze witte Klingelberg Johanitter-Bianca
wijn van te maken.
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De druif heeft een mooi zuurgehalte wat hem geschikt maakt
voor de productie van mousserende wijn. Hij wordt vooral aangeplant in Japan, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten.
Palatina

Johanniter
Onze tweede witte druif is dus de Johanniter, een kruising van
de bekende druivensoorten Riesling en Pinot Gris. Het is een
witte druif met een werkelijk zeer frisse afdronk, afkomstig van
de Pinot-Gris, met het zuurtje van de Riesling. Op wijnproeverijen komt wijn van deze druivensoort steevast als betere uit de
bus. Hij levert een wijn met een hoog doordrink gehalte, een
goede allemansvriend.
Trosrijping vindt plaats tot ongeveer de derde week oktober
en hij kan dus zonder moeite lang blijven hangen. Daarmee
wordt natuurlijk wel het risico op schade als gevolg van zware
regenval of opkomende nachtvorst groter. Wij laten de druiven
op ons domein meestal dan ook niet zo lang hangen.
De Johanniter is de laatste jaren erg veel aangeplant in
Nederland. In Duitsland is hij een echte hit.
Kenners zeggen dat de Johanniter alles in zich heeft om
Nederland in de nabije toekomst een plekje te gunnen op
de internationale wijnkaart. Zoals gezegd combineren wij deze
soort in onze witte wijn met de Bianca.
Delaware

Naast de 3 druivensoorten die we voor onze wijnen gebruiken,
is op ons domein ook de Delaware te vinden; een tafeldruif die
we dus niet voor de wijn gebruiken. Deze soort werd ontdekt in
Delaware, Ohio in 1849. Hoewel er wordt gezegd dat het een
Amerikaans ras is, is zijn afkomst niet bekend en wordt gedacht
aan een lichte Vitis Vinifera mix. Vitis Vinifera is de algemene
naam voor druivensoorten die voor wijnproductie kunnen
worden gebruikt.
De huid van de rijpe Delaware druif is lichtrood tot bijna roze
van kleur met een zachte huid en sappig zoet vruchtvlees.

Tenslotte staat op Domein Klingelberg nog een enkele Palatina-stok. De Palatina is een witte druif, afkomstig uit Tsjechië
en is ook wel bekend als Augusztusi Muskotaly (CSFT - 159).
De druif is gekweekt door de Hongaar Kosma Pal.
De trossen van de Palatina druiven zijn groot en kunnen wel
een halve kilogram zwaar worden. De druiven zijn ovaal met
een mooie goudgele kleur, zijn tolerant voor echte meeldauw
en resistent tegen botrytis en valse meeldauw. De druivenstokken hebben een matige en rechtopstaande groei, met een
regelmatige, hoge opbrengst. Vanaf medio september is de
Palatina geschikt als tafeldruif, vanaf begin oktober kan de druif
gebruikt worden voor de bereiding van wijn. De Palatina heeft
een duidelijke muskaatsmaak en een goede houtrijping.
Neem eens een kijkje!
Het seizoen is in volle gang en de wijngaardeniers zijn elke
zaterdagochtend op Domein Klingelberg te vinden om de wijngaard te verzorgen. Niet alleen met de druivenplanten zelf zijn
we nu intensief bezig, het onkruid en het gras moet ook wekelijks worden kortgehouden. De druivenstokken lopen prachtig
uit en deze uitlopers moeten netjes worden opgebonden zodat
ze maximaal van het zonlicht en de wind gebruik kunnen maken
om de druiventrossen tot wasdom te laten komen.
Natuurlijk zijn de wijngaardeniers zeer zorgzaam voor de
wijngaard en net als elke fruitteler zijn we zeer begaan met het
wel en wee van onze ‘kinderen’. Maar dat wil niet zeggen dat
we onze buren niet graag op onze trots willen ontvangen! Dus
neemt u vooral eens een kijkje – liefst niet om de hond uit te
laten: dat vinden we niet zo fris – en geniet van uw en onze
wijkwijngaard. Wij werken weer toe naar een mooie oogst eind
september. Graag tot ziens op ons domein.
Namens de wijngaardeniers van Domein Klingelberg,

Remy ten Hoedt
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Alpe d’Huzes 2012
Vorig jaar juni hoorden wij van vrienden
dat zij in 2012 Alpe d’Huzes wilden fietsen. De aanleiding was vrij persoonlijk.
In onze gezamenlijke vriendenkring had
Martine, de 17-jarige dochter van Geert
en Annemarie Sipman, de diagnose
kanker gekregen. In het kader van haar
herstel was het idee geboren om een
team rond haar heen te verzamelen en
samen met haar die berg te trotseren.
Ik heb mijzelf direct laten rekruteren.
Al snel was er een team aanwezig, naast
vader Geert bestaande uit directe vrienden, een collega van Geert, de dominee
en de dochters van vrienden. Met elkaar
een mooi span, dat vanaf september
2011 gezamenlijk de training ging
oppakken.
September 2011 kreeg Martine te horen
dat genezing niet mogelijk was, en dat
ze niet veel tijd meer had. Met haar de
Alpe d’Huez beklimmen leek onmogelijk. Helaas bleken de artsen het bij het
rechte eind te hebben, Martine overleed
op 2e kerstdag 2011, 17 jaar oud. Op 2
januari 2012 hebben wij haar begraven.
Een absurde ervaring om een zo jong
iemand naar haar laatste rustplaats te
brengen, terwijl je zelf 3 keer zo oud
bent.
Al snel werd besloten om de laatste wens
van Martine uit te voeren: gewoon doorgaan met het team en zo veel mogelijk
geld ophalen. Mijn vrouw Petra sloot zich
aan om Alpe d’Huzes te gaan rijden, één
keer naar boven op de dag voorafgaand
aan Alpe d’Huzes.
Naast de eigen voorbereiding buiten
en spinning in de sportschool spraken
we ook dagen af om gezamenlijk op de
Posbank te oefenen en zijn we een paar
keer in de Ardennen geweest om daar
door de organisatie van Alpe d’Huzes
uitgezette tochten te fietsen. Ik denk
dat ik inmiddels, naast mijn spinningarbeid, een kleine 1000 km in de benen
had toen D-day naderde en we richting
Frankrijk vertrokken.
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Naast de tien fietsers (en hardlopers)
waren ook vrienden mee, die speciaal
voor deze gelegenheid een cursus sportmassage hadden gevolgd. Een gezin uit
de buurt van de familie Sipman, waarvan
ook een zoon meefietste, verzorgde de
catering voor die week. Alles bij elkaar
waren we met zo’n twintig mensen.
Maandag 4 juni voor een eerste keer, met
de auto, de berg verkend. Ik schrok me
een hoedje. Die steilheid, die lengte, die
haarspeldbochten! ’s Middags een stukje
met de fiets geprobeerd en geconstateerd dat mijn vrees terecht was. Louter
met teveel macht ging ik naar boven, niet
geschikt voor het halen van mijn belofte
om drie keer de Alpe te beklimmen.
Tandjes laten bijplaatsen door de mannen van het Rijwielpaleis in Bilthoven, die
voor die week hun zaak op slot gedaan
hadden en pro deo ter plaatse fietsen
repareerden. Dinsdag 5 juni opnieuw
omhoog en geconstateerd dat ik nu in
staat was op souplesse te klimmen. Het
leek haalbaar te gaan worden.
Woensdag besteed aan het ondersteunen van Petra, die die dag aan de beurt
was om één keer omhoog te gaan, en
haar aan de finish te begroeten. Veel
finishfoto’s gemaakt van andere deelnemers, en dan wordt het doel van deze
actie je goed duidelijk. Petra’s missie liep
zeer goed af. Fit als een hoentje kwam
ze over de meet. Ook dat gaf vertrouwen
voor mijn toekomst die dag er op.
De volgende ochtend om 3 uur op,
we zouden vertrekken om 4.30u in de
ochtend, er moest nog ontbeten worden
en SBS6 zou opnamen komen maken van
ons vertrek. De avond van tevoren alles
gereed gelegd, en proberen te slapen.
Net als alle andere teamleden had ik niet
geslapen. De tocht was die avond, in ons
hoofd, al begonnen! Door de adrenaline
toch fris ontbeten en de 8 km tot aan
Bourg, waar de start plaats had, afgelegd.

Wat een evenement, 4500 fietsers in
het donker met provisorisch verlichte
racefietsen in de richting van de berg,
juichende mensen, gedenkkaarsen en
na enige tijd……. de eerste bocht en
omhoog ging het!
Ik had mijzelf beloofd rustig aan te doen
en me niet te laten opjagen. Alles heel
houden. Op het moment dat ik dit schrijf
merk ik dat de herinneringen aan iedere
bocht en ieder recht klimstuk zijn vervaagd. Wat dacht ik, wat heb ik gezien?
Blijkbaar was de ervaring zo anders en
intens dat ik alleen nog maar de euforie
en de intensiteit van de klim kan voelen. Na aankomst op aanraden van een
ervaringsdeskundige slechts even gerust,
windjack aan en weer omlaag. Oppassen
met remmen, daar de velg al snel zo heet
wordt dat je het risico loopt op een klapband. Gelukkig ging het goed, en was
ik na 20 minuten beneden. Vervolgens
snel weer klimmen. Het ging nog steeds
goed, maar de vermoeiing begon binnen
te komen. Boven, het begon inmiddels wat warmer te worden, wat langer
gerust om vervolgens af te dalen naar
onze masseurs beneden in het dal. Na
de massage, rust en eten na ongeveer
een uur weer naar boven met het tempo
van de twee klimdochters uit ons team.
In alle rust deze laatste keer alle indrukken op me laten inwerken. Veel mensen
hadden inmiddels last van de hitte, maar
ik bleek daar (nog steeds) goed tegen
te kunnen. Ik genoot. Het werd steeds
drukker onderweg en bij de finish. Wat
een ervaring!
Na drie keer omhoog en alles nog heel
besloot ik het er bij te laten. Ik had mijn
quotum gehaald, en vertrouwde mijn
concentratievermogen niet meer voldoende om nog veilig te kunnen afdalen.
Ook was alles nu nog goed, zodat ik niet
nog maanden de naweeën nog zou voelen. In bad gaan zitten en eigenlijk direct
in slaap gevallen.

buurtvereniging hoogstede klingelbeek

oproep
Om 18u was nog een gezamenlijke
laatste beklimming. Geert zou deze keer
omhoog lopen en ik wilde bij de finish
staan om hem te zien binnenkomen.
Geert kwam uiteindelijk rond 20u binnen,
en was daarmee een van de laatsten voor
de sluiting. De finish was afgeladen met
mensen, alle emoties waren aanwezig.
Het was voorbij. Wat een unieke ervaring.
Het is nog steeds mogelijk te doneren
aan team Martine. Zoek op Google op
de zoekwoorden Alpe en Ron Brouwer
en je komt op de site van Ron.
Iedere gift is welkom. Iedereen werkt
mee voor niets. Hierdoor gaat 100%
van de opbrengst naar het goede doel,
het bestrijden de ziekte kanker e/o het
draaglijk maken van leven met kanker.

Ron Brouwer
13 juni 2012

Buurtgenoot en meubelmaker Gerrit Snijders kennen de meesten van ons
als een vakman. Maar hij is veel meer dan dat, met het hart op de goede
plaats zet hij zich in voor mensen die zonder Artsen Zonder Grenzen
geen toegang hebben tot noodzakelijke medische zorg. Hieronder zijn
verhaal.

Artsen zonder grenzen
Beste buurtgenoten,
Dit jaar heb ik besloten artsen zonder
grenzen (AZG) een steuntje in de rug te
geven. Ze doen belangrijk werk in het
bieden van noodhulp, de meesten is dit
wel bekend. Ik vind het zelf belangrijk dat
je kan doen wat je leuk vind, en dat je je
daarin kan ontwikkelen. Mooie gedachte
natuurlijk, maar totaal niet relevant als
je leven bedreigd wordt omdat je geen
medische hulp krijgt. Voor deze actie
vraag ik graag de hulp van onze buurt.
Organisaties timmeren tegenwoordig
hard aan de weg met allerlei sponsoracties, Alpe d’Huzes is daar een goed
voorbeeld van. Zes keer een berg op
fietsen voor het KWF en daarmee veel
geld ophalen. Het AZG heeft de Tour4life
in het leven geroepen. Fietsen in acht
dagen van Italië naar Nederland, 1250
km, met veel bergen. Dit ga ik samen
met een team volbrengen. Leuk, maar
eigenlijk is dit niet waar het om gaat.
Natuurlijk bestaat ons team uit wielerliefhebbers, maar dat afzien van ons is bijzaak. Hoofddoel is geld inzamelen voort
AZG. Om iets voor de gulle gevers terug
te doen, ga ik een tafel maken. Als
het allemaal doorgaat, met en door

wielrenners. Deze tafel gaan we verloten
onder onze sponsors. Wat we ook gaan
doen is heerlijke wijn verkopen. Een echt
lekkere Merlot die in de winkel € 10 kost.
Wij verkopen deze wijn ook voor € 10,
hiervan gaat € 5 naar Artsen Zonder
Grenzen.
Ik zou het super vinden als jullie onze
actie steunen en massaal aan de wijn
gaan en deze met dozen tegelijkertijd
bij mij gaan bestellen.
Voor info en sponsoren kunnen jullie
mailen naar info@bijzonderetafel.nl of
bellen naar 06 - 425 158 16.
Op deze link vind je ook info over ons
en hoe je ons direct kan sponsoren,
http://www.tourforlifenijmegen.nl/
Onder het filmpje staat een link naar
de site waar je geld kan doneren.
In het december nummer van
De Klingelstee zal ik verslag doen van
mijn belevenissen tijdens de Tour4Life.
Alvast enorm bedankt, ook namens ons
team. Proost!

Gerrit Snijders
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Joggingclub
Blij nieuws
Ook dit jaar zijn er veel geslaagden in
de buurt. Gefeliciteerd!

Geslaagd:
Marco Martens, Ho 71
Amber Traa, Kl. 14
Marieke Brouwers, Hu 4
Larissa Peters, Ho 1
Mohammed Mohamud, Ho 1
Manytsia Hartemink, Ho 1

tennisclub
De leden van de buurtvereniging ‘Hoogstede-Klingelbeek’ kunnen lid worden
van de KEMA Tennis Club (KTC) naast
natuurlijk het personeel dat op het ‘’Arnhems Buiten’’ werkzaam is. Van de buurtleden zijn er, naar ik weet, vijf dames die
vrijdagmiddags een balletje staan. Een
aantal heren heeft het er wel zo nu en
dan over maar het komt er maar niet van.
Heb net een ledenlijst bij de voorzitter
aangevraagd om er achter te komen wie
nog lid is in de buurt. Wordt mogelijk
vervolgd met een oproep tot……..
Veel tennisplezier,

Guus van Aerssen
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Stukje over (hard-)lopen, draven,
‘joggen’, of iets wat daar op lijkt.
De ‘deadline’ van inzending is al verlopen, maar desondanks plaatsgenomen
achter de ‘desk-top’.
Het afgelopen half jaar is de zogenoemde loopgroep nog verder uitgedund, vaak werd er door één persoon
nog de moed ingehouden, ook kwam
het voor dat er in gezamenlijkheid met
nog zo’n volhouder kon worden gesport.
Aan de natuur lag het niet, ook al bleek
het bos, en dan in het bijzonder Bosveld,
nog verder uitgedund dan de loopgroep zelf. Wat een kaalslag! Maar u zij
getroost, het zal een doel hebben want
zoals mijn buurvrouw zaliger altijd zei:
snoeien doet groeien.
Dat zou voor de Europese economie ook
moeten gelden, althans voor de geldstromen, want daar wordt selectief gesnoeid,
zonder dat ik er achter kom waar en wanneer het weer eens gaat groeien.
Meestal gebeurt het snoeien bij de burger en het groeien ergens waar ik geen
vat/zicht op heb.
Bij financiële steun aan een land denk ik
al gauw wat primitief aan steun aan de
bevolking van dat land, maar dat blijkt
toch iets anders te liggen.
Of zei de buurvrouw in haar oude wijsheid snoeien doet bloeien? Bloeden past
nog beter, maar dat zou moeten rijmen
op snoeden (contaminatie van snode en
vermoeden) en dan weet ik niet meer
waar ik het over heb.
Terug naar het bos, daar weet ik tenminste de weg nog, ondanks de kaalslag.
Vroeg me een paar keer af waar de vele
houtstapels naar toe gingen, nu de boekhandels moeten sluiten vanwege digitale
boekdrukkunst en ook de kranten op hun
retour zijn, gezien de teruglopende oplagen. We zijn in een kijkwereld terechtgekomen: kies wat je kijkt, stond op de
verpakking van onze nieuwe experia

box van de telecom-aanbieder. Wat je
kijkt, zal wel via een taalcomputer uit het
Engels afkomstig zijn.
Gelukkig zijn de examen-eisen van de
middelbare scholen aangescherpt, maar
ik vrees dat het Nederlands van de
gemiddelde Nederburger er op korte
termijn nog niet door zal verbeteren.
Heeft u ook gelezen dat er weer over
een soort ‘west-tangent’ wordt gesproken, vooral geschreven door voor- en
tegenstanders daarvan? Er zou dan automobielverkeer van Schelmsebrug direct
naar de Utrechtseweg mogelijk moeten
worden. Bij mij komt dan de uitroep
Ga fietsen! naar boven, of iets in de trant
van Loop naar….! Na het afblazen van
een tunnel onder Mariëndaal gaat nu
Hoogvliet onder de grond etenswaren
verkopen, in de buurt van een complex
verkeerskruispunt met stoplichten.
Kan zo langzamerhand niet alle gemotoriseerd verkeer onder de grond, met grote
filters als gasmaskers voor de levende
have? Nu draaf ik weer eens door, laat
dat de wens zijn voor de komende tijd,
dat we maar lekker doordraven in van
alles en nog wat!
Zolang het schrijven van dit stukje niemand leed bezorgt, de Klingelstee wat
bladvulling en de lezer uitnodigt tot het
door de teksten lopen, draaf ik tevreden
eens in de week een beetje door.

Ben Gotink
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pc-club Hoogstede
De laatste bijeenkomst van de PC -club
voor de komende vakantiemaanden
was in april. Tot begin oktober zullen de
leden van de PC-club hun vragen even
moeten opsparen.
In de afgelopen periode werd aandacht
geschonken aan onder andere:
• het opzetten van een fotoarchief en
het onderbrengen van foto- en filmmateriaal,
• het omzetten van oude negatieven en
dia’s naar digitale foto’s,
• het gebruiken van (Word-) adresbestanden voor adreslabels en badges
• de mogelijkheid voor veilige opslag
van databestanden (documenten,
foto’s en mailtjes), zodat bij een eventuele computerstoring deze data niet
verloren gaan.
Voor het komende seizoen zijn inmiddels de volgende bijeenkomsten in Huis
en Haard op maandagen gepland en
vastgelegd:
2012: 8 oktober 2012, 5 november 2012
2013: 14 januari 2013, 11 februari 2013,
18 maart 2013 en 15 april 2013
Ter informatie herhalen we hier het
programma van elke bijeenkomst
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.
Door een strak tijdschema te hanteren
gedurende het begin van de avond blijft
een behoorlijke tijd over om specifieke
onderwerpen te behandelen .

N.B. Op de agenda van een van de
komende bijeenkomsten zal het vervolg
van de presentatie worden gehouden
over 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.

Daarnaast zullen deelnemers die specifieke kennis en ervaring hebben op een
bepaald gebied, dit voor de agenda kunnen aandragen om hierover te vertellen,
eventueel aan de hand van voorbeelden.
Een van de leden van de buurtvereniging
heeft een abonnement op de Digitaalgids. Dit blad behandelt op een niet te
diepgaande wijze allerlei wetenswaardigheden over de computer.
Hij geeft het blad voor de leden van de
computerclub gratis ter inzage. Op dit
moment hebben wij de beschikking over
de jaargangen 2009 en 2010. Exemplaren kunnen tijdelijk worden gelee nd.
Wij stellen voor deze bladen bij elke
PC-club bijeenkomst ter inzage neer te
leggen
Wie belangstelling heeft voor deelname
aan de computerclub bijeenkomsten kan
zich als deelnemer aanmelden en zijn/
haar email 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
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Bridge in
Hulkestein

Volleyen
om de Callunacup

Ook in de zomermaanden
op donderdagavond

Elk jaar weer weet Paul Gerritsen een team buurtbewoners bij elkaar te krijgen om
mee te doen aan het Calluna-toernooi. Per speelavond stelt een aantal enthousiastelingen zich op om het op te nemen tegen diverse andere gelegenheidsteams uit
Lombok en Heijenoord. Wisselend succesvol, maar altijd gezellig. Hier het
team van dinsdagavond 12 juni. Op onderstaande foto vlnr: Koos Dijkman, Paul
Gerritsen, Guus van Aerssen, Ludo Mooi, Ron Brouwer, Hadewych Martens en Paul
Elffrich. Op andere avonden schoven ook Joop van Osch en Erik van den Heuvel
aan. Het team is derde geworden in het toernooi!

Sinds december vorig jaar wordt er
iedere donderdagavond gebridged in
de recreatiezaal van de Hulkesteinflat
aan de Utrechtseweg 145.
De belangstelling varieert. Meestal zijn
er zo’n 4 tafels bezet.
Het niveau is wisselend, maar de doelstelling is dan ook de mogelijkheid te
bieden een gezellige avond te bridgen.
En dat lukt!
Fanatieke wedstrijdbridgers zult u er
niet aantreffen.
Ieder die de groep wil komen versterken
is van harte welkom. Er is geen verplichting om iedere donderdag te spelen.
Geïnteresseerd? Meld u dan aan bij:
Dick Linnenkamp
telfoon 026 - 44 39 215 of
mobiel 06 - 51 08 79 16.
Email: d.linnenkamp@upcmail.nl
(Utrechtseweg 145-62 6812 AB)
De speelavond begint om 19.30 uur
en er wordt een bijdrage van € 1,- per
persoon gevraagd. De consumpties zijn
sympathiek geprijsd.
Ook in de zomermaanden wordt er
gespeeld. Let wel: het is mogelijk dat
een enkele avond uitvalt, omdat de
recreatiezaal de komende maanden
gerenoveerd wordt.
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Hadewych Martens
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Nieuws van Stichting SÃthsÃthai

“We zijn er bijna, maar nog niet helemaal”
Dit versregeltje typeert de stand van zaken van onze activiteiten in de regio Timal in Nepal heel aardig. Aan het einde van
dit jaar staakt de stichting Sathsathai – zoals voorgenomen - al
haar activiteiten. Tijdens het verblijf van bestuursleden van de
stichting in Nepal van eind maart tot begin mei jl. zijn cruciale
stappen gezet om ook ons laatste project – stimuleren van
inkomen uit de landbouw – duurzaam te kunnen afronden.
De komende maanden zal duidelijk worden of gemaakte
afspraken met de districtsoverheid, om de door Sathsathai in
gang gezette ontwikkeling van de landbouw in Timal over te
nemen, ook worden waargemaakt. Stevige laatste loodjes.
Dat geldt ook voor de afronding van het laatste van de in totaal
zeven toiletten en rookvrije koktoestellen projecten. Tot onze
teleurstelling hebben we moeten vaststellen dat onze lokale
uitvoeringsorganisatie SaBiNe moeite heeft om “de puntjes
op de i” te zetten. Voor 3% van de in totaal 5.000 gezinnen
moeten nog toiletten en rookvrije kooktoestellen worden gerealiseerd; een klein percentage op het totaal, maar toch. Op
de afgesproken datum van 15 mei jl. kon SaBiNe geen eindrapportage leveren. Jammer dat de laatste loodjes zo zwaar
wegen na een jarenlang voortvarende uitvoering.
Nog een paar spannende maanden te gaan tot ons laatste
afscheidsbezoek aan Nepal in het najaar.
Herman van Veen in Nepal
Afgelopen november zijn we in contact gekomen met JICA,
de machtige ontwikkelingsorganisatie van de Japanse over-

heid, en zijn we geïnformeerd over hun ambitieuze project
voor de komende jaren om te investeren in de omschakeling
van traditionele naar commerciële landbouw. Onder andere
door de landbouw meer te concentreren op zogenoemde high
value products: landbouwproducten met een hoge marktwaarde. Deze informatie heeft ons aangezet om te proberen
een verbinding te leggen tussen onze activiteiten om de ontwikkeling van de landbouw in Timal te stimuleren en het JICA
programma. Als dat zou lukken, dan zouden we zeker met een
gerust hart afscheid kunnen nemen van Timal; JICA zou dan
de draad kunnen oppakken die Sathsathai achterlaat. Een
mooie droom!?
Bijna ons hele bezoek van eind maart tot begin mei jl. aan
Nepal heeft in het teken gestaan van het tot stand brengen
van deze verbinding en het verwezenlijken van deze droom.
Met de belangrijkste spelers hebben we op 26 april een
brainstormbijeenkomst gehouden met als belangrijkste vraag:
wie is geïnteresseerd om, op basis van wat met ondersteuning
van Sathsathai is gerealiseerd, door te gaan met de ontwikkeling van de landbouw in Timal? Om die interesse te wekken
probeerden we een verbinding te leggen tussen de plannen
van de nationale overheid en de grote internationale donoren,
waaronder JICA, en de activiteiten van Sathsathai.
De brainstorm leverde veel nieuwe inzichten en contacten
tussen de aanwezige organisaties op, maar niet de gehoopte
toezegging van JICA om onze projecten over te nemen. Daar
waren we best teleurgesteld over. Onze tijd in Nepal begint op
te raken en we hadden niet veel andere mogelijkheden meer
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om onze droom waar te maken. Tijdens de brainstorm zei
Sahadev Prasad Humagain, de net aangetreden directeur van
het departement van landbouw in het district (DADO), dat
hij onder de indruk was van het werk van Sathsathai en bereid
was om de vrouwen in Timal te ondersteunen bij het ontwikkelen van de landbouw. Mooie woorden, fijn om te horen, maar
was hij ook echt bereid om zich te committeren en verantwoordelijkheid te nemen?
Op 3 mei jl. vielen in een uiterst plezierig gesprek met deze
Sahadev Prasad Humagain alle puzzelstukjes in elkaar. Op
de laatste werkdag van ons verblijf in Nepal sprak hij zijn
commitment uit voor ondersteuning van de ontwikkeling van
de landbouw in Timal. En meer dan dat: hij zei de verantwoordelijkheid van ons over te nemen en door te gaan met
de vrouwen van Timal op de basis die Sathsathai heeft gerealiseerd. Letterlijk zei hij: “don’t worry, I will take care of your
women”.
En daar bleef het niet bij:
• DADO brengt in de loop van juni een rapport uit, waarin
de natuurlijke omstandigheden (de verschillende microklimaten) in verschillende delen van de bergregio Timal
worden beschreven en waarin per deelgebied wordt
beschreven welke high value landbouwproducten er het
beste verbouwd kunnen worden;
• op basis van dit rapport zal DADO - samen met vertegenwoordigers uit het gebied - een landbouw-ontwikkelingsplan voor Timal maken;
• DADO zal in ieder van de zeven dorpen van Timal een
vrouw tot landbouwdeskundige opleiden die in de dorpen
kan optreden als “resource person” (zeg maar een landbouwadviseur);
Sahadev Prasad Humagain is ervan overtuigd dat hij met een
goed plan voor de ontwikkeling van de landbouw in Timal
overheidsgeld kan verwerven dat nodig is voor de uitvoering
ervan.
We waren blij. De vrouwen van Timal hebben de belangstelling van de belangrijkste overheids-vertegenwoordiger op het
gebied van landbouw en deze wil samen met hen aan de slag.
We hebben de afspraken bezegeld met een ferme handdruk.
In ons appartement in Kathmandu hebben we bij terugkomst
genoten van het bekende versje van Herman van Veen: “we
zijn vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk zijn we nooit”.
Modelboerderijen: het werkt!
Sathsathai heeft de afgelopen anderhalf jaar veel geïnvesteerd
in vakopleidingen voor ca. 2.000 vrouwen om ze te stimuleren nieuwe inkomsten-genererende activiteiten te beginnen.
Onderdeel daarvan is een omvangrijk programma landbouwvakopleidingen. Tijdens haar laatste veldbezoeken in april
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jl. heeft onze vice-voorzitter Annette enthousiaste verhalen
gehoord over die trainingen en veel vragen gekregen wanneer de volgende georganiseerd worden. Bijzonder element
in het programma is de opzet van zestien model-boerderijen.
Het idee daarvoor kwam van Judith Chase, een Amerikaanse
van 72 die al 30 jaar in Nepal werkt en beschouwd wordt als
een goeroe voor organic farming (biologische landbouw). Via
deze modelboerinnen willen we proberen om nieuwe producten en betere technieken te introduceren die op den duur
voor hogere opbrengsten, meer inkomsten en een gezondere
bodem gaan zorgen. De modelboerinnen kunnen de voorbeelden realiseren waar buren op afkomen, kunnen zien dat
het anders en beter kan en informatie kunnen krijgen. Het
bekende verhaal van het steentje in de vijver dat gaandeweg
voor steeds grotere cirkels zorgt, totdat de hele vijver meebeweegt.
We hadden al gehoord dat een modelboerin in Thulo
Parsel een van de beste was. Maar wat mag je verwachten
na de eerste 6-daagse training? We zijn met een jeep naar
de boerderij van deze Somarani gereden en we hebben genoten. Wat we bij Judith in het groot hadden gezien, troffen
we bij Somarani in het klein aan. Dezelfde technieken van
deep digging en verhoogde plantbedden, die zijn opgebouwd uit afwisselende laagjes aarde en organisch materiaal.
Dezelfde manier van kweken van hoge en lage gewassen naast
elkaar en van verschillende gewassen door elkaar om ongedierte tegen te gaan. Op onze vraag of ze ook chemicaliën
gebruikt keek ze heel verontwaardigd en zei “natuurlijk niet,
alleen pina (residu van mosterdzaad, nadat de olie daaruit is
geperst), bladeren, takjes en as”.
Alle gewassen stonden er niet alleen keurig netjes, maar
vooral heel erg gezond bij. Somarani vertelde dat haar buren
erg nieuwsgierig zijn naar wat ze aan het doen is en dat ze de
vrouwen in haar eigen microfinancieringsgroep al uitgebreid
verteld heeft over haar 6-daagse training.
Het idee van de modelboerderijen werkt!!!
De modelboerinnen hebben inmiddels al hun tweede aanvullende training van 3 dagen achter de rug, o.a. over het
planten en verzorgen van fruitbomen. Komende week worden
ca. 2200 fruitbomen uit de Terai (zuiden van Nepal) aangevoerd en verdeeld over de boerinnen en de deelneemsters
aan de landbouw-vakopleidingen. De modelboerinnen krijgen
in totaal ongeveer 650 bomen gratis van Sathsathai. Voor
alle andere bomen wordt gewoon de kostprijs betaald. En
DADO werkt hard mee om die laag te houden. Het departement betaalt de transportkosten vanuit de Terai en geeft een
subsidie per boom, waardoor de kostprijs per boompje maar
ongeveer 30 cent is. Sathsathai betaalt het transport naar en
in Timal.
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vervolg
SÃthsÃthai
Gezondheidsproject op papier klaar
Het grote gezondheidsvoorlichtingproject voor duizenden
vrouwen in Timal, dat in september van start gaat, is op
papier klaar. In een plezierige, gezamenlijke bijeenkomst van
Dhulikel Hospital, Karuna Nepal en Sathsathai zijn de laatste
hobbels weggenomen en is vastgelegd wie wat voor z’n
rekening neemt.
Er worden veertien vrouwen uit Timal opgeleid tot voorlichtster
en zij geven vervolgens in hun eigen dorp voorlichting aan de
leden van de daar aanwezige – door Sathsathai in het verleden
georganiseerde – microfinancieringsgroepen voor vrouwen.
Op deze manier kan de kennis van Dhulikhel Hospital en
Karuna Nepal op een betrekkelijk eenvoudige wijze worden
doorgegeven aan de ca. 3.500 leden van deze 63 microfinancieringsgroepen. Natuurlijk staat deelname ook open voor
vrouwen die geen lid zijn van zo’n groep. Het project wordt
ondersteund door het Nederlandse Microkrediet voor Moeders
en bewijst hoe waar de uitspraak is dat “ontwikkeling begint
met de organisatie van mensen”.
Weer oorlog?
De politieke situatie in Nepal kan niet anders worden omschreven dan als “chaotisch”. Nadat in 2006 na ruim tien jaar
een einde kwam aan de burgeroorlog/de strijd van de maoïsten
tegen de oude feodale monarchie die aan ca. 13.000 mensen
het leven kostte, vonden in 2008 verkiezingen plaats voor een
nieuw parlement. De belangrijkste opdracht van dit bijzondere
parlement - een constituerende vergadering – was om een
nieuwe grondwet voor te bereiden. Om dit mogelijk te maken
was in 2007 een interim grondwet vastgesteld die er vanuit
ging dat het nieuwe parlement/de constituerende vergadering in 2010 klaar zou zijn met de nieuwe grondwet, waarna er
opnieuw verkiezingen zouden zijn voor een normaal parlement
en de nieuwe grondwet van kracht zou worden. Sinds 2010
is de termijn voor het opstellen van een grondwet meerdere
malen – en steeds met veel politiek misbaar van verschillende
partijen die elkaar de schuld gaven voor het weer mislukken
van de onderhandelingen – verlengd. In november vorig jaar
besloot het Hooggerechtshof dat er een einde moest komen
aan de voorbereidingen en dat van een volgende verlenging
geen sprake meer kon zijn. De kiezers hadden de constituerende vergadering een mandaat gegeven van 2 jaar, dat inmiddels met nog eens ruim 2 jaar was verlengd tot 27 mei 2012.
In de afgelopen maanden is Nepal geteisterd door de ene
bhanda (staking) na de andere. Zo’n beetje iedere etnische
bevolkingsgroep, diverse kasten, religieuze stromingen, maar
ook beroepsgroepen hebben gedemonstreerd en hun eisen
kracht bijgezet met het ontregelen van het maatschappelijk
verkeer. In het ergste geval worden bhandas georganiseerd
wat betekent dat het totale maatschappelijke verkeer wordt
stilgelegd, alle transport, winkels, scholen en universiteiten

worden verplicht om te sluiten, etc. Dat betekent dat er al na
een paar dagen tekorten gaan ontstaan aan elementaire zaken
als olie en benzine, flessengas, suiker en soms ook voedsel.
Dat komt dan bovenop de regelmatige schaarste aan olieproducten, omdat de Nepalese oliemaatschappij zijn schulden
aan de Indiase oliemaatschappij niet kan betalen. Lange rijen
auto’s, vrachtwagens, taxi’s en motoren voor benzinepompen
zijn een veelvoorkomend verschijnsel.
De afgelopen maanden leek het er op dat de verschillende
politieke partijen elkaar heel dicht genaderd waren over de
laatste en meest omstreden onderwerpen. En toch was zondag
27 mei jl. het ontwerp van een nieuwe grondwet weer niet
klaar. De politieke situatie die daarna is ontstaan, is volstrekt
onduidelijk. Feitelijk is er geen grondwet meer en is er ook
geen gekozen parlement meer. Daardoor is ook veel onduidelijk over de rol en bevoegdheden van de regering, de premier
en de president en over hoe het nu verder moet.
Hoe het verder gaat zal de komende maanden blijken. Eén
ding is zeker: ons laatste bezoek aan Nepal in november zal
weer omgeven zijn met de nodige onrust en spanningen in de
aanloop en vlak na de verkiezingen. Voor de tussentijd hopen
we van harte dat de politieke chaos geen roet in het eten zal
gooien van de ontwikkeling en uitvoering van een landbouwontwikkelingsplan voor Timal en van de samenwerking tussen
de vrouwen van Timal en de districtsoverheid.

Ben en Tanja Kruk
Doesburg, 10 juni 2012

Stichting Sathsathai
Windmolenstraat 24, 6981 AZ Doesburg
0313 - 482013
info@sathsathai.com
www.sathsathai.com
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VONKTOTAAL
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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
*
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Klingelbeekseweg 30 , 6812 DH Arnhem
telefoon: 026 - 35 14 887 mobiel: 06 - 431 65 83

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

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

Hans VoorHuis wonen en antiek
Utrechtseweg 177
Arnhem
Tel. (026) 445 09 56
www.hansvoorhuis.nl
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Wij verzorgen
uw complete
wijnproefavond
of wijncursus

WIJNKOPERIJ

Oranjestraat 77 Arnhem T 443 39 03
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een
goed
glas
ROB PETERS

www.wijnkoperijrobpeters.nl

Het Terras

Het Huis

l

De Geu

Het Uitzic
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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 combi-oven en
vaatwasser

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