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Beste buurtgenoten,
Als u dit kunt lezen, is de wereld niet vergaan. Jaar na jaar werd 21 december 2012
aangegeven als tijdstip waarop de Maya-kalender afliep. Die Maya’s hadden de
kalender vele eeuwen geleden opgesteld en uitgebeiteld, een uiting van hun hoogstaande astronomische kennis. Het was een cyclus van diverse tijdperioden, die op
die datum samenkwam en ten einde liep. Daarmee zou dan iets veranderen, al wist
niemand precies wat: energieën zouden veranderen, planeten op één lijn staan, de
magnetische polen van de aarde zouden kunnen kantelen, een ding stond vast:
het zou nooit meer hetzelfde zijn. Maar gelukkig werd enkele maanden geleden
een nieuwe kalender ontdekt zodat de einddatum nu is gesteld op het jaar 4772,
dus we kunnen nog even vooruit.
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Hoewel de wereld niet zal vergaan op korte termijn, zal ieder van ons in meer of
mindere mate te maken hebben met de huidige recessie. Huizen worden minder
waard, banen staan op de tocht, contracten worden niet verlengd, pensioenen
worden gekort, als we werk hebben moeten we langer doorwerken. Op allerlei
terreinen dringt geleidelijk de ‘krimp’ door. In hoeverre dat invloed zal hebben op
de bouwplannen in de buurt is moeilijk te voorspellen, maar wellicht kunnen we het
braakliggende bouwterrein nog vele jaren voor andere functies inzetten. Ik denk
bijvoorbeeld aan het nu hippe ‘urban farming’, ieder gaat zijn eigen voedsel verbouwen in vele kavels moestuinen! De schaapjes kunnen wol leveren voor warme
truien in de winter, wellicht kunnen we ook wijkkippen gaan houden voor eieren,
fruitbomen planten, energie opwekken met zonnepanelen, noem maar op! In een
creatieve buurt als de onze zouden we van alles kunnen uitproberen!
De afgelopen periode was, naast veel leuke en gezellige momenten, ook een verdrietig half jaar. Verdrietig waren de sterfgevallen die in onze buurt plaatsvonden,
een van de mensen die ons ontvielen was Wim Temming. Over hem vindt u elders
in dit blad een In Memoriam. Onder meer wordt daar met waardering gesproken
over zijn inspanningen voor en in de jeu de boules-club. Die club heeft het zwaar
voor de kiezen gehad: het aantal leden is gehalveerd! De eerste helft van het jaar
was Tieke Reitma al gestorven, onverwacht stierf ook haar vriendin Eugenie Hoctin
Boes. Rinske Gotink-Damstra overleed in juli van dit jaar (al speelde die al een tijdje
niet meer) en dan nu ook nog Wim Temming. Als u zich mocht afvragen waarom
er niet meer elke maandagmiddag wordt gespeeld, weet u nu wat de reden is. Als
deze club wil blijven voortbestaan, is enige verjonging noodzakelijk. Het baantje
ligt er, wie heeft er zin om af en toe een ‘boule’ te werpen? Beetje oefenen om in
Frankrijk straks goed voor de dag te komen?
Een andere grote slag was het (voor mij totaal onverwachte) overlijden van Petra
Selter. Ook haar hebben velen van u leren kennen in een van haar vele hoedanigheden, zoals (vroeger) lid van de leesclub, van de muziekclub, als bestuurslid, als
vrouw van Ron Brouwer en sowieso als intelligent, stralend en hartelijk mens. In de
vorige Klingelstee stond een foto van haar terwijl ze fit en vrolijk de finish van de
Alpe d’HuZes overfietste, niet veel mensen doen haar dat zo na. Weinigen wisten
van haar depressies. Behandeling heeft niet mogen baten. Haar zelfgekozen dood
was een forse klap, in het bijzonder uiteraard voor Ron en hun kinderen. Vanaf deze
plek wil ik hen heel veel sterkte toewensen.
De meeste clubs doen in dit blad weer verslag van hun activiteiten van het afgelopen halfjaar. Het bestuur geeft weer openheid over wat er zo gespeeld heeft,
Toine heeft weer een fraai stuk proza gewrocht en er staan weer veel leuke foto’s in
de Klingelstee.
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Wat er niet in staat is een verslag van de Stichting Sãthsãthai. Ben en Tanja Kruk
hebben net de laatste reis naar Nepal achter de rug, een reis waarin allerlei projecten die door hen in de loop van de jaren zijn gestart werden afgerond of overgedragen. Door de vasthoudendheid en tomeloze inzet van Ben en Tanja is daar veel
veranderd, vooral voor de vrouwen van Timal. Het begon met toiletten, waardoor
allerlei ziekten nu veel minder voorkomen, toen rookvrije kookplaatsen, elektriciteit,
alfabetiseringsklassen voor vrouwen, bibliotheekjes met nuttige informatie, landbouwprojecten, het leven is daar definitief veranderd en verbeterd. Maar om ervoor
te zorgen dat het wordt doorgezet is het nodig dat de bevolking zelf het werk overneemt en controleert. Dat is de fase waarin Sãthsãthai nu zit. Maar het is voor Ben
en Tanja ook een fase van afscheid van de warme relaties die daar zijn ontstaan.
In de volgende Klingelstee zal een verslag staan van hoe deze overdracht is verlopen en wat er is bereikt. En hoewel Tanja altijd wel een paar weken nodig heeft
om weer op adem te komen, vraag ik me af wat haar volgende project zal zijn, want
zij is niet iemand voor een studie van geraniums.
Na jaren van alle vormen van voorbereiding lijkt het er nu echt van te komen: er
gaat gebouwd worden in de buurt. In het oude Fraterhuis zijn ze al bezig, ontwikkelaar Nieuwenhuis maakt ook aanstalten om begin volgend jaar wat huizen neer
te zetten tussen het schooltje en de tandartsboerderij, en zelfs Hendriks zegt te
gaan beginnen met de huizen aan de Hoogstedehof. Het verdere verloop van de
ontwikkelingen is nog in nevelen gehuld, maar de WBP houdt de vinger aan de
pols. Alles bij elkaar zal de overlast de komende tijd wel weer toenemen, maar er
komen vast allerlei leuke mensen te wonen die zich graag aansluiten bij onze
activiteiten of nieuwe ideeën binnenbrengen.
Ik wens u en de uwen gezellige kerstdagen toe en een mooie jaarwisseling!
O ja: denk er weer aan om de kerstbomen te bewaren voor onze kerstboomverbranding / nieuwjaarsbijeenkomst!! Het eerste gezellige hoogtepunt van
het nieuwe jaar, op 6 januari, ijs en weder dienende…
Tot dan, alle goeds in het nieuwe jaar!
Uw redacteur,

Hadewych Martens
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De voorzitter

buurtvereniging hoogstede klingelbeek

Door het gordijn
Sneeuw
Het lijkt wel alsof ik extra lang gewacht heb met het schrijven
van mijn artikel voor de Klingelstee (excuses aan de eindredacteur) tot de weersomstandigheden precies passend waren. Als
ik naar buiten kijken zie ik een kerstkaartlandschap in de sfeer
van Anton Pieck en op onze tuintafel ligt zeker 12 cm sneeuw,
nog onaangeroerd. Idyllisch.
Omkijken
Richting het einde van het jaar heb ik altijd het gevoel dat we
binnenkort een soort gordijn door moeten, waarachter weer
een geheel nieuw jaar met volop mogelijkheden, leuke en
minder leuke verrassingen, maar zeker ook kansen voor ons
ligt. We kijken nog één keer om voordat we door de opening
in het gordijn het nieuwe jaar instappen. Tijdens het omkijken
zien we de zaken die we afgelopen jaar bereikt hebben en die
we wellicht hebben laten liggen. We zien onze successen en
onze teleurstellingen en hier en daar nog wat dingen waar we
helaas niet meer aan toe zijn gekomen. Als we eenmaal door
het gordijn heen zijn gegaan is er geen weg terug.
Even omkijken, zonder de bedoeling te hebben compleet te
zijn. Elders in deze Klingelstee leest u ongetwijfeld een aantal
verslagen van verschillende activiteiten die we in onze wijk
weer met elkaar hebben beleefd.
Bestuur
Met het vernieuwde bestuur zijn we inmiddels goed op elkaar
ingespeeld. We vormen een goed team, hebben vaak maar een
half woord nodig en werken samen in een zeer goede sfeer.
Blij mee! We zijn bezig met het ontwikkelen van ideeën voor
nieuwe activiteiten, waarmee we ons op zoveel mogelijk doelgroepen in de wijk willen richten, dus bijvoorbeeld niet alleen
op de gezinnen met kinderen, maar ook op de ‘oudere jongeren’, mensen zonder kinderen, tieners en ouderen. En we staan
daarbij zeker open voor ideeën uit de wijk! Als u een goed idee
heeft voor een activiteit, laat het ons weten.
Drank
Eén van de onderwerpen op de bestuurstafel was onlangs het
al of niet gratis verstrekken van alcoholische dranken tijdens
activiteiten van de Buurtvereniging. Ik heb begrepen dat dit
in het verleden ook wel eens een discussiepunt is geweest.
Het huidige bestuur staat op het standpunt dat alcoholische
dranken in onze vereniging niet altijd gratis verstrekt zouden
moeten worden. Naast dit wat principiële standpunt is er ook
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een financieel argument. Aangezien de gemeentelijke subsidie
aanmerkelijk is verkleind worden we gedwongen wat meer
de hand op de knip te houden. We hebben daarom besloten
om bij buurtactiviteiten waar alcohol geschonken wordt, hiervoor een kleine bijdrage te vragen. Wij rekenen op uw begrip.
Tijdens de ALV en de nieuwjaarsreceptie/ kerstboomverbranding krijgt u wel een drankje aangeboden door de vereniging.
Wijkwethouder
Onlangs hebben wij onze wijkwethouder, Luuk van Geffen (SP),
mogen begroeten in onze wijk voor een officieel wethouderbezoek. In het verleden bracht het gehele College van B&W
eens in de zoveel tijd een bezoek aan de wijk, maar tegenwoordig gebeurt dat op wat beperkter schaal. Op 13 november
heeft een delegatie van het bestuur de wethouder, samen met
onze nieuwe wijkregisseur Wendy Beukhof, een rondleiding
door de wijk gegeven, waarbij we op diverse markante plekken in de wijk hebben stilgestaan. Hoewel de wijk niet geheel
onbekend voor hem was, hebben we Luuk van Geffen veel
nieuwe of opmerkelijke dingen kunnen vertellen en laten zien.
Ter afsluiting hebben we rond de vuurkorf op de wijngaard
in het bijzijn van enkele buurtgenoten gezamenlijk nog even
nagepraat met uiteraard een glaasje Klingelberg. Elders in
deze Klingelstee vindt u hiervan een uitgebreider verslag.
Wijkgericht
De gemeente Arnhem is momenteel bezig het zogenaamde
wijkgericht werken vorm te geven. In dat kader worden nieuwe
vormen van samenwerking tussen wijken en de gemeente
ontwikkeld. Het wethouderbezoek was daarvan een voorbode,
maar in januari a.s. krijgen we daar meer van te zien in de vorm
van het zogenaamde wijkgesprek. Dit is een bijeenkomst van
een evenwichtige vertegenwoordiging van wijkbewoners met
professionals vanuit de gemeente en eventueel ondersteunende instanties. Dit wijkgesprek wordt door de wijkregisseur
met het bestuur van de Buurtvereniging voorbereid. De stad
is verdeeld in een aantal delen, die elk bestaan uit meerdere
wijken. Onze wijk is daarbij gekoppeld aan de Rosandepolder.
Dat lijkt voor ons onlogisch, omdat onze wijk toch weinig lijkt te
delen met de woonarkbewoners uit de polder. Maar we hebben
onlangs een eerste kennismaking gehad ter voorbereiding van
het wijkgesprek en ik kan u zeggen, dat was een hele boeiende
avond! We hadden elkaar aanmerkelijk meer te vertellen dan
we vooraf dachten. We gaan dan ook gezamenlijk met plezier
het eerste wijkgesprek voorbereiden, dat zal plaatsvinden op
30 januari a.s. Hierover volgt nog nader bericht.
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Wijkregisseur
Ik noemde u al onze wijkregisseur Wendy Beukhof. Zij heeft
de werkzaamheden overgenomen van wijkmanager Carla
Butzelaar. Bij de reorganisatie van het gemeentelijke apparaat zijn diverse taken herverdeeld en in dat kader hebben
wij afscheid moeten nemen van Carla. Met haar hebben we
geruime tijd prettig samengewerkt en haar vertrek was voor
ons een tegenvaller. Echter, de nieuwe start met Wendy is
veelbelovend en ook met haar hebben we inmiddels een
goed contact.
Wim
Helaas hebben wij dit jaar ook afscheid moeten nemen van
één van onze ereleden, te weten Wim Temming. Tot vlak
voor zijn overlijden heeft hij in zijn huis in de Hoogstedelaan
kunnen wonen. Hij was tot voor kort nog regelmatig aanwezig
bij buurtactiviteiten en was natuurlijk erg actief als voorman
van de jeu de boules-groep. Wat ben ik blij dat we het bij de
gemeente voor elkaar hebben gekregen om een tijdelijke jeu
de boules baan te realiseren, zodat Wim en zijn companen toch
nog een seizoen samen hebben kunnen spelen. We zullen Wim
missen in de wijk. De Buurtvereniging verliest een bijzonder lid.
2013
En dan 2013. Wat gaat dat ons brengen? Wat zit er nu nog
verstopt achter het fictieve gordijn? Ik verwacht in ieder geval
bouwactiviteiten in de wijk: zowel ontwikkelaar Nieuwenhuis
(percelen rond de tandartsboerderij) als Hendriks (te beginnen
aan de Hoogstedehof) is voornemens om na de winter te gaan
starten. Bouwer Trebbe is al volop bezig met het voormalige
Fratershuis. Maar ook wijzelf zullen weer diverse activiteiten
organiseren, waarbij wij elkaar kunnen ontmoeten, te beginnen
met de kerstboomverbranding/nieuwjaarsreceptie op 6 januari
a.s. Ik hoop u daarbij te zien.
Tenslotte wens ik u allen hele fijne Kerstdagen toe en een
goede doortocht door het gordijn, ofwel een prettige jaarwisseling en alvast alle goeds voor 2013!

Remy ten Hoedt
Voorzitter
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van uw
Penningmeester
In april tijdens de ALV ben ik aangetreden
als penningmeester van uw buurtvereniging. Vanuit puur financieel oogpunt ziet
de buurt er opeens heel anders uit. Twee
nieuwe schapen zijn echte knuffelbeesten
voor de buurt, voor mij een kostenpost
op de begroting. Ach, door er even naar
toe te lopen weet ik wel direct dat het
goed besteed geld is. Ik blijf natuurlijk
ook gewoon een buurtgenoot.
Maar wat een enthousiast buurtje zijn we!
Duidelijk is dat we de afgelopen jaren op
redelijk grote voet hebben kunnen leven,
de toelage vanuit de Gemeente omdat
we geen Vogelaarwijk zijn was toch echt
een prima basis. Maar die toelage is dus
weggevallen, en daar is als neutrale toeschouwer ook best iets voor te zeggen.
Val ik even met m’n neus in de spreekwoordelijke boter! Niet te veel uitgeven,
maar toch hetzelfde serviceniveau halen:
een heel uitdagende opgave, hoewel dat
in 2013 pas echt in geld uit te drukken
zal zijn.
Penningmeester zijn is leuk.
Contributie 2013:
Overigens vind u elders in de Klingelstee een los vel met de oproep om de
con-tributie voor 2013 te betalen. Ik zou
zeggen, bespaar mij de moeite van het
aanmanen en betaal het gewoon even.
Ook de buurtgenoten die gewend waren
om met een machtiging te betalen
kunnen het vanaf nu gewoon overmaken.
Omdat er nauwelijks gebruik van het
machtigen wordt gemaakt, maar het wel
veel rompslomp geeft én omdat de regelgeving met betrekking tot het machtigen
op de helling staat stoppen we met deze
service. De betrokken leden krijgen hier
overigens nog persoonlijk bericht van.

van uw secretaris
Gemeente Arnhem
en onze wijk
Zoals Remy al meldde in zijn voorzittersstukje heeft wijkwethouder Luuk
van Geffen onlangs een kort bezoek
gebracht aan onze wijk. Het doel van
dit bezoek was voor hem om even
“aan de wijk te ruiken”, voor ons om
tijdens een wandeling te laten zien
wat de wijk bijzonder maakt. Dit vond
plaats op 13 november vanaf 16.15 uur,
het bestuur van de buurtvereniging
heeft een route door de buurt gelopen
samen met dhr. Van Geffen en Wendy
Beukhof, onze wijkregisseur.
We zijn gestart bij de geschutskoepel ,
een restant uit de Koude Oorlog in de
jaren ‘50. Dit was voor mij nieuw, ik heb
altijd gedacht dat het een WO2-restant
was, ook omdat de loop niet naar het
oosten wijst… Aansluitend hebben we
de paddenpoel bezocht. Alhoewel er
pas gemaaid was en geen waarneembare

activiteit in het water te bespeuren was,
is het toch altijd aardig om te zien. Via
het Weggetje van Kromkamp zijn we naar
Huis en Haard en de vernieuwde rotonde
gewandeld om vervolgens de sfeer van
de Hoogstedelaan op te snuiven. Via de
Utrechtseweg en de Korte Klingelbeek
kwamen we bij het Oolgaardthuis en de
mooie uitzichten op Meinerswijk en de
Nederrijn. Het Elektrum is uiteraard ook
even aangeroerd.
Via de tijdelijke bouwverkeer-weg zijn we
langs de plek van de nieuwe moestuinen
terechtgekomen bij de speeltoestellen,
het Gaudi-bankje en de schapenwei.
Inmiddels was de duisternis ingevallen
maar in de wijngaard brandde een vuurkorf en stond een tafel klaar met enkele
flessen Domein Klingelberg. Samen met
enkele andere buurtbewoners hebben we
hier nog genoten van een glaasje wijn,
een goed gesprek en een mooi uitzicht

Gerrit van Midloo
Penningmeester
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op de stad.
(Overigens is de route op een kaart te
bekijken en te bestellen via www.hoogstede.nl.)

Wijkaanpak nieuwe stijl
Zoals de voorzitter al schreef in de vorige
editie van Klingelstee, is er het een en
ander veranderd in de relatie met de
gemeente. De gemeente wil nog beter
omgaan met de publieke gelden en deze
beter laten aansluiten bij de behoeften
van de wijk.
Wijkmanager Carla Butzelaar is voor
onze wijk (overigens ziet de gemeente
ons samen met de Rosandepolder als
één wijk: Klingelbeek e.o.) vervangen
door wijkregisseur Wendy Beukhof. Het
verschil tussen de manager en de regisseur is dat de laatste een grotere ‘doorzettingsmacht’ heeft gekregen. Om
tot een goed wijkactieplan te komen,
organiseren we samen met haar een
wijkoverleg.
De wandeling door de wijk was dus een
opwarmer voor de overleg-avond die
we voor eind januari op het programma
hebben staan. De bedoeling van die
bijeenkomst is om met een ‘doorsnee’
van de wijkbewoners te komen tot een
actieplan dat dan door de wijkregisseur
en de wijk uitgevoerd/bewaakt wordt.
Dit wijkoverleg is dus geen openbare
discussie met de wijkwethouder, de
besturen van Vereniging Rosande en
Buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek
zullen zeer zorgvuldig proberen een
brede vertegenwoordiging van de wijk
uit te nodigen.
De meest actuele informatie vindt u
uiteraard altijd op www.hoogstede.nl
Uw Secretaris,

Wim Farla
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Mijn wijk
Hoogstede-Klingelbeek
Arnhem

Wethoudersbezoek d.d. 13-11-‘12

buurtvereniging hoogstede klingelbeek

WBP activiteiten

Het is weer tijd voor het halfjaarlijks overzicht van de WBPactiviteiten en de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw in onze wijk. De belangrijkste en meest actuele zaken
volgen hieronder. Maar als u van alles goed op de hoogte wilt
blijven, lees dan vooral de maandelijkse verslagen op de buurtwebsite van de gesprekken die de WBP heeft met gemeentelijk
projectleider Theunis Kalsbeek. Met reacties en vragen kunt
u altijd bij ons terecht. Ook als u zaken opvallen in de wijk
die met de bouw te maken hebben horen wij dat graag. We
kunnen met u meedenken of punten inbrengen in het overleg
met de gemeente.
Het plangebied is inmiddels bouwrijp opgeleverd maar ligt er
nog kaal bij. Toch zullen begin 2013 de eerste stenen gelegd
gaan worden van een aantal woningen. Ontwikkelaar Nieuwenhuis gaat starten met de bouw van vier woningen aan de
Klingelbeekseweg, ten oosten van het Weggetje van Kromkamp. Na al die jaren van voorbereiding wordt bouwen dan
toch een realiteit.
Wat ontwikkelaar Hendriks in 2013 gaat doen is nog onzeker.
Sinds 25 november is elke zondag een informatiepunt op het
terrein geopend waar potentiële kopers langs kunnen komen.
Enkele woningen in het hofje zijn verkocht maar wanneer bouw
gaat starten is onduidelijk. De gesprekken met de Driegasthuizengroep over het Woonzorgcomplex verlopen voorspoedig.
In de vorige Klingelstee is iets verteld over de ophogingen
van de percelen in het hofje. Toen liep de behandeling in de
gemeenteraad nog, intussen weten we dat die niets heeft
opgeleverd. In augustus vond vervolgens een bijeenkomst
plaats waarbij buurtbewoners, projectleider Kalsbeek en wethouder Elfrink aanwezig waren. Uitkomst hiervan was dat er
vanuit de buurt gekeken zou worden naar alternatieve oplossingen waarbij de kosten ook door de buurt gedragen zouden
moeten worden. Overleg tussen de gemeente en een aantal
buurtbewoners duurt nog voort, maar de WBP is hier slechts
zijdelings bij betrokken.

Er is wel al gestart met (ver)bouw van het voormalige Fraterhuis. Aannemer Trebbe bouwt aan het woonzorgcomplex
Klingelbeek in opdracht van CasaCura. Hoewel dit buiten het
aandachtsgebied van de WBP valt, zijn we wel in gesprek met
de gemeente over de afhandeling van het bouwverkeer. Trebbe
wil graag gebruik blijven maken van de verbindingsweg. De
WBP denkt dat dit inderdaad de minst vervelende oplossing
is voor de buurt. De verbindingsweg zal dus voor bouwverkeer
geopend blijven maar voor doorgaand verkeer gesloten
worden. Dit wordt duidelijk aangegeven met een bord aan
beide kanten. Daarnaast wordt de weg voorzien van hekken
waarbij Trebbe zorgt voor dagelijkse openstelling en afsluiting.
In het weekend is de weg sowieso gesloten.
Daarnaast is met de gemeente afgesproken dat zij serieus de
huidige verkeerssituatie op de aansluiting van de verbindingsweg en de Hoogstedelaan gaat bekijken; deze is nu onoverzichtelijk, er wordt nogal eens hard gereden en dat levert
gevaarlijke situaties op. Er zijn daarover ook verschillende
klachten door buurtbewoners geuit (onder andere op buurtwebsite).
Verder is er overleg met de gemeente over allerlei zaken in
het openbaar gebied: het maaien van het voetbalveld (dit werd
heel goed aangekaart door een groep kinderen uit de buurt
tijdens één van onze overlegsituaties en had direct effect, wel
jammer dat er nog een doelpaal geraakt werd door de maaimachine…), over de inrichting van de toekomstige volkstuinen,
de inrichting van het middenterrein zodat dit gebruikt kan
worden voor buurtfestiviteiten, over groeninrichting en bomenkap etc. Details hierover kunt u lezen op de buurtwebsite.
We zijn benieuwd wat het volgende jaar gaat brengen.
Voor nu fijne feestdagen en alle goeds voor 2013!
Namens WBP

Ellis Withagen
Hoogstedelaan 51
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Schutterij
Hoogstede clingelbeeck
Beste bewoners van de Hoogstede en
Klingelbeek,
Mijn naam is Gert van Maanen en woon
sinds 1977 in het verlengde van de
Klingelbeekseweg , om precies te zijn
aan de Hogeweg 26. Ik schrijf aan u
omdat ik tijdens het Koningschieten
op 26 augustus 2012 van de schutterij Clingelbeeck het ultieme schot heb
gelost dat mij tot Schutterskoning 2012
maakte.
Na het eerste Koningsjaar van Adrie
Bongers in 2003 werd ik, en met mij de
gehele Raad van Elf van Carnavalsvereniging de Dwarsliggers, door hem uitgenodigd het festijn van het Koningschieten
mee te maken. Ik was gelijk verkocht en
sinds die tijd heb ik samen met mijn
kompaan Piet Poot er alles aan gedaan
om lid te worden van de Schutterij. Niet
gemakkelijk want wij waren niet woonachtig in de buurt Hoogstede/Klingelbeek en we heten ook geen Bongers!
Er zijn wat jaartjes overheen gegaan
maar het Koningschieten werd steeds
meegemaakt en er werden contacten
gelegd om wat meer bekend te worden
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bij de Schutterijleden. In 2011 de ultieme
poging gedaan tot het verkrijgen van
het lidmaatschap. Of het nu door ons
netwerken kwam of door het feit dat wij
met stelligheid beweerden dat in 1644
de huidige Klingelbeekseweg naadloos
overging in de Benedendorpsweg en dus
gesproken kan worden van de verlengde
Klingelbeekseweg…?! Het bestuur ging
akkoord met onze toetreding! Kennis
gemaakt met leden op de ledenvergadering, het schieten om het winterkoninkje in de kelders van de voormalige
bierbrouwerij Arnhem (een juweel van
oudheid), een ochtend Klootschieten op
Mariëndaal en daarna eind augustus het
Koningschieten. Hier ging het om. Enige
arrogantie naar de gevestigde orde
binnen de schutterij ontstond al op het
moment dat ik de kop van de papegaai
schoot. De vleugels gingen gelukkig naar
andere leden (nou ja, als het er om gaat
had ik die er ook wel af willen schieten).
Daarna het echte werk, de romp. Ronde
na ronde werd geschoten en de romp
begon te bungelen. De spanning steeg
tot een hoogtepunt. Elk moment kon de
vogel vallen. Voor mij schoot een echte
Bongers, namelijk dochter Karin van Job

en Truus. Ik had de hoop al opgegeven.
Maar wonder boven wonder bleef de
papegaai hangen. Ik was weer aan de
beurt en schoot met een gericht schot de
‘vogel’ naar beneden! “Leve de Koning!”
werd er geroepen en daar stond ik dan
heel beduusd en verontschuldigend. In
het eerste jaar meteen al Koning! In een
roes werd ik gelukgewenst en gekroond!
Praktisch als ik ben vroeg ik Carola
Jansen om mijn Koningin te willen zijn en
gelukkig stemde zij toe! Hierdoor ben ik
in ieder geval volgend jaar verzekerd van
een vertrekpunt aan de Klingelbeekseweg met de Landauer. Blijkbaar was deze
actie verrassend om niet je eigen vrouw
als Koningin te kiezen. In carnavalskringen is het heel gewoon om als Prins
een andere Hofdame te kiezen dan je
eigen partner. De mijne heeft het namelijk niet zo op dit soort folklore en vindt
het allang best dat Carola de Koningin
wil zijn.
Het Koningschap bracht met zich
mee dat er een week later acte de
présence moest worden gegeven bij de
Rozendaalse schutterssociëteit die hun
Koningschieten hielden bij het kasteel
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Metamorfose
Rozendaal. Verrassend was te zien dat
deze schutters een outfit hebben van
korte broek en poloshirt daar waar wij
het nette pak worden geacht te dragen.
Een zonovergoten middag, waarbij een
bezoek aan het kasteel een toetje was
van het Koning zijn.
11 november was in Oosterbeek het
begin van het carnavalsseizoen 20122013 met de Prinsenavond. De nieuwe
Prins Erwin van het Koningsdal werd
bekend gemaakt en in zijn proclamatie
maakte hij met eerbied gewag van mijn
koningschap. Wel vond hij dat tijdens
de carnavalsperiode de Prins regeerde
en niet de Koning. Ik ontving van hem
als een soort onderscheiding de door
mij zelf neergeschoten papegaai! Na het
vallen was deze al door Erwin c.s. voor
dit doel geconfisqueerd. Erg leuk om
deze voor een volle zaal weer terug te
ontvangen.
In het dagelijks leven ben ik nog tot
1 januari 2013 werkzaam bij de gemeente
Renkum als dorpsmanager voor de
dorpen Oosterbeek, Doorwerth,
Wolfheze en Heveadorp. Daarna ga
ik mij veelal bezighouden op het kleinfruit-bedrijf van mijn oudste zoon in
Dodewaard. Hier liggen ook mijn roots.
Het bedrijf is gevestigd op gronden die
ook mijn vader hebben toebehoord!
Wellicht tref ik u eens op het bedrijf. Het
is prachtig fietsen daar naartoe en ook
per auto goed bereikbaar. Wellicht dat
de Schutterij komende zomer een uitje
naar het bedrijf organiseert. Natuurlijk
hoop ik op 25 augustus 2013 mijn titel
met verve te verdedigen. Ik wens u ook
namens de schutterij fijne feestdagen
en vooral een gezond 2013 toe.
Met vriendelijke groeten en hoogachting,

Gert van Maanen

Verandering, omkering, gedaantewisseling. Omnia mutatur. Alles verandert.
Veranderingen zijn niets nieuws: al in de oudheid beschreef de Romeinse dichter
Ovidius metamorfosen, veranderingen, die voor de betrokkenen echter iets
ingrijpender waren omdat zij door de goden werden bewerkstelligd. Zet je
fantasie wel even aan het werk.
Er móet wel wat veranderen. Crisis
alom, recessie, krimp, pensioen-paniek.
Oplopend banenverlies. De rij voor
de voedselbank wordt steeds langer.
Dichtgetimmerde winkels, vervallen
industriecomplexen. Wildgroei van
‘Te Koop’-borden.
In onze wijk zo’n tien en er staan zeven
huizen leeg. Tja, broekriemen moeten
strakker aangehaald. Dikkertjes passen
na Rutte IV weer in maatje 38! Sommige
nadelen kunnen een voordeel worden.
Intussen moeten we met een andere
toekomst gaan leven. Ieder zoekt een
oplossing.
Soms hoor je ’s nachts schoten. Waarschijnlijk is een ontslagen grootgraaier,
die nu honger lijdt, met zijn scharminkelige honden op zoek naar voedsel
en daarom aan het jagen op die enkele
buurtkonijntjes die aan het geweld van
de bouwmachines zijn ontkomen. Op
een heldere nacht ziet hij tussen de
huizen en het struweel de badende
jachtgodin in volle natuurlijke staat uit
de inmiddels volgelopen paddenpoel
oprijzen. De maan beschijnt de zilverige
van haar blanke volmaakte lijf aftintelende druppels.
Zij bemerkt hem. Een sterveling mag haar
zó niet aanschouwen en op slag verandert zij hem in een reebok. Die gaat in
de buurt onmiddellijk, maar vergeefs, op
zoek naar grafbloemen. De ook hongerige honden herkennen hem niet meer als
hun baasje maar zien hem als jachtbuit
en verslinden hem. Sommige nadelen zijn
echt nadelig.

Schutterskoning van de Clingelbeeck

(Zie daarvoor de website
www.kleinfruitboerderij.nl)

Bij diezelfde paddenpoel verschijnt
een schone jongeling die zijn dorst wil
lessen en vooroverbuigend, op zijn
eigen spiegelbeeld in het water zodanig

verliefd wordt dat hij door de extase in
de poel kukelt en jammerlijk verzuipt. Zijn
ijdelheid wisselt van gedaante met een
prachtige narcis die nu eenzaam met zijn
kopje omlaag staat te treuren aan de wallekant. Het nadeel hier is dat de bloem
niet eetbaar is.
Over bloemen gesproken: zou het niet
zinvol zijn om het voorlopig niet te
bebouwen middenterrein in het voorjaar te bestrooien met bloemzaden? Als
alle aanwonenden en hondenuitlaters,
ondanks de bezuinigingen, een paar
euro hieraan besteden dan wordt het
daar een fleurige toekomst. Sommige
nadelen kunnen we veranderen in voordeel.
Intussen komen de lichtblauwe busjes
van bouwheer Lambert H. te O. Men
gaat aan de slag om de Hoogstedehof
van gedaante te doen verwisselen. Ooit
stonden daar in een mythische steentijd
chique woonhutten in een kring. Op
een gure decemberavond klopten twee
hemelingen aan om aalmoes of onderdak. Overal werden ze weggestuurd,
alleen bij een oud stel in hun armetierige
hutje werden ze gastvrij onthaald. Jaren
later spoelde een tsunami van de Rijn
alle dure hutten weg, behalve dat van de
ruimhartigen. Zij werden gespaard en na
hun tijd als dank van gedaante veranderd
en nu staan ze nog als de twee solitaire
bomen net naast het midden van het
bouwterrein. Onder de boombasten zie
je nog hun oude verrimpelde huid.
We zullen ze sparen bij de kerstboomverbranding en het glas heffen op een
betere toekomst.

Toine Debertrand
met dank aan Publius Ovidius Naso
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de Leeskring
Winter-leestips van de leeskring
Wie houdt van een lekker dik, romantisch, spannend, vlot te lezen en toch
leerzaam boek, zou er eens over moeten
denken om het volgende boek te lezen:

De niet verhoorde gebeden
van Jacob de Zoet, van David
Mitchell
Over een man die eind 1799 als boekhouder naar Deshima vertrekt, het
eilandje bij Japan, de enige plek van
waaruit handel met Japan gedreven
mocht worden. Hij moet er de boeken
van de VOC controleren op corruptie.
Dat maakt hem meteen een niet-welkome buitenstaander. En dan valt hij ook
nog als een blok voor de Japanse vroedvrouw Orito. Meegesleept door liefde en
werk doorziet hij niet het verraad van de
man die hij het meest vertrouwt.

Maar wie houdt van een klein, maar o
zo mooi verhaal, zou het volgende eens
moeten lezen:

De muziek van een leven,
van Andreï Makine
De jonge, talentvolle pianist Alexeï
wordt, vlak voor zijn eerste concert,
door een buurman gewaarschuwd dat
hij niet naar huis moet gaan omdat zijn
ouders door Stalins geheime politie zijn
gearresteerd. Hij vlucht. Als de oorlog
met Duitsland uitbreekt neemt hij de
identiteit van een dode aan. Zijn carrière
als pianist is in de knop gebroken. Vele
tientallen jaren later ontmoet hij op een
winters station in de Oeral een jonge
medereiziger. Tijdens de lange treinreis
naar Moskou vertelt hij hem zijn levensverhaal.
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De zelfmoordclub,
van Arto Paasilinna
Inhoudelijk weinig diepgang maar een
heerlijk boek om te lezen. Het zit vol taalgrapjes. Misschien iets te veel maar dat
mag de pret niet drukken. De subtiele
humor en kleurrijke personages contrasteren perfect met het onderwerp.

De Tienduizend Dingen,
van Maria Dermoût
Deze roman die Maria Dermoût in 1955
schreef is uniek binnen de Nederlandse
literatuur. Maria Dermoût groeide op in
Nederlands-Indië en haar schrijfstijl werd
geïnspireerd door de orale vertelkunst
van Indonesiërs en Indo-Europeanen.
Haar werk kenmerkt zich doordat verschillende draden van mythen, feitelijkheid
en zintuiglijke waarneming geraffineerd
door elkaar heen zijn geweven. De Tienduizend Dingen is in dertien talen vertaald en werd internationaal een succes.
Maria Dermoût (1888-1962) heeft haar
hele leven ‘hier en daar en overal’
gewoond. Zo ook in Arnhem, van 1940
tot 1957. Bij de slag om Arnhem in 1944
moesten ook zij en haar familie hun huis
verlaten en vonden het geplunderd
terug, ook het manuscript van haar eerste
roman, Nog pas Gisteren, ging daarbij
verloren met al haar aantekeningen, zij
moest opnieuw beginnen. Het begin
van haar literaire loopbaan dankte zij aan
de Arnhemse schrijver en criticus Johan
van der Woude. In 1956 ontving zij de
Culturele Prijs van Arnhem.
De titel is ontleend aan een gedicht van
de zevende-eeuwse dichter Ts’én Shên:
Wanneer de ‘tienduizend dingen’ gezien
zijn in hun eenheid, keren wij terug
tot het begin en blijven waar wij altijd
geweest zijn. Hier herkent men onmiddellijk de wereld van een oosterse aandacht

voor alle details van de natuur en van het
leven en tegelijk van een ‘onverschillige’
gelatenheid jegens de tijd. Die wereld
vormt ook het thema van dit boek waarin
verder verlies, afscheid en gemis prachtig
gestalte krijgen.
Het boek De Tienduizend Dingen is
verdeeld in zes hoofdstukken, die los van
elkaar lijken te staan en niet meer dan
een sfeer lijken op te roepen: van mensen, dieren en dingen op het eiland, de
natuur met haar planten, de zee met haar
schelpen en van oude mythes en overleveringen. Maar ondertussen hangen
de zes losse verhalen met elkaar samen;
bovendien vindt in elk hoofdstuk een
gewelddadige dood plaats. De vermoorden verenigen zich in het laatste hoofdstuk, ‘Allerzielen’, waarin de hoofdpersoon hen herdenkt. Net als in het
gedicht van Ts’ên Shên komt hiermee,
aan het slot van De Tienduizend
Dingen, alles bij elkaar- het verleden en
het heden, de doden en de levenden.
Het boek biedt vertroosting voor alles
wat ‘voorbij is en niet voorbij’.

Wijze mannen, wat we van
mannen kunnen leren, van
Susan Smit
Via interviews met mannen als Redmond
O’Hanlon, Arthur Japin en Frans de Waal
leren we meer over hun levensovertuiging
en hoe deze mannen tot dat inzicht zijn
gekomen. Genoeg interessante verhalen
om, terwijl je van je kerstboom geniet, te
mijmeren over wat je van hen kunt leren.

Light Verse in Dutch & Double
Dutch, van John O’Mill
Pieter Nieuwint en Ivo de Wijs hebben
een bloemlezing gemaakt van de versjes
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Van geitenwei
naar schapenwei
van taalkunstenaar John O’Mill, alias Jan
van der Meulen. Het is een heerlijk boek
geworden om regelmatig op te pakken
en te genieten van zijn nonsensversjes, limericks en gedichten zowel in het
Engels, Nederlands als Frans. John O’Mill
behoort met Kees Stip, Annie M.G.
Schmidt, Drs. P. en Ivo de Wijs tot de
populairste auteurs van het lichte vers.
A terrible infant, called Peter
sprinkled his bed with a gheter.
His father got woost,
took hold of a cnoost
and gave him a pack on his meter.
Cave Maria
“Gezegend de maagd, die de moeder
mag zijn
van Gods een’ge zoon”, zong de serafijn.
“Dat wel”, zei Maria, “en ‘t kind is ‘n
schat,
maar wij hadden zo dolgraag een meisje
gehad.’

Zoals iedereen waarschijnlijk al weet, hebben we sinds februari veel moeilijkheden
gehad met onze buurtdieren. Het geitje was ziek en het schaap was misschien draagster van deze ziekte. Ondanks veel was-, smeer-, en prikbeurten werd het geitje
helaas niet beter.
We besloten schaapje Rosa tot na de zomer alleen te laten, zodat ze geschoren en
ontwormd kon worden. En kerngezond zou zijn. Ook al was ze dan alleen, wat ze
niet leuk vond.
Maar eindelijk was het dan zover. Het hok was nogmaals verschoond en ontsmet,
toen konden op 7 oktober twee nieuwe lammetjes komen. Inmiddels hebben ze ook
prachtige namen en de bedenkers hiervan zijn beloond. De kleinste heet Lotje en
de andere heet Lisa. Rosa is erg blij dat ze weer gezelschap heeft en de dieren doen
het goed. Dus nu heet de geitenwei schapenwei.
We hopen dat ze lang gezond mogen blijven. Daarom het uitdrukkelijke verzoek ze
veel aandacht te geven. Van brood worden ze ziek, dus vragen we jullie het voeren
aan ons over te laten, maar aai ze veel!
Namens de schapenhoeders Caroline, Herma , Annemarie.

Groeten van Julie

NEDERLAND door de ogen
van Charlotte Dematons,
uitgave Lemniscaat
In dit prachtig platenboek laat Charlotte
Dematons (zij is in Frankrijk geboren) ons
kijken naar Nederland: hoe we wonen en
leven in onze landschappen, in steden en
op het platteland en wat daar allemaal
gebeurt.
Op elke plaat is heel veel te zien aan
activiteiten, historie, etc., vol grapjes
geschilderd met kleine details. Een boek
dat je ook samen kunt bekijken, het
daagt je uit, roept herinneringen op,
lokt gesprekken uit en laat je plannetjes
maken.
Echt een boek waar jong en oud telkens
opnieuw naar grijpt en veel plezier aan
beleeft.

Mooie dagen!

Namens de leeskring: Resie, Aatje,
Herma, Anny, Mariella en Beppie
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Boswandeling
zondag 21 oktober
Wandelen in prachtig
Mariëndaal!
Het leek wel een voorjaarsdag. Weinig
wind, milde temperatuur en zo nu en
dan een zonnetje. Zo zag zondagmiddag
21 oktober er uit toen we met ongeveer
40 volwassenen en kinderen het oostelijk
deel van Mariëndaal gingen onderzoeken. Net zoals vorig jaar onder de
bezielende leiding van bioloog Frans
Koops. Paddenstoelen, enkele historische feiten over het gebied, seizoensgebonden natuurverschijnselen zoals
herfstkleuren in blad...alles kwam voorbij.
Het was een heerlijke en leerzame
wandeling met dank aan Frans!
Deze keer hadden we ervoor gekozen
om de wandeling in de middag te doen
omdat we de dag wilden afsluiten in
bourgondische stijl: te wijten aan de
leefgewoonten van de bestuursleden!
Zo is de partytent opgezet op het doodlopende stuk aan de Hoogstedelaan,
en met vuurkorven, sta-tafels en bankjes om uit te rusten gezellig gemaakt.
En dat werd het. Petula had heerlijke

soepen gemaakt, te weten erwtensoep
en champignonsoep. Toepasselijk voor
de tijd van het jaar. Verder werden we
verrast door lekker belegde broodjes
van een buurtbewoner die dit over had
van een feest een dag tevoren. Super
idee: zou zonde zijn geweest dit weg te
gooien. Het bestuur had verder gezorgd
voor breekbrood en...ja, allerlei soorten
bokbier. Vrijwel iedere aanwezige genoot
duidelijk! Voor de kleintjes waren er
verrukkelijke pannenkoekjes gevuld met
fruit. Behoeft geen uitleg: geslaagd.
Tijdens deze samenkomst is de uitslag
bekendgemaakt van de verkiezing van
de namen voor de nieuwe schaapjes.
Hierover vast meer in een het stukje van
de dierenverzorgers.
Volgend jaar wellicht een andere route
kiezen voor een wandeling. Er is genoeg
keus in onze prachtige woonomgeving!

Petula Jans en Wies Koning
coördinatoren activiteiten

Sinterklaasfeest
Volgens een mooie traditie heeft de Sint
dit jaar weer een bezoek gebracht aan
de kinderen van de buurt. De Sint en zijn
twee Pieten bezochten de kinderen van
de buurtvereniging in de Hulkensteinflat.
De recreatiezaal was omgetoverd in een
feestelijke zaal waar de kinderen konden
deelnemen aan diverse activiteiten, zoals
dakrand lopen, pakjes in de schoorsteen
gooien, zak sjouwen op een hindernisbaan en een sint en pietenmasker maken.
Als nieuwe activiteit was er dit jaar ook
het speculaaspop versieren aan toegevoegd.
Rond drieën druppelden de kleine
kinderen uit onze buurt binnen. Elk kind
werd verwelkomd met een mooie Zwarte
Pieten-muts. De start van de middag
werd feestelijk ingeluid met een mooi
repertoire aan Sinterklaasliedjes, begeleid op piano door Giel Smeets.
Met nog schorre kelen startten de
kinderen daarna met de activiteiten,
daarbij geholpen door twee Zwarte
Pieten. Elk kind kon zijn eigen invulling
kiezen. Wilde je een gokje wagen met
het over de daken te klauteren? Of gaf je
de voorkeur aan speculaaspop versieren?
Er viel genoeg te kiezen en ieder kind
kwam wel aan zijn trekken.
Tegen vier uur verscheen de Sint. Hij
kwam wat later omdat hij zijn middagdutje moest doen. De Sint werd al
zingend ontvangen. Dat enthousiasme
waardeerde de Sint zo dat hij voor ieder
kind een leuk presentje had meegenomen. Als herinnering voor later konden
de kinderen daarna tijdens een ‘meet
en greet’ op de foto met de Sint en de
pieten.
Rond vijf uur nam de Sint weer afscheid
en werd hij zingend en zwaaiend naar de
uitgang begeleid door de kinderen.
Het was een leuk geslaagd sinterklaasfeest, mede dank zij de inzet van vele
vrijwilligers.

Petula Jans
coördinator activiteiten
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pc-club hoogstede
De laatste bijeenkomst van de PC -club
van dit jaar was in november.
We hebben ons bij het begin van ons
seizoen 2012/2013 afgevraagd hoe
verder te gaan met onze activiteiten.
Natuurlijk gaan we door met het ondersteunen van onze leden bij voorkomende
problemen bij het gebruik van hun pc
of laptop en het geven van adviezen om
er nog makkelijker en meer gebruik van
te kunnen maken.
Na voorstellen van ons vond iedereen
het ook een goed idee dat we in volgende bijeenkomsten aandacht zullen gaan
schenken aan nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van besturingsprogramma’s
voor pc’s ,laptops, tablets en smartphones. Er is duidelijk behoefte om bij te
blijven als het om deze technieken gaat,
alleen al verwijzende naar de jeugd die
hiervan grote gebruikers zijn en waarmee
wij daarover willen kunnen blijven praten.
Bij de laatste twee bijeenkomsten werd
al een tipje van de sluier van het nieuwe
besturingssysteem Windows 8 opgelicht.
Nu dit systeem officieel gelanceerd is en
in de nieuwe apparaten worden toegepast en geleverd zullen we daar zeker
meer van moeten weten en ervaringen
opdoen. Ook zullen de Apps (kleine
programma’s) en de diverse toepassingsmogelijkheden aan de orde komen.
De eerstvolgende bijeenkomst kunnen
we een op een laptop draaiend Windows
8 systeem demonstreren en onze eerste
ervaringen delen. Ook besteden we aan
dacht aan de Ipad van Apple.
De daarop volgende bijeenkomst hopen
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we ook inzage te kunnen geven in de
snelle ontwikkeling van Smartphones en
het alsmaar toenemende gebruik daarvan.
We willen bij deze gelegenheid toch nog
weer even wijzen op de beschikbaarheid
van de Digitaalgids, dit blad behandelt
op een niet te diepgaande wijze allerlei
wetenswaardigheden over de computer.
Op dit moment hebben wij de beschikking over de jaargangen 2011 en 2012
in elektronische bestanden, die u bij ons
kan opvragen. De jaargangen 2009 en
2010 zullen ter inzage liggen.
Wie belangstelling heeft voor deelname
aan de computerclub-bijeenkomsten, kan
zich als deelnemer aanmelden en zijn/
haar e-mail adres opgeven, of een keer
onverplicht naar de bijeenkomst komen.
Van het gebruik van de zaal en de koffie
worden de kosten door de deelnemende
leden gedragen. Tot nu toe bedroeg dit
per jaar ca. € 10,00 per persoon.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe
en een gezond 2013.

Jack Schoot en Jan Wage

Ter herinnering:
Voor het komende seizoen zijn
inmiddels de volgende bijeenkomsten
in Huis en Haard op maandagen
gepland en vastgelegd:
14 januari, 11 februari, 18 maart en
15 april 2013
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De wijngaard
Stadswijngaard Domein Klingelberg over 2012
Nog niet zo heel lang woon ik in deze mooie wijk. Eén van
de meest bijzondere plekken vind ik de biologische stadswijngaard Domein Klingelberg. Enthousiast geworden door
de verhalen van onder meer buurvrouw Resi, besloot ik om
me aan te sluiten bij het clubje wijngaardeniers.
Verjonging in de gaard
Ik ben niet eens zo’n echte wijnliefhebber. Geef me een glas
van het een of ander en ik slobber het zo wel weg. Geen
flauw benul van wat ik dan heb gedronken of hoe ik het moet
omschrijven. Als ik het lekker vind bestel ik er nog één.
Wat ik zelf interessant vind, is het hele groeiproces van de druif.
Van een veldje droge lege takken tot een weelderig bos bladeren met hopelijk zo veel mogelijk trossen sappige druiven.
Dat bleek gunstig, want echte wijnliefhebbers zijn er al genoeg
in de wijngaard, zo werd me op mijn eerste ochtend al vriendelijk ingepeperd…
De stadswijngaard wordt al een jaar of twaalf onderhouden
door een groep enthousiaste mensen. Ik merkte dat mijn
komst, en de komst van nog een paar mensen van mijn leeftijd,
als zeer welkom werd ervaren. Ik vind het eigenlijk opvallend
dat er niet meer mensen van onder de 40 of 50 jaar in de
wijngaard actief zijn. Het is een gezellige groep mensen die
probeert iedere zaterdagochtend de druivenopbrengst zo hoog
mogelijk te maken. Dit zonder enig gebruik van chemische
toevoegingen.

In de wijngaard leer je gaandeweg van de ervaren wijngaardeniers hoe je dit voor elkaar krijgt. Binden, snoeien, uitdunnen.
En ja, onkruid wieden hoort daar in een biologische wijngaard
ook bij. Verschillende wijnrassen (rood en wit) die in ons kikkerlandje goed gedijen, groeien onder het toeziend oog van de
heilige St. Vincentius. Ik vind het een mooi idee dat ik de eigen
verbouwde Johanniter of Regent druif na een jaar gewoon als
een redelijk goed wijntje kan wegdrinken.
Klinkt dat nog steeds een beetje nerdy? Kom dan eens onder
die steen vandaan, want biologische wijn is hot in deze tijd!
Als je van wijn houdt en/of je hebt (licht)groene vingers en een
klein beetje tijd over, kom dan vooral eens meekijken in onze
eigen stadswijngaard.
Domein Klingelberg heeft een eigen pagina op de website van
de wijk en is tegenwoordig ook gewoon te vinden op Facebook.
Front Office
De open dag van de wijngaard is al jaren een begrip in de
wijk. Het zonnetje scheen, de temperatuur was zeer aangenaam, goede factoren voor een drukbezochte middag op
16 september. Met een hapje en veel drank was het weer een
geslaagd feestje, om met wijlen G.J. Dröge te spreken.
Het toeval wilde dat op deze dag in onze buurwijk Lombok
het jaarlijkse Wijkfeest Arnhem-West werd gehouden. Waarom
zouden we daar ook niet de mensen kennis laten maken met
ons eigen wijntje?
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Een standje was snel geregeld en op deze dag hebben
Pieterbas en ik met veel plezier als een soort front office van
de wijngaard mensen onze wijn laten proeven, gelokt naar de
open dag van de wijngaard en tevens het laatste krat Regent
2010 uitverkocht. We moesten ons echt de blaren op de tong
praten, onwetend als wij eigenlijk nog zijn. De bezoekers
wisten vaak niet van het bestaan van de wijngaard in de buurt
en werden enthousiast om zo’n lokaal product eens te proeven,
danwel te kopen. We hebben van alles aan de kraam gehad:
mede-leken, kleine kenners, grote kenners, een vinologe. Ik
kreeg zelfs de vraag of ik de eigenaar was van onze wijngaard.
Waarop ik antwoordde dat ik pas sinds een paar maanden het
onkruid kom wieden, maar wel trots ben op het product.
Op deze dag is er al een flink deel verkocht van de rode
Regent en de witte Johanniter/Bianca 2011. Er is echter nog
steeds wijn op voorraad. Deze kan het snelst besteld worden
door een mailtje te sturen naar Wim Farla, w.farla@abtrepro.nl.
Magere oogst 2012
Dat er volgend jaar minder wijn uit onze wijngaard zal worden
verkocht is nu al duidelijk.
Door de strenge vorst in februari en het matige lente- en
zomerweer van dit jaar, valt de druivenopbrengst van Domein
Klingelberg bijzonder tegen. Het blijkt zelfs dat het dit jaar, in
zowel binnen- als buitenland, de meest tegenvallende wijnoogst sinds een halve eeuw is.
Gelukkig: ik dacht dat het aan mij lag…
Wat cijfers ter vergelijking: In 2010 was de totaalopbrengst van
Domein Klingelberg 458 kg. In 2011 was het 218 kg en dit jaar
is de magere opbrengst niet meer dan 164,5 kg.
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De Johanniter druif met zijn volle compacte trossen blijft eigenlijk altijd wel constant produceren. De Regent druif heeft in
de laatste weken veel last gehad van wespenvraat. Hierdoor
konden we hele trossen zo weggooien. Pijnlijk... De Bianca
druif produceert de laatste jaren steeds opvallend onder de
maat. Of we deze ranken gaan verplaatsen of vervangen,
vragen we aan een expert die tijdens de wintersnoei komt
meekijken. Een andere vraag is of we de huidige enkele Guyot
snoei moeten handhaven, of toch een dubbele Guyot snoei
moeten uitvoeren waarmee meer opbrengst kan worden gegenereerd.
Goed vooruitzicht!
De opbrengst is dit jaar dus minder, positief punt is dat de
kwaliteit van de druiven wèl goed is. De relatief warme en
zonnige nazomer heeft ervoor gezorgd dat het suikergehalte
gemiddeld hoog is.
Bovenstaand bij elkaar opgeteld, is besloten om dit jaar de
druiven samen te verwerken tot de eerste rosé van Domein
Klingelberg. Kijk, dat is weer iets interessants om naar uit te
zien!

Namens de wijngaardeniers,

Paul Elfferich

buurtvereniging hoogstede klingelbeek

in memoriam
Op 13 oktober 2012 is op bijna 89-jarige
leeftijd onze buurtgenoot Wim Temming
overleden. Wim woonde sinds 1968 op
de Hoogstedelaan, nummer 9.
Wim was een zeer buurtgebonden
bewoner, die sinds de oprichting van de
buurtvereniging lid was en nauw betrokken was bij verschillende activiteiten in
de buurt.
Wim was geen bestuurder, maar een
doener.
Al voor de oprichting van de buurtvereniging heeft Wim op eigen initiatief
een begin gemaakt met de bij ons zo
bekende geitenwei. De eerste bewoners
waren Sjoukje, Tinus en Thijs. Ze kregen
een afgezet terrein met een onderkomen
en een hooimijt, zoals op de foto uit
1987 te zien is. Het gras werd door Wim
zelf gemaaid en na het drogen opgeslagen in de hooimijt.
Na adoptie van de geitenwei door de
buurtvereniging was Wim tot ongeveer
1997 de hoofdverzorger. Daarna kreeg
hij assistentie van Herma Vos en in 2001
werd zijn taak door haar en anderen
overgenomen.
In de ledenvergadering van 10 april 2001
werd Wim voor zijn jarenlange betrokkenheid en trouwe inzet tot erelid van
de buurtvereniging benoemd.

Een andere buurtactiviteit waar zijn stempel op rust is de Jeu de Boules baan. Het
begon in 1982 op een hobbelig stuk terrein achter zijn huis, maar al vrij vlug werd
het terrein vlak gemaakt. Wekelijks werd
het gras gemaaid om op de speeldag of
speelavond topprestaties te kunnen leveren. Maar ook dat was niet goed genoeg
en in 1989 werd vlakbij de geitenwei een
echte professionele baan door hem aangelegd. De locatie kreeg een overkapte
schuilgelegenheid en er werd verlichting
aangebracht. Vanzelfsprekend werd de
baan door Wim onderhouden en vele
wedstrijden zijn daar gespeeld met een
fanatieke inzet, want als er twijfel over
de afstand ontstond kwam Wim met zijn
centimeter om de winnende bal op de
millimeter nauwkeurig uit te meten.
Zoals gezegd Wim was een doener, wat
zijn ogen zagen konden zijn handen
maken, zoals bijvoorbeeld de staf van
Sinterklaas, waar de Sint elk jaar dankbaar gebruik van maakt.
Op 18 oktober hebben de directe buren
collectief afscheid van hem genomen.
We zullen Wim in de buurt missen, maar
hij zal door de geitenwei en de Jeu de
Boules baan in onze herinnering blijven.

Zijn buurman
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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

eeft ‘t all

emaal

*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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  KOOP	
  
HAARDHOUT	
  

Blij nieuws
Ook dit jaar zijn er kinderen geboren
in de buurt. Gefeliciteerd!

Geboren:
Etiënne-Jean, Ro 4

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  
Eikenhout	
  gekloofd	
  en	
  gekort.	
  
Slechts	
  €	
  60	
  per	
  m³	
  (gestort).	
  
Bezorging	
  is	
  mogelijk.	
  
Met	
  warme	
  groet,	
  
Erik	
  Hesselink	
  
	
  
	
  06-‐39561278	
  
info@hesselinkbosbeheer.nl	
  
www.hesselinkbosbeheer.nl	
  

	
  

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

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
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Het Terras

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
M. Rudolphi
T (026) 443 25 22 of 06 182 813 37

colofon

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

Activiteiten
eerste helft 2013
kerstboomverbranding/nieuwjaarsborrel:
6 jan. 2013
koning winter:
begin februari (datum volgt)

oplage
240 exemplaren

ALV dinsdag
16 april 2013

redactie
Hadewych Martens

paaseieren zoeken:
30 maart 2013

ontwerp/ opmaak
Gertie Beurskens, Arnhem

koninginnedag:
30 april 2013

Fotografie
Joop van Osch, Arnhem

straatspeeldag:
woensdag 5 juni 2013

DRUK
ABT Repro

buurt-barbecue:
begin juli (datum volgt)

contributie

lidmaatschap
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
aanpassen en formaten erbij

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

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

± A4 formaat staand (190x260 mm)
± A5 formaat liggend (190x120 mm)
± A6 formaat staand (95x120 mm)

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

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

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

sinterklaasfeest, december 2012

