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ErElEDEN

Bas van der Hek  
sinds 26 april 1999

Wim Temming   † 2012 
sinds 10 april 2001

Ben Kruk 
sinds 25 april 2007 
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BEstuur  adres tel.  mailadres

voorzitter: Remy ten Hoedt Utr 201 3517278 rthoedt@gmail.com
coördinator activiteiten: Nicolette Zwartkruis   Hoog. 42  4463267  nicolette@niczdesign.com 
 Petula Jans Hoog. 26  4429977 petulajans@upcmail.nl 
secretaris: Wim Farla Kl. 18 06-21242263 secretaris@hoogstede.nl
penningmeester: Gerrit van Midloo  Kl. 9 06-39111185  penningmeesterhk@hotmail.com 

KascommissiE  adres tel.  mailadres
  
 Rob Baars Kl. 84   
 Hanni Kuppens Kl. 88 4455190 hannikuppens@hotmail.com 

activitEitEN  adres tel.  mailadres

moestuinen: Joop Kleijn Utr. 245  4431807 joopkleijn@hotmail.com
geitenwei:  Herma Rozenboom  Hoog. 5 4437952 hermarozenboom@hotmail.com
 Caroline Bakkerus Hoog.12 4434133 caroline.bakkerus@planet.nl
muziekclub: Jan Wage  Utr. 251 3519290  wagej@hccnet.nl
leeskring: Clara Bartelds  Hoog 39  4428090 dejongbartelds@versatel.nl
leeskring 2: Gemma Selman  Hoog 8  4455339 gemmaselman@hotmail.com
schaakclub:  Jack Schoot  Hoog. 81  4430542  jack.schoot@upcmail.nl
computerclub:  Jack Schoot  Hoog. 81  4430542  jack.schoot@upcmail.nl
 Jan Wage  Utr. 251  3519290 wagej@hccnet.nl  
jeu de boules : Piet Reuvers  Hoog 14  3702418 piet.reuvers@upcmail.nl
joggingclub: Ben Gotink Utr. 259  4459761 b.gotink@kpnmail.nl
tennisclub Guus van Aerssen  Ros. 7 4422392 g.h.f.m.vanaerssen@wxs.nl
bridgeclub Hulkesteinflat  Dick Linnenkamp   Utr.145-62 44 39 215  d.linnenkamp@upcmail.nl
wijngaardeniers:  Charly Tomassen Kl. 66  4421504  charly@gugelot.nl
WBP   Ellis Withagen Hoog. 51   werkgroepborgpart@gmail.com
wg Olgaardthuis: Will Kemna Kl. 32 4429306 willkemna@hotmail.com
verkeerscommissie:  Ben Gotink Utr. 259  4459761 b.gotink@kpnmail.nl
kopij klingelstee: Hadewych Martens Utr. 259 4459761 hed.martens@kpnmail.nl
 Gertie Beurskens Hoog. 18 4435375  gbeurske@xs4all.nl
webmaster Joop van Osch Hoog. 73 4437963 webmaster@hoogstede.nl
 Edwin Buisman Kl. 15 3702757 webmaster@hoogstede.nl 

 
DivErsEN  adres tel.  mailadres

contactadres Huis & Haard:  Lies Schoot Hoog.81  4430542
welkom nieuwe  Paul Gerritsen  Hoog.17 4428986 pjam@chello.nl
buurtbewoners: Caroline Bakkerus Hoog.12 4434133 caroline.bakkerus@planet.nl
gebiedsagent:  Jan Visser   
werkgebied:  Arnhem: Lombok, Heijenoord, Klingelbeek en Het Dorp. 
spreekuur:  Geen spreekuur. Bereikbaar na afspraak  
bereikbaar via: Politiebureau Arnhem,
 Beekstraat 39
 6811 DW Arnhem.  
telefoonnummer:  0900 8844 
Info gemeente Arnhem:  www.arnhem.nl  > arnhem mail > info
wijkregisseur:  Wendy Beukhof     026 3774806  wendy.beukhof@arnhem.nl
    06 52513520 
 Gemeente service nummer  0900 1809
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HELP!!
Dit is de laatste Klingelstee die door Gertie Beurskens is vormgegeven. Ik was me 
altijd al bewust van de waarde van een goede vormgever, maar de laatste paar 
weken werd het er nog eens goed ingewreven. Degene die ze bereid had gevon-
den het werk over te nemen, en die al allerlei plannen had om de boel eens lekker 
op te frissen, zegde af, waarna Gertie zich genoodzaakt zag om het toch maar 
weer op zich te nemen. Voor de allerlaatste keer! 
Het bestuur en ik hechten grote waarde aan de Klingelstee, een buurtblad dat al  
35 jaar bestaat. Gertie heeft het huidige grid bedacht, het lettertype, het logo,  
allemaal aspecten waar je zomaar overheen leest omdat het zo goed functioneert. 
Voor de inhoud kunnen we samen zorgen, maar het op een mooie, heldere, aan-
trekkelijke en leesbare manier in een tijdschrift krijgen is een vak!

EEn noodkrEEt dus: 

WiE kAn En WiL dE vormgEving vAn ‘ons bLAAdjE’ 
tEr HAnd tE nEmEn? 

Behalve onze warme waardering levert het alleen eeuwige roem in de buurt op. 
Allerlei veranderingen zijn bespreekbaar, ieder heeft tenslotte zijn / haar eigen stijl 
en handtekening en daar moet ruimte voor zijn. Als het maar (betaalbaar en) lees-
baar blijft, van en voor de Buurtvereniging en dus mededelingen kan bevatten die 
de buurt aangaan. 

Zo, dit moest me even van het hart. 
In deze Klingelstee staan verder weer de bekende verslagen van de diverse activi-
teiten en clubs, de bestuurs-mededelingen, enkele vrije inzendingen aan proza en 
vermaak en de eerste oogst van de inventarisatie van de vaardigheden in de buurt. 
Veel mensen die voor dit laatste iets inzonden hadden geaarzeld omdat ze al zoveel 
doen voor anderen en er eigenlijk niet veel bij konden hebben. Toch is het een 
veelbelovend begin, ik weet zeker dat er meer mensen zullen aanhaken, het wordt 
een nuttig en mooi instrument om elkaar te helpen. Helaas zit er nog geen grafisch 
vormgever bij…
Overigens deed ook iemand uit de Rosandepolder hiervoor een duit in het zakje. 
We gaan met die buurt meer samenwerken, ook op dit gebied, net als in het Wijk-
ActiePlan. Ook hierover leest u meer in deze Klingelstee.

Gertie: nogmaals zeer bedankt voor al je werk! Succes met al je volgende klussen!

verder wens ik u allen een gezellige kerst toe en een fantastisch 2014!!  
En o ja: vergeet niet de kerstbomen te bewaren voor onze BuurtBomenBrandBorrel 
op zondag 5 januari!!

Uw redacteur,
Hadewych martens
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de voorzitter

Hoewel een jaar toch steeds even lang duurt, heb ik het idee 
dat het elk jaar sneller gaat en dat het elk jaar alweer eerder 
Kerst is. In mijn omgeving hoor ik vergelijkbare ‘klachten’.  
Heeft dat te maken met mijn eigen leeftijd? Of met de 
moderne tijd van steeds snellere internetverbindingen,  
flitsende en soms doodvermoeiende tv-programma’s,  
de 24-uurs economie en de sociale media?

Ik ben bang dat u er ook geen antwoord op heeft. Hoe dan 
ook, het is alweer Kerst 2013. En we kijken weer terug op een 
boeiend jaar, in de wereld, maar zeker ook in onze buurt. De 
bouwactiviteiten hebben inmiddels meer dan serieuze vormen 
aangenomen; regelmatig word ik – en ik vrees een aantal van u 
ook – te vroeg gewekt door steigerpijpgekletter, graaf-, boor-  
& zaagmachines, vrachtwagenachteruitrijgepiep en niet te ver-
geten de onontbeerlijke bouwradio. Tja, als omwonende ben je 
daar natuurlijk niet altijd even blij mee, maar het is een bekend 
feit dat bouwlieden bepaald geen kantoortijden hanteren. Bij 
de startmanifestatie afgelopen 4 juni heb ik al aangegeven 
dat de bouwlieden weliswaar een mooi vak hebben, maar 
dat ik ook hoop dat ze snel klaar zijn. Ik weet inmiddels weer 
waarom…

Overigens doet vooral de uitvoerder zijn best om de overlast 
te minimaliseren. Hij spreekt de bouwlieden erop aan als ze te 
vroeg te veel lawaai maken. Ook als er nieuwe onderaannemers 
op de bouwplaats komen worden ze goed geïnstrueerd.  
En wanneer er extra op zaterdag gewerkt moet worden word  
ik daar vooraf over geïnformeerd. Desondanks kunnen er 
natuurlijk incidenten zijn en dan is het bewoners hun goed 
recht om hierover een klacht in te dienen bij de gemeente of 
de uitvoerder.

Maar de bouwactiviteiten zijn uiteindelijk van tijdelijke aard; 
veel leuker is dat wij inmiddels kennis hebben kunnen maken 
met diverse nieuwe bewoners! Vooral tijdens de herfstwande-
ling in oktober waarvoor wij de financiële bijdrage, die wij van 
ontwikkelaar Hendriks ontvingen, hebben ingezet. Ondanks het 
op sommige momenten onstuimige weer hebben we een heel 
boeiende en gezellige wandeling in Meinerswijk gehad, bege-
leid door deskundige gidsen en met daarbij een spectaculaire 
bootovertocht en afsluitend een lekkere maaltijd met voor de 
liefhebbers een bockbiertje erbij. De stortbuien hielpen bij het 
saamhorigheidsgevoel omdat we allemaal de partytent  
ingedreven werden. Een betere integratie van bestaande en 
nieuwe bewoners kun je je bijna niet voorstellen.

Elders in deze Klingelstee leest u vast meer over alle activitei-
ten die we in het afgelopen seizoen hebben beleefd met elkaar. 
En dat is toch de hoofddoelstelling van onze Buurtvereniging: 
de saamhorigheid in de buurt bevorderen. Ik heb daar, terug-
kijkend op de afgelopen periode, weer een goed gevoel over. 
Wat hebben wij toch een leuke en mooie buurt! En ondanks 
de gevoeligheden ben ik er van overtuigd dat ook de nieuwe 
bebouwing met zijn nieuwe bewoners hier weer integraal deel 
van gaat uitmaken. Onze wijk is uiteindelijk in ruim een eeuw in 
verschillende fasen ontstaan en steeds weer zijn de bewoners 
in staat gebleken elkaar te vinden. Dat geeft een heel positief 
gevoel voor de toekomst.

Naast dit alles zijn we de afgelopen tijd ook intensief bezig 
geweest met de gemeente om, als uitvloeisel van het wijkge-
richt werken, te komen tot een wijkactieplan. Een aantal van u 
is hierbij betrokken geweest door deel te nemen aan het Wijk-
gesprek. Onlangs werden de wijkactieplannen aan de verant-
woordelijk wethouder aangeboden. Elders in deze Klingelstee 
kunt u de bijdrage hierover lezen van onze wijkregisseur, 
Wendy Beukhof, met wie wij dit traject hebben doorlopen.

Ook zijn wij, wat minder zichtbaar voor u, betrokken bij de 
nieuwe aanpak van de ontwikkeling van de zogenaamde wijk-
economie in de buurwijk Lombok. Wij zijn door de ontwikkelaar 
van de locatie aan de overkant van de Utrechtseweg (daar 
waar de ‘shopbak’ gedacht was) gevraagd om twee betrokken 
buurtgenoten uit te nodigen om in een klankbordgroep mee te 
praten. Zij treden niet op namens de buurt, maar wel vanuit de 
buurt. Wij zijn als omwonenden weliswaar niet ‘in the lead’ van 
deze ontwikkeling, maar we zijn op deze manier wel in staat om 
ons zegje te doen. We zullen zien wat het ons uiteindelijk gaat 
brengen.

Bij de andere initiatieven die dit jaar ontstaan zijn, is die van 
een soort business-club of zakelijk netwerk van ondernemers in 
onze wijk. Dit bevindt zich nog in de verkennende fase, maar 
het geeft de kracht en de diversiteit van onze wijk aan. Zo ook 
het andere initiatief om te komen tot een database van kennis, 
vaardigheden en hulpmiddelen, waarmee wijkbewoners elkaar 
makkelijker kunnen vinden bij het vragen om advies, het lenen 
van gereedschap of het verlenen van hulp. Het blijkt nog niet 
eenvoudig om iets dergelijks van de grond te tillen, hoewel  
de behoefte eraan zeker lijkt te bestaan. Bent u geïnteres-
seerd, neem dan contact op met onze eindredacteur Hadewych 
Martens.

beste buurtgenoten,
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Voorts kijk ik uit naar de komende buurtactiviteiten, onze 
inmiddels traditionele kerstboomverbranding en nieuwjaars-
receptie op zondag 5 januari a.s. en Koning Winter in februari.  
En wie weet ontstaan er mooie plannen voor nieuwe activitei-
ten. We hebben een actief bestuur met frisse ideeën. Maar ook 
als u zelf leuke ideeën heeft kunt u die uiteraard aandragen.  
De wijk en de Buurtvereniging, dat zijn wij immers met z’n 
allen!

Tenslotte maak ik van deze gelegenheid gebruik om u aan te 
kondigen dat ik in de ALV van april 2014 zal aftreden als voor-
zitter en bestuurslid. Na vijf intensieve jaren van zowel voorzit-
ter van de Buurtvereniging als voortrekker van de Werkgroep 
Borging Participatieresultaat merk ik aan mezelf dat het tijd 
wordt voor een stapje terug. Het was voor mij een boeiende, 
leuke en leerzame periode waar ik met veel plezier op terug 
kan kijken. Het bestuur is momenteel druk bezig een geschikte 
opvolger te vinden. Ikzelf blijf zeker verbonden aan de Buurt-
vereniging; met mijn gezin zal ik zoveel mogelijk deel blijven 
nemen aan de buurtactiviteiten. En mogelijk help ik bij de 
ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Ik realiseer mij dat vijf jaar 
niets is vergeleken bij de 23 jaar die collega Fred Geevers als 
voorzitter van de Schutterij heeft volgemaakt. Maar Fred is dan 
ook een voorzitter van de buitencategorie!

Rest mij u hele fijne Kerstdagen toe te wensen en een goed 
begin van 2014. Ik hoop u natuurlijk ook in het nieuwe jaar 
weer te ontmoeten in onze wijk.

remy ten Hoedt 
Voorzitter
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Wat een mooie buurt hebben we toch! Vooral de nieuwbouw is 
van hoog niveau!… Oké, de penningmeester kan geen goede 
grappen maken, dat is dan wel weer duidelijk. En daar is hij 
natuurlijk niet voor. Maar een droog stukje tikken over hoe fan-
tastisch het financieel gaat met de buurtvereniging en tevens 
de ernstige bedreigingen van een zich financieel steeds meer 
terugtrekkende gemeente, met de mogelijke gevolgen voor 
een verhoging voor de contributie past mij ook niet helemaal, 
hoewel daar inhoudelijk niets tegen in te brengen is. En ik heb 
het nu toch maar even gezegd.

In 2013 hebben we bij een aantal bijeenkomsten geld 
gevraagd voor de alcoholische versnaperingen. Ik ben daar 
groot voorstander van, vanuit m’n rol als penningmeester en, 
ben ik bang, vanuit m’n calvinistische opvoeding. Ik was ook 

de penningmeester
wel benieuwd naar de reacties uit de buurt, want ja, iedereen 
betaalt toch ook al contributie? Geen wanklank gehoord, ergo, 
toen bij de Herfstwandeling om ons moverende redenen geen 
geld gevraagd werd riep juist dát vragen op. 
2014… ik heb er zin in! Nieuwe buurtgenoten is nieuwe leden 
is meer contributie is nog gezelliger is nieuwe initiatieven is … 
En dan ook nog wel haast zeker een nieuwe super vlak bij… ik 
ben daar erg blij mee, want potentieel een nieuwe adverteer-
der!

Wat hebben we toch een mooi buurtje, jazeker.

gerrit van midloo
Penningmeester
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in alle Arnhemse wijken vonden in het 
voorjaar van 2013 de Wijkgesprekken 
plaats, voor klingelbeek en rosande 
was dat op 12 maart. Het was de 
eerste aanzet voor de wijk-actieplan-
nen voor 2014 en 2015. deelnemers 
aan het gesprek waren wijkbewoners, 
gemeenteambtenaren die betrokken 
zijn bij de wijk, de wijkwethouder en 
vele anderen. Het doel was de wensen 
en prioriteiten voor de wijk zo goed 
mogelijk in beeld te krijgen. Wat ook 
duidelijk werd is dat in de toekomst 
vooral een beroep gedaan zal worden 
op de daadkracht van de bewoners 
zelf. de gemeente en haar partners 
zullen meer een ondersteunende en 
faciliterende rol aannemen.

Na het wijkgesprek heeft iedereen kun-
nen reageren op de lijst met wensen en 
punten via www.meedoeninarnhem.nl 
(ieder huishouden in de wijk heeft hier-
over een aankondiging ontvangen). Er 
is volop gereageerd op ideeën die naar 
voren waren gebracht en er zijn nieuwe 
aan toegevoegd. 
Al deze punten en wensen zijn opgeno-
men in een actielijst en vertaald naar een 
wijkactieplan met tien prioriteiten. Die 
zijn bepaald in overleg met de buurt-
vereniging Klingelbeek en vereniging 
Rosande. Via http://www.arnhem.nl/
Wonen_en_leven/Wijken/Wijkactieplan-
nen:146359 kunt u het WAP voor Klin-
gelbeek e.o. raadplegen. Tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in de Rozet op 13 
november werden alle wijkactieplannen 
gepresenteerd. 

niet vrijblijvend
Het wijkactieplan is geen vrijblijvend 
wensenlijstje. Met het vaststellen ervan 

verplichten de gemeente, de wijk en 
haar partners zich tot een gezamenlijke 
inspanning om zoveel mogelijk actiepun-
ten te realiseren. Niet alles zal binnen 
twee jaar gerealiseerd kunnen worden. 
Er is beperkt extra budget vanuit de 
provincie beschikbaar en ook de regu-
liere middelen van de gemeente worden 
aangesproken. Voor deze middelen zijn 
soms langdurige verplichtingen aange-
gaan, waardoor nieuwe afspraken pas 
op termijn gemaakt kunnen worden. Als 
een actiepunt echt niet uitvoerbaar blijkt 
moet dit wel gemotiveerd teruggelegd 
worden in de wijk. Eventueel kan dan een 
ander actiepunt van de totale lijst priori-
teit gemaakt worden. 
Het werken met prioriteiten betekent 
ook niet dat er met de andere punten 
niets gaat gebeuren. De meeste energie 
en het extra budget van de provincie 
worden ingezet op de prioriteiten, maar 
andere punten die (snel) te realiseren zijn, 
worden zeker ook opgepakt. 

de Arnhemse wijkaanpak
Volgens wethouder Kok heeft Arnhem 
een naam hoog te houden als het gaat 
om de wijkaanpak: “Landelijk staan we 
bekend als de stad die in de krachtwijken 
de grootste vooruitgang heeft geboekt. 
Toen het Rijk besloot het budget hier-
voor (de ‘Vogelaargelden’) vroegtijdig 
te stoppen, vonden sommige steden 
dat een reden er dan maar mee op te 
houden. Wij niet. Sterker nog: we heb-
ben het uitgebreid naar alle wijken! Als 
gemeente willen we juist in een tijd van 
bezuinigingen en decentralisaties goed 
naar inwoners luisteren en onze middelen 
secuur inzetten. De wijkactieplannen zijn 
daarbij een prachtig hulpmiddel.”
 

Wijkactieplan klingelbeek e.o. vastgesteld, 
nu tijd voor de uitvoering!

actieplan gemeente

En nu naar de uitvoering!
Nu de wijkactieplannen zijn vastgesteld 
en feestelijk gelanceerd, is het tijd om 
aan de uitvoering te beginnen. De 
gemeente, de buurtvereniging Klingel-
beek, vereniging Rosande, de bewoners 
en de partners van de wijk gaan samen 
bedenken hoe de uitvoering opgepakt 
kan worden. Wij kunnen daar alle hulp 
bij gebruiken! Ziet u in het wijkactieplan 
thema’s waaraan u graag een bijdrage 
wilt leveren, laat ons dat dan vooral 
weten. 
u kunt zich melden bij:
wijkregisseur  Wendy Beukhof  
(wendy.beukhof@arnhem.nl, 026-377 48)
buurtvereniging Klingelbeek  
(secretaris@hoogstede.nl) 

de 10 belangrijkste 
punten uit het  
Wijkactieplan:

•	 Opstellen integrale wijkvisie. Be-
woners betwijfelen of de verschil-
lende ontwikkelingen binnen de wijk 
op elkaar zijn afgestemd en willen 
een integrale wijkvisie. 
Wie: Gemeente, buurtvereniging. 
Middelen: GSO4 (=extra geld 
gemeente uit Provinciaal fonds) 

•	 Weren vrachtverkeer Korte Klingel-
beekseweg. Verkeersbesluit verbod 
vrachtverkeer na openstelling  
verbindingsweg Utrechtseweg –  
Klingelbeekseweg 
Wie: Gemeente.  
 Middelen: regulier 
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•	 Plaatsen AED in de Rosandepolder. 
In de Rosandepolder komen veel 
recreanten; een AED plaatsen voor 
hun veiligheid. 
Wie: Gemeente. Middelen: GSO4 

•	 Laatste deel toegangsweg woonbo-
ten Rosandepolder toegankelijker 
maken. Technisch- en haalbaarheids-
onderzoek asfalteren laatste deel 
toegangsweg. 
Wie: Gemeente. Middelen: regulier 
en GSO4 

•	 Verbindingsweg Klingelbeekseweg – 
Utrechtseweg. Eerder openstellen 
verbindingsweg en verkeerstelling 
behouden. 
Wie: Gemeente. Middelen: regulier 

•	 Onveilige situatie fietspad Utrechtse-
weg bij Klingelbeekseweg aanpak-
ken. Verkeerssituatie aanpassen. 
Wie: Gemeente. Middelen: regulier 
 
Gevaarlijke verkeerssituatie Utrecht-
seweg. De Utrechtseweg wordt vaak 
als racebaan gebruikt. Zorgen voor 
een inhaalverbod, matrixborden, 
handhaving en eventueel aanbren-
gen doorgetrokken streep.  
Wie: Gemeente. Middelen: regulier 

•	 Een goed bruikbaar trapveld in 
Klingelbeek. Zorgen voor een goed 
trapveld na de nieuwbouw op de 
huidige plek. 
Wie: Gemeente.  
Middelen: regulier 

Het wordt voor iedereen steeds duidelij-
ker hoe de invulling van de lege plek-
ken in de wijk er daadwerkelijk uit gaat 
zien nu op steeds meer van die plekken 
gebouwd is en wordt. De eerste huizen, 
aan de Klingelbeekseweg, zijn bewoond 
en het Hoogstedehof staat al een tijdje 
‘overeind’ en zal naar verwachting begin 
tweede kwartaal 2014 opgeleverd wor-
den. Daarnaast is gestart met de bouw 
van de parkappartementen, de huizen op 
het z.g. Maïsveld en het woon-zorgcom-
plex.

De WBP volgt deze activiteiten nauw-
gezet en wordt met enige regelmaat 
bijgepraat door ontwikkelaar Hendriks 
over planning en aanpak. Verslagen 
daarvan zijn te vinden op de buurtweb-
site. Daar staan ook de verslagen van 
de gesprekken die de WBP heeft met 
de projectleider van de gemeente. Die 
laatste gaan vooral over de inrichting van 

de openbare ruimte. Voorbeelden van 
gespreksonderwerpen: 

•	 inrichting van de volkstuinen: defini-
tieve inrichting begin 2014

•	 verkeerssituatie verbindingsweg - 
Hoogstedelaan: waarschuwingsbord 
geplaatst

•	 gevaarlijke drempel Weggetje Krom-
kamp: aangepast

•	 huurovereenkomsten wijngaard, gei-
tenwei, jeu-de-boulesbaan en speel-
plekken

•	 keerwand Klingelbeekseweg en 
Hoogstedehof: schade door regen-
buien waarbij een modderstroom is 
ontstaan. De WBP informeert en denkt 
mee

•	 locatie Geitenwei: procedure opge-
start om huidige locatie te behouden

•	 bomenkap en vervanging gekapte 
bomen 

Voor details kun je terecht op de buurt-
website en natuurlijk kun je met vragen 
altijd bij ons terecht.

Ellis Withagen
WBP

Activiteiten Werkgroep borging 
Participatieresultaat (WbP)

•	 Ontmoetingspunt in de wijk. Onder-
steuning bij het haalbaar maken en 
realiseren van het door bewoners 
ontwikkelde plan. 
Wie: adviesbrigade.  
Middelen: regulier 

•	 Speeltoestellen in de Geitenwei 
afstemmen op behoeften kinderen. 
In nieuwbouwplan zorgen voor  
goed ingericht speelterrein, waar 
een tafeltennistafel onderdeel van is.  
Wie: Gemeente.  
Middelen: regulier



wandelingmeinerswijk
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Net als bij de Buurt-BBQ probeerden we aan de herfstwande-
ling (annex welkom-in-de-buurt-borrel) weer iets te vernieuwen. 
Naast het uitnodigen van nieuwe en aanstaande buren hadden 
we bedacht dat we iedereen met een bootje over de Nederrijn 
wilden zetten om in Meinerswijk te gaan wandelen. Uw enthou-
siasme over dit plan was niet van de lucht! Op basis van voor-
gaande jaren hadden we gerekend op zo’n 35 inschrijvingen en 
daar was het feestje ook op georganiseerd. In de paar dagen 
voor de bewuste zondag 3 november steeg dit aantal naar 
meer dan 90! Dit hadden we nooit verwacht en we moesten in 
de laatste dagen nog heel veel erbij organiseren. Wandelen 
aan de overkant en overgezet worden met ons eigen wijkpontje 
vanuit de defensiehaven met aansluitend bockbier en stamppot 
bleek dus een schot in de roos. 

Het weer was echt herfstachtig met mooie wisselende wolken-
luchten, af en toe een buitje en een stevige wind. Schipper Rob 
Zwartjes van de Louisa Maria voelde zich onder deze omstan-
digheden als een vis in het water en bracht zonder problemen 
iedereen veilig heen en weer over het onrustige water.

Kapitein Rob is een bijzonder mens. Afgelopen zomer bracht 
hij al dagelijks mensen heen en weer van Rose’s lounge naar 
‘south beach’, aan de overkant van het water. Hij was niet bang 
om zijn baan bij Rijkswaterstaat vaarwel te zeggen om te probe-
ren van het varen zijn broodwinning te maken. Borrel-, lunch-, 
BBQ-vaartochten, het is allemaal mogelijk bij deze sympathieke 

buurtschipper en zijn 12-persoons bootje. Als u er over denkt 
om uw gasten of familie Arnhem eens vanaf het water te laten 
zien, kunt u meer info vinden op www.louisa-maria.nl.

De wandeling, onder andere geleid door Frans Koops, was 
zoals andere jaren weer erg leerzaam, al moesten er dit jaar wel 
veel koeienvlaaien vermeden worden. Terwijl ik zelf aan de wal 
bezig was om de partytent mee in te richten en extra vast te 
binden tegen de stevige vlagen, kreeg ik via whatsapp het ene 
prachtige plaatje na het andere binnen van schiterende luchten 
en regenbogen. Een mooiere ambiance voor een herfstwande-
ling kun je bijna niet bedenken! De middag werd afgesloten 
met een stevige hagelbui en een windhoos, om het extra spec-
taculair te maken. Gelukkig was iedereen toen weer veilig terug 
in de wijk en bezig met een hapje en een drankje.

De afsluiting met 10 verschillende bockbieren van kleine 
brouwerijen en de heerlijke stamppotten was een groot succes 
nadat iedereen hongerig en rozig van de boot was gestapt. 
De vuren in de korven brachten extra sfeer en ondanks dat het 
weer aan het eind erg slecht was bleef de stemming onder de 
oude en nieuwe wijkbewoners erg goed. Op naar de volgende 
activiteit, de nieuwjaarborrel op 5 januari. We hebben er nu al 
zin in! 

Wim farla
Activiteiten-team

Heen en weer naar meinerswijk

 
herfstwandeling
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Arnhems meisje
Zijn komst had te maken met een bijzondere gebeurtenis, 
namelijk de uitreiking van het Arnhems Meisje, een onder-
scheiding voor bijzondere verdiensten
Het gebeurt niet zo vaak dat burgers van Arnhem deze onder-
scheiding krijgen. Als raadslid krijg je al een Arnhems Meisje  
na acht jaar raadslidmaatschap, maar als burger dien je je  
minimaal 25 jaar ingezet te hebben voor de Arnhemse 
gemeenschap. Dit laatste is van toepassing op Fred Geevers. 
Na een gedegen onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van 
de Schutterij van de Clingelbeeck wekte hij samen met Cor van 
Asma in 1990 dit historisch genootschap weer tot leven. 23 jaar 
lang was hij de inspirerende voorzitter tot hij in maart van dit 
jaar de voorzittershamer overdroeg aan Meindert Rudolphi.
Kaisers bijzondere speech, doorspekt met historische feiten liet 
zien dat hij zich grondig verdiept had in de geschiedenis van 
de Schutterij en deze een warm hart toedraagt. Na het uitrei-
ken van het Arnhems Meisje woonde de burgemeester samen 
met zijn vrouw een groot gedeelte van het schuttersgebeuren 
bij. 

de nieuwe koning
Maar naast een Kaiser was er ook sprake van een nieuwe 
koning, traditioneel degene die de houten papegaay naar 
beneden haalt, een buurttraditie die terug gaat tot aan 1644. 
Schutterskoning Gert van Maanen en zijn koningin Carola 
werden met paardenkoets thuis opgehaald. Vergezeld door het 
muziekkorps de Airborne Mallet Band, het bestuur en leden 
van de Schutterij werden zij rondgereden door de wijk. Eind-
punt van de rondtoer was het schuttersveld, dit jaar aan de 
Klingelbeekseweg. Naast allerlei plezierige activiteiten werd 
door de schutters op de papegaay geschoten, een houten 
vogel op een hoge stellage. Na 176 schoten werd Marco 
Bakker de nieuwe koning. Een bijzondere eer met een aantal 
privileges en verantwoordelijkheden. Zilveren plaatjes aan de 
koningsketting houden de koningsnamen tot in lengte van 

dagen levend. Net als de namen op de koningsketting uit 1668 
die om de schouders van Marco hangt tijdens de ceremonie. 
En wat er allemaal door het hoofd van een schutter gaat als hij 
aanlegt voor het schot …:

“Marco Bakker!” werd er omgeroepen. Heh! Nu al? Ik dacht dat 
er nog iemand voor mij zat. Rustig loop ik naar het schietpunt, 
boven de Reflection band uit is al enig rumoer in het publiek te 
horen. Men voelt dat het einde nadert want het spant er al vier 
of vijf schoten om. “Hup pappie” of een “ooh nee”, hoor ik op 
de achtergrond. Ik hoor het wel maar ik concentreer me op de 
papegaai. Hoe hangt-ie erbij, waar zit de klief en hoe goed zit 
hij nog vast op de knop? Daar! Rechts onderin. De klief loopt 
tot bijna onderin, dus daar zit-ie nog vast want bij de knop 
lijkt hij los te zitten. Vizier, adem langzaam uit en vasthouden. 
Rustig op doel laten komen en afdrukken. Op het moment van 
afdrukken wist ik het al. SUCCES! Dan zie je langs het geweer 
twee stukken Papagaai naar beneden vallen. YES! Snel een 
check of alles eraf is en dan ontlading. Wederom beland je in 
een draaikolk van vreugde. Vele felicitaties en gelukkig drukt 
Erik mij nog een biertje in de hand want de kids aan mijn 
benen maken het mij onmogelijk om even snel naar de bar te 
gaan. Nog een kort interview met de ‘Hoog en Laag’, wat later 
trouwens nog heel wat positieve reacties opleverde, en dan de 
kroning. Leuk, allemaal heel erg leuk. De rest van de dag vliegt 
jammer genoeg om maar ik heb wel voor de rest van het jaar 
weer een koningin, een prins en prinsesje in huis.

schutterij hoogstede clingelbeeck

koning, kaiser, admiraal, 
fred geevers kennen ze allemaal  

Een nieuwe koning, een nieuwe kaiser en dat allemaal op dezelfde dag, 25 aug 2013.
de kersverse burgemeester van Arnhem verraste de buurt en de schutterij met zijn 
bezoek. En de manier waarop hij aanlegde om het eerste schot te plaatsen liet enige 
routine zien. niet verwonderlijk voor iemand uit Limburg.
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noël 1953 
Derde klas, houten bankjes, ruim 13 
uren, Gare du Nord. Voor een praktijk-
stage kon ik naar Parijs. Toen iets heel 
bij-zonders. Nu gaat mijn kleinzoon op 
stage naar Ho Chi Minh-stad (Vietnam). 
In een kledingfabriek moest een netwerk-
planning worden geïnstalleerd. Bedui-
melde kaartenbakken en schoolschriftjes 
upgraden naar een modern bedrijfsin-
formatiesysteem. Al snel verschenen 
er planningborden. Blijkbaar tot groot 
genoegen van de patron, die mij mee-
nam naar het Théatre L’Olympia, waar 
Edith Piaf optrad en Yves Montand,  
Julliette Gréco,  Aznavour. 

Op de zaak werd tussen de middag altijd 
een warme maaltijd verstrekt, wat in 
Franse scholen en bedrijven ook nu nog 
gebruikelijk is. Overige kost moest ik zelf 
regelen. 
Dus stond ik ’s morgens voor zeven uur al 
bij de boulangerie. 
Ze stond naast me en hoorde iets aan de 
manier waarop ik croissants bestelde.
Vous n’êtes pas d’ici? Niet van hier? Mijn 
intonatie was blijkbaar onjuist, hoewel in 
mij voor een deel Frans bloed stroomt en 
ik als klein kind van opa Franse woorden 
en liedjes leerde. 
Later kwam ik in een internaat van Duitse 
nonnen terecht. Die hebben uit historisch 
nationalistische sentimenten elk Frans 
woord, gedachte of droom er uit ge-
delete.

Het meisje bij de bakker antwoordde 
ik, dat ik uit Holland kwam. We kwa-
men elkaar daarna vaker tegen en pas 
weken later kwam het tot gesprekjes. 
Ze woonde in de buurt en werkte als 
kinderjuf bij een gefortuneerde familie; 
’s winters mee naar de sneeuw, ’s zomers 
een maand naar Boulogne sur Mer. Toen 
haar vader plotseling overleed nam die 
als zzp-er het brood mee het graf in, 
zodat zij na de propedeuse haar studie 
aan de Sorbonne had moeten afbreken. 
Ze zag er uit als Brigitte Bardot, zoals in 
die tijd alle Franse meisjes en jonge  
vrouwen. Ik had geen bezwaar. Een 

enkele keer gingen we wat wandelen 
langs de koude kades of naar een warme 
bioscoop. Op een na-nacht gingen we 
een keer uiensoep eten bij de Hallen. 
We werden maatjes, maar ze bleef altijd 
wat afstandelijk en mijn verholen kusje 
schampte schichtig langs haar wang. 
Non, rien de rien. Ze was serieus gelovig. 
Intouchable.

Kerstmis naderde; naar huis gaan was er 
niet bij. Toentertijd geen studiebeurzen 
of OV-kaart. Zij vroeg mij of ik met haar 
mee wilde gaan naar de nachtmis in de 
Sacré Coeur.
Kerstmis in Frankrijk bestaat uit het op de 
avond ervoor met de familie en aanhang 
samen te komen en zeer uitgebreid te 
eten en te drinken en uiteraard uit het 
ronddelen van ‘cadeaux’ van de ano-
nieme Père Noël (een stand-alone goed-
heiligman; geen discriminabel personeel).

We hadden om 11 uur afgesproken bij 
de métro in de buurt. Tegenwoordig is er 
een metrostation vlakbij de Sacré Coeur, 
toen niet. Na een paar haltes moesten 
we verder lopen en daarna nog omhoog 
de heuvel van Montmartre op.
Op het grote voorplein stond het al vol. 
Er werd nog naar binnen gedrongen. 
Er klonken onkerkelijke woorden. De 
instroom stopte op vijf meter voor de 
ingang. We stonden klem tussen de 
gelovigen. De pastoor had luidsprekers 
opgehangen zodat men buiten de dienst 
kon volgen. Het was gelukkig droog, 
maar wel koud. Dicht tegen elkaar aan. 
Ik had geen bezwaar.
Flarden “in excelsis”. Men kuste elkaar 
“Vrede op aarde”. Wij niet, alleen hand-
jes geven.
Na de lange dienst liepen we naar de rue 
Lépic, waar in een literair cultuurcafé in 
kerstsfeer warme wijn werd geschonken, 
omgeven door existentialisme en avant-
garde.
Geen métro meer en een heel lange wan-
deling door Parijs. Dicht tegen elkaar; 
geen bezwaar.

De tijd eet alles op. Nog een paar jaar 
kwamen er devote kerstkaarten. Telkens 
beleefde ik weer mijn bijzondere  
Kerstmis in Parijs.

Arnhem,  2 December 2013
toine debertrand
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Het bestuur van de buurtvereniging 
koos dit jaar voor een andere invulling 
van de jaarlijkse buurtbarbecue. We 
vonden dat het tijd was om iets nieuws 
te proberen en afscheid te nemen van 
het vertrouwde concept van het zelf 
voorzien in een hap en drank. 

Als we alleen afgaan op het aantal 
deelnemers aan de nieuwe activiteit dan 
werd die nieuwe opzet gewaardeerd 
door de buurtbewoners. Er namen name-
lijk maar liefst 70 volwassenen en 20 tot 
30 kinderen aan deel. Een aantal dat in 
de geschiedenis van de buurtvereniging 
waarschijnlijk niet vaak is gehaald bij een 
activiteit. Het gezelschap was bovendien 
gemêleerder dan ooit: van jong tot oud.
In het nieuwe concept werd de barbecue 
volledig verzorgd door De Kookplaats. 
De Kookplaats zorgde in zijn prachtige 
en uniek gelegen locatie op het Arn-
hems Buiten voor het braden van lekkere 
vlees-, vis- en vegetarische specialiteiten. 
In zomerse omstandigheden genoten de 
kinderen volop van de spelmogelijkhe-
den die het grasveld bij de Kookplaats 
bood, waardoor de ouders in alle rust 
konden genieten. 

De buurtbarbecue was meer dan ooit de 
sfeervolle ontmoetingsplaats voor buren 
die elkaar nog nooit hadden ontmoet 
of buren die niet vaak een gesprek met 
elkaar voeren. Die sfeer werd nog verder 
verhoogd door live muziek van de band 
Sticky Road van buurtgenoot Marco  
Schoneveld.

De buurtbarbecue was hierdoor een 
prachtige afsluiting van de zomer van 
2013. 

Petula jans
Activiteiten-team

 

de buurtbarbecue  
in een ander jasje

verslag van activiteitschapenwei
Wie wil 
ons helpen  
verzorgen ?! 

Wij, buurtschaapjes Rosa, Lisa en Lotje 
hebben een fijn leven in de wei bij de 
speeltuin. We hebben helemaal niets te 
klagen (al mekkeren we soms zo hard dat 
je het wel zou denken), want we krijgen 
veel aandacht en elke dag brokjes, hooi 
en met een beetje geluk groenvoer. En 
als het nodig is wordt ons hok voorzien 
van nieuw stro. We zouden het graag zo 
houden, maar één van onze drie trouwe 
verzorgsters kan het niet langer doen. 
Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe 
verzorger/verzorgster. Zou jij ons één, 
twee of drie dagen per week willen voe-
ren? Dat zouden we zeer waarderen!  

Voor informatie kun je contact opnemen 
met Herma (4437952), Julie (4431807)  
of Caroline (4434133,  
caroline.bakkerus@planet.nl). 

de verzorgers, 
caroline, julie en Herma
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barbeque zomer
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Op zaterdagmiddag 23 november, 
in de wederom gezellige zaal van de 
Hulkestein flat, waren de kinderen al 
even binnen, toen drie Zwarte Pieten 
de zaal binnen stormden! Iedereen was 
even daarvoor hartelijk ontvangen door 
Meneer Remy en door Greet Scholten op 
gitaar met leuke Sinterklaasmeezingers. 
De stress van de Pieten sloeg toen toch 
wel even over op de Hoogstede-Klingel-
beek kinderen. “Waar is Sinterklaas?!” 
vroeg iedereen zich af. Met wat horten 
en stoten gaven de Pieten toe dat ze wel 
een idee hadden. Ze vreesden dat de 
Sint terug naar Groningen was gegaan, 
waar hij de week ervoor Nederland was 
binnengekomen. Volgens de Pieten was 
Sinterklaas nogal onder de indruk van 
Groningen. Hij scheen zelfs gezegd te 
hebben dat “er niks boven Groningen 
gaat”. Na wat overleg  kwam meneer 
Remy met het goede idee om leuke en 
coole dingen gaan doen om de tijd tot 
de komst van Sinterklaas te overbruggen. 
Met behulp van de enthousiaste Pieten 

gingen de kinderen dakrand lopen en 
pakjes in de schoorsteen gooien. Tussen 
het eten van pepernoten door konden 
ze ook nog een speculaaspop versieren, 
een Sint en/of Piet masker maken en een 
eigen klompje beschilderen om die thuis 
voor de schoorsteen te zetten. Ieder-
een kreeg een plukje hooi mee in zijn 
klompje, voor Amerigo!
En dan tegen 4 uur kwam daar einde-
lijk Sinterklaas de zaal binnenlopen… 
op klompen!! Nou, daar wilde iedereen 
toch wel het fijne van weten: “Wat is er 
gebeurd?!” Door ieders opluchting over 
zijn komst heen kwam Sinterklaas met 
de uitleg: hij vond het zo leuk in Gronin-
gen, de weilanden, de boeren daar, dat 
hij ook een paar klompen voor zichzelf 
had gekocht! Onderweg naar Arnhem 
had hij zijn klompen nog steeds aan en 
was terug naar Groningen gegaan om 
zijn zwarte schoenen te halen. Maar hij 
kon ze nergens meer vinden! Uiteindelijk 
reisde Sinterklaas op klompen en zonder 
zwarte schoenen naar Arnhem af. Toen 

begreep iedereen waarom Sinterklaas zo 
laat in Arnhem was! De kinderen hebben 
vervolgens nog gezellig samen met Greet 
voor de Sint en zijn Pieten gezongen en 
verteld over de middag. Sinterklaas was 
onder de indruk van het mooie gezang 
en de beschilderde klompen. “Een 
cadeau hebben jullie zeker verdiend” zei 
de Sint. Voor iedereen had hij iets mee-
genomen en wat bleek? In de eerste de 
beste zak met cadeautjes zaten ook de 
zwarte schoenen van de Sint! “O ja!” zei 
Zwarte Piet “Ik had ze in de zak gedaan 
zodat we ze niet zouden vergeten! Ver-
geten!”. 

Een klein uurtje later ging iedereen met 
papa en of mama weer naar huis nadat 
eerst Sinterklaas en de Pieten waren uit-
gezwaaid en -gezongen. Sinterklaas nog 
steeds op zijn klompen…

Een gedenkwaardige middag, mede 
geslaagd door de hulp van veel vrijwil-
ligers. Bedankt!

sinterklaas op klompen!

 
activiteit
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buurt-netwerk

 vAkgEbiEd: fotogrAfiE

Arjanne maarleveld
Hoogstedelaan 44

vaardigheden: fotograaf: portret, land-
schap, product, partijtjes 
Tarief: € 40 per uur (kan gewijzigd in 
overleg, afhankelijk van opdracht)
 
www.maarleveldfotografie.nl
06-13620285

Edwin buisman
Klingelbeekseweg 15

Fotografie, Photoshop en 
adobe illustrator
edwin@buisman-online.nl

 vAkgEbiEd: comPutErs

Edwin buisman
Klingelbeekseweg 15

Computerhulp en -onderhoud
Websitesystemen joomla, drupal en 
wordpress
edwin@buisman-online.nl

joop van osch
Hoogstedelaan 73
026-4437963
joopvanosch@upcmail.nl

vaardigheden:
hulp bij PC-problemen, hardware en soft-
ware. No cure no pay!

vaardigheden in de buurt 
Hoogstede klingelbeek  // rosandepolder

 PsycHiscHE HuLP, 
 counsELing; LEvEns- 
 rEddEndE HAndELingEn

Hadewych martens
Utrechtseweg 259

counselor / coach / psychosynthesegids 
tarief € 50 per uur
(Hulp bij het doorbreken van gedrags-
patronen die je in de weg zitten)
06-24486545
www.psychosynthesearnhemwest.com
hed.martens@kpnmail.nl

marc bezemer
Slijpbeekweg 14
06-43508294

Geven van Reanimatiecursussen  
AED – BLS – PBLS

 crEAtivitEit, kunst

Hanni kuppens
Klingelbeekseweg 88
www.tklingelt.nl
hannikuppens@hotmail.nl

vaardigheden:
Kunst, kransen, kleding, gedichten etc.
tegenprestatie per keer af te spreken, 
voor een wederdienst

 rEPArAtiEs / kLussEn

Edwin buisman, mirjam snel
Klingelbeekseweg 15
mirjam_snel@hotmail.com
edwin@buisman-online.nl

vaardigheden: Fietsen maken
Kleding herstellen, via shirtbag.nl 
verkoop ik onverwoestbare knielappen 
van hergebruikt dekzeil.
Klussen, o.a. stucen, kitten, hout-
bewerking
tegenprestatie: afwassen, aardappelen 
schillen, alles wat tijd kan besparen 

 tEkstcorrEctiEs, 
 rEdActiEWErk

Hadewych martens
Utrechtseweg 259

Redacteur / tekstcorrectie
tarief in overleg

 gErEEdscHAPPEn

marijke van Hooidonk
Utrechtseweg 183
026-3512351

gereedschap: 
handmatige verstekzaag, snijapparaat 
/ passe-partout snijder, gereedschap 
voor handenarbeid / papier. 
(Met het uitlenen van elektrisch 
gereedschap heb ik geen goede 
ervaringen)
Tegenprestatie: wie wil mijn coniferen 
/ heg snoeien?

Hadewych martens / ben gotink
Utrechtseweg 259
ladder (twee- en drietraps-) acculader
overige gereedschappen: chocolade-
fontein

verder zijn er allerlei algemene 
nuttige sites en organisaties als 
peerby.nl, repaircafé (regelmatig in 
’t Huukske) en groenevos (huren 
materialen en gereedschappen).  
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In juli heeft Gejo de jeu de boules club 
weer nieuw leven ingeblazen. Na een 
half jaar spelen tijd om de balans op te 
maken en de buurt van onze activiteit op 
de hoogte te stellen.

We spelen op de maandagmiddag. In de 
wintermaanden beginnen we om 3 uur, ‘s 
zomers een half uurtje later. We, dat zijn 
een viertal mensen uit de Rosandeflat en 
drie bewoners van de Hoogstedelaan. 
Niet al te veel leden, maar altijd wel een 
beregezellige middag.

Ieder van ons heeft zijn sterke en zijn 
zwakke kanten: Ank kan zeer nauwkeu-
rig gooien, Piet ketst met veel branie 
de ballen van de tegenpartij het veld 
uit, Nel houdt de scores nauwkeurig bij, 
Resie rolt ook vaak de bal superdicht bij 
de but-bal, Arie ziet er nauwlettend op 
toe dat de regels niet overtreden wor-
den, Ton voorkomt dat de equipes elkaar 

jeu de boules-club
in de haren vliegen en Gejo levert alle 
materiaal en kan ook een aardig balletje 
werpen. 

Het weer is meestal goed genoeg om 
een uur of anderhalf te spelen. Behalve 
het spel bespreken we ook de vorderin-
gen van nieuwbouw. Passerende buurt-
genoten nodigen we altijd uit om mee 
te spelen, maar zij hebben meestal een 
andere reden om langs het speelveld te 
lopen. 

Gejo heeft om gezondheidsredenen de 
organisatie overgedragen aan Piet en 
Nel. Als je zin hebt om een keertje mee 
te doen, kom dan om maandagmiddag 
naar de boulebaan bij het geitenweitje. 
Even bellen mag natuurlijk ook.

Piet reuvers en nel geerdink
Tel: 026-3702418

Eén van de toekomstige bewoners van 
de Hoogstedehof heeft het initiatief 
genomen om te kijken of er een klein-
schalig glasvezelproject gerealiseerd kan 
worden langs een deel van de Utrecht-
seweg, Klingelbeekseweg en de nieuw-
bouw aan de Hoogstedehof. Afgelopen 
week is hierover onder de in aanmerking 
komende huizen een brief verspreid.

Hebt u interesse in dit project? Neem 
dan contact op met Roland van Rijswijk-
Deij (roland@mazuki.nl). Hieronder staat 
vermeld welke huizen voor dit project in 
aanmerking komen:

Utrechtseweg 179-189 (blok huizen vanaf 
rechterhoek Klingelbeekseweg)
(Korte) Klingelbeekseweg 2-14
Klingelbeekseweg 16-36
Hoogstedehof 2-15 (nieuwbouw)
Parkappartementen (nieuwbouw, straat-
naam nog niet bekend)

Ook als uw woning nog niet in dit pro-
ject is opgenomen kunt u zich melden; 
Breedband Arnhem - het bedrijf dat 
de glasvezelverbindingen levert - heeft 
aangegeven dat bij voldoende interesse 
ook de rest van de wijk verder ontsloten 
kan worden.

Op de site (hoogstede.nl) staat meer 
informatie over prijzen en andere aspec-
ten van dit idee.

kleinschalig 
glasvezel-
project
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Hoewel de natuur aanvankelijk tegen-
werkte, met een langgerekte winter en een 
trage start van het voorjaar, paste voor 
ons wijngaardje de puzzel van de natuur-
lijke jaarcyclus dit jaar toch voortreffelijk 
in elkaar. Resultaat: een goede oogst, 
prachtige volle trossen, zo goed als vrij van 
schimmel, bladgalmijt of wesp. Opmerkelijk 
laat in het seizoen werd er geoogst, pas in 
de tweede week van oktober. 

De mooie oogst stond in schril contrast  
met het (ramp)jaar 2012 (slechte troszet-
ting, veel schade, onder meer van wespen). 
De beperkte oogst noopte ons toen om, in  
afwijking van andere jaren, de rode en witte 
druiven te mengen. Met als verrassend 
resultaat een heerlijk frisse en smaakvolle 
rosé. Helaas hebben niet veel buurtbewo-
ners daar van kunnen meegenieten omdat 
de wijn nu grotendeels in de eigen kring 
van de wijngaardeniers is gebleven. Daar-
naast werd er geschonken op het jaarlijkse 
Smaakfestijn op het Kema-terrein (in sep-
tember, een aanrader!). 

De beperkte opbrengst was ook de belang-
rijkste reden waarom er dit jaar, voor het 
eerst in ons twaalfjarig bestaan, geen 
Open Dag / Proeverij werd georganiseerd. 
We gaan ervan uit dat dit een eenmalige 
uitzondering is geweest in een inmiddels 
mooie traditie en met een vaste plek op de 
jaarkalender: de derde zondag van septem-
ber. De kwaliteit van de oogst 2013 doet 
ons reikhalzend uitzien naar de wijnen die 
er uit zullen voortvloeien! En we hopen dat 
veel buurtbewoners daar tijdens de Open 
Dag 2014 de proef op de som van kunnen 
nemen.
In 2013 heeft het wijngaardeniersgilde te 
maken gehad met de nodige personele 
wisselingen. Naast drie vertrekkers meld-
den zich gelukkig ook twee nieuwkomers, 
onder wie een van de toekomstige bewo-
ners van het Hoogstedehofje. De huizen-
bouw vordert zo gestaag dat de bewoners 
daar in maart al kunnen neerstrijken en 
kunnen meegenieten van het nijvere werk 
van de wijngaardeniers in het seizoen 2014. 
Wellicht leidt dit tot nog meer belangstel-

wijngaard 
de klingelberg

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

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.

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

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.lichaamsgerichte-
therapie-arnhem.nl
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lenden. Die zijn nog steeds zeer welkom, 
laat dat duidelijk zijn. Wie eens wil ken-
nismaken: de zaterdagochtend is onze 
vaste werkochtend. Ons ‘gilde‘ bestaat 
momenteel uit een inner-circle van negen 
personen. Daarnaast kunnen we gelukkig 
ook een beroep doen op een ‘tweede 
cirkel‘ waaruit op piekmomenten in de 
jaarcyclus hulpkracht geput kan worden.

Enige trots bekroop  ons toch wel  toen 
we onlangs het  landelijke handboek  
voor fruitteelt  onder ogen kregen en 
konden vaststellen dat bij de druivenras-
sen Regent, Johanniter en Bianca in de 
inmiddels uitgebreide opsomming van 
Nederlandse wijngaarden ook de Klingel-
berg staat vermeld. 
In het voorjaar zal er een toegangspoort 
bij de wijngaard worden geplaatst en 
zorgt de gemeente voor een deugdelijke 
afscheiding aan de zijde van de weg. Dit 
laatste om verdere afkalving van grond te 
voorkomen. De door ons geplaatste heg 
is inmiddels aan de zoveelste verzakking 
toe en krijgt zo geen kans om echt goed 
tot wasdom te komen. Met een degelijk 
stenen muurtje moet dit euvel verholpen 
zijn. De toegangspoort is bedoeld om de 
wijngaard te beschermen tegen onbe-
doelde overlast in ons toch geleidelijk 
drukker wordende buurtje. Waar de wijn-
gaard in vroeger jaren verscholen in een 
wilde natuurlijke omgeving nauwelijks te 
vinden was, ligt hij nu direct in zicht en 
loop. De wijngaard mag en moet gezien 
worden, immers een uniek sieraad, maar 
al te gemakkelijke entree van bijvoor-
beeld honden willen we toch voorkomen. 

Namens de wijngaardeniers
van de Klingelberg,

charly tomassen

2013 hebben we als Lezerij afgesloten 
met de bespreking van het prachtige 
boek ‘scheerjongen’ van maria 
stahlie. meestal zijn discussies over 
een boek dat iedereen mooi vindt 
erg saai. Zo niet gisteravond, het 
boek was aanleiding voor een leven-
dige discussie. Hieronder hebben we 
delen uit de recensie van de morgen 
overgenomen die het boek prima 
beschrijven. Lezen dat boek, het is 
een echte aanrader!

“Het goede willen doen en zich daar-
mee in de nesten werken, dat kenmerkt 
de personages van maria stahlie. 
Meestal slagen de personages niet in 
haar boeken, maar de schrijver steekt 
altijd haar helpende hand toe. Ook haar 
dertiende roman, scheerjongen, is zo’n 
optimistisch boek.

De hoofdpersoon Aldo is een 15-jarige 
jongen, zoon van een Nederlandse 
moeder en een Italiaans-Amerikaanse 
vader. Aldo’s initiatierite, een scheer-
beurt door zijn Italiaanse opa, doet hem 
verlangen naar een ongepolijste wereld 
waarin mannen ferme kerels zijn die met 
een klein gebaar groots effect sorteren. 
Thuis in Amsterdam probeert Aldo zich 
met een boekje te transformeren tot 
een ‘Italiaan Oude Stijl’, iemand “met 
een mengeling van intelligentie, goede 
smaak, tact, show, elegantie, aandacht 
en oog voor detail”. Dan komt Aldo 
voor een verschrikkelijk probleem te 

LEEstiP- LEEstiP- LEEstiP

staan. Hij is getuige van iets dat niet 
voor zijn ogen bestemd is en dat zijn 
wereldbeeld volledig doet kantelen. Hij 
moet zijn vader verraden, of zijn moeder. 
Uiteindelijk vergeldt hij wraakzuchtig, 
een Italiaan Oude Stijl onwaardig.

Dit boek is dartel, maar niet oppervlak-
kig. Wat Stahlie beoogt is zonneklaar. 
Dit verhaal is een tragedie. Een tragedie 
voor Aldo, én een tragische constate-
ring van hoe het gesteld is met onze 
maatschappij. Heel Stahlies oeuvre is 
een waarschuwing voor de macht van de 
onverschilligheid en de nietsontziende 
hebzucht van het individu. Daar moeten 
we een daad tegenover stellen. En  
Aldo gaat ons dapper voor. Een Mens 
waardig.” 

Leeskring 
Hoogstede/klingelbeek  

de leesclub
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Huis en Haard heet u van harte welkom
Woonzorgcentrum Huis en Haard aan de Utrechtse-
weg 265 is één van de drie woonzorgcentra van de 
DrieGasthuizenGroep. In het karakteristieke pand, met 
haar intieme sfeer, kunnen circa 75 bewoners wonen 
in een eigen appartement met kitchenette en een 
douche- en toiletruimte. Huis en Haard is er overigens 
niet alleen voor de eigen bewoners, maar weet ook 
een toenemend aantal bezoekers uit omliggende 
buurten en wijken te trekken met een divers aanbod 
aan activiteiten en een gevarieerde menukaart. 
 
Verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten 
vanuit Huis en Haard is Caroline Linssen, per 1 januari 
2013 actief als activiteitenbegeleider. Enthousiast 
vertelt ze over de activiteiten die vanuit Huis en Haard 
worden georganiseerd: “We organiseren hier onder 
andere de vrijdagmiddagsalon, filmmiddag, allerlei 
uitstapjes maar ook een klassieke mannenmiddag. 
Dat doen we niet alleen, maar daarbij krijgen we hulp 
van veel vaste vrijwilligers die precies weten wat de 
wensen van onze cliënten zijn.”

gastvrij Huis en Haard
De activiteiten zijn niet alleen bedoeld voor bewoners 
van Huis en Haard, maar staan ook open voor mensen 
buiten het woonzorgcentrum. Caroline Linssen: “We 
hebben een duidelijke buurtfunctie. Dat betekent dat 
ook mensen uit de omliggende wijken en buurten wel-
kom zijn om deel te nemen aan de activiteiten. Voor 
deelname wordt een kleine vergoeding gevraagd. Per 
1 januari 2014 geven we een ‘strippenkaart’ uit waar-
mee u aan diverse activiteiten kunt deelnemen.” 

driegangenmenu vanaf € 7,95
Ook voor een heerlijke warme maaltijd kunnen omwo-
nenden van het woonzorgcentrum tussen 12-13 uur bij 
Huis en Haard terecht. Caroline Linssen: “Vanaf € 7,95 
heb je in ons restaurant al een gevarieerd driegangen-
menu, waarbij er volop keuze is tussen verschillende 
groenten en soorten vlees. Als u een dag van tevoren 
bij de receptie opgeeft dat u van de maaltijd gebruik 
wilt maken, heeft u gegarandeerd een plek in ons 
restaurant.”  

advertentie

activiteitenagenda huis en haard in november en december

19 november optreden amusementsorkest con brio van 19.00-20.30 uur

28 november Accordeonist bart ijkhout van 14.30-16.00 uur 

iedere dinsdag in de even week film van 14.30-16.00 uur

04 december  bingo van 14.30-16.00 uur

12 december  Zangmiddag van 14.30-16.00 uur

21 december  optreden Avio koor 14.30-16.00 uur

31 december  oliebollenmiddag van 14.30-16.00 uur, met optreden accordeoniste.

aDvErtorial
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De PC-club heeft zich ook bij het begin 
van het seizoen 2013/2014 kunnen 
verheugen op veel belangstelling en 
wij konden vaststellen dat onze aanpak, 
waarbij ook de nieuwe technologieën 
zoals het toenemend gebruik van tablets 
en smartphones ruim aan de orde 
komen, de meesten erg aanspreekt.

We hebben dan ook de gebruikelijke 
agenda voor onze bijeenkomsten wat 
aangepast. Nieuw is de ‘App-show’, elke 
bijeenkomst zullen tenminste twee ‘apps’ 
worden besproken en gedemonstreerd. 
De deelnemers worden uitgedaagd om 
leuke of interessante apps waarmee zij 
ervaring hebben in te brengen. Ook wil-
len wij ons bezig houden met het zoe-
ken naar mogelijk bestaande apps voor 
praktische oplossingen.
Met al deze nieuwigheden vergeten wij 
natuurlijk niet om steun te blijven verle-
nen bij het gebruik van onze PC’s/laptops 
waarbij juist nu het nog maar vrij kort 
in gebruik zijnde Windows 8 en 8.1 aan 
de orde zijn en het feit dat Windows XP 
vanaf april 2014 niet meer door Microsoft 
zal worden ondersteund.

pc-club hoogstede
Wij zijn binnen de buurtvereniging een 
aparte activiteitenclub en komen zes 
keer per jaar bijeen, daarbij kunnen we 
gebruik maken van de faciliteiten die 
Huis & Haard ons biedt, zoals de zaal, 
de beamer en koffie of thee. Aan deel-
nemers van de bijeenkomsten vragen wij 
een bijdrage in de kosten van €10 per 
seizoen.
Bovendien wordt kort voor elke bijeen-
komst een herinnering toegestuurd met 
daarin de agenda voor de betreffende 
avond.
Wij staan ook open voor uw suggesties 
met betrekking tot onderwerpen die zich 
lenen voor behandeling in de PC-Club.

Mocht u ook belangstelling hebben voor 
onze activiteiten, laat ons dat dan weten, 
dan nemen wij u op in onze lijst die 
gebruikt wordt voor aankondigingen.
E-mail:  jack.schoot@upcmail.nl of  
wagej@hccnet.nl

Wij wensen u een fijne kerst en een 
gezond 2014 toe.

jack schoot
jan Wage

onze agenda voor 
het begin 2014:

13 januari 2014

10 februari  2014

17 maart  2014

14 april 2014
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Er moet nog een lopend stukje tekst in 
de Klingelstee van december 2013. 
Want er wordt nog immer (hard) gelopen 
in de bossen om ons heen op de zon-
dagochtend. 
Wel merk ik dat het wat stroever gaat, 
het meer moeite kost om op de enige 
vrije ochtend vanwege de sport bijtijds 
het bed uit te gaan, vervolgens te zien of 
er geen bezwarende weersomstandighe-
den zijn en als er dan voldoende moed 
is verzameld, vergt het eerste stuk lopen 
een voorzichtige opbouw. Je moet altijd 
een heuvel op om dieper in het woud te 
komen, voor de ‘warming up’ is het dan 
zaak om er de tijd voor te nemen. Niet 
dat daar bewust voor moet worden geko-
zen, het gaat eigenlijk vanzelf, noodge-
dwongen. Later betaalt dit zich terug in 
gevoelens van een overwinning op jezelf. 
Daar geniet ik dan extra van en heb niet 
meer zo de behoefte om dat met ande-
ren te delen. 
Ik constateer (ego) een wat meer naar 
binnen gerichte belangstelling en vind 
het tegenwoordig prettiger om solo een 
niet van tevoren route c.q. afstand te 
kiezen. Het kan dan zomaar twee uren 
vergen om weer thuis te komen. Maar 
met wélk een voldoening! Ja, daar gaat 
het bij de sport om. 
Eigenlijk verbazingwekkend hoeveel 
mensen je soms op de zondagochtend 
nog tegenkomt in het woud. Niet alleen 
joggers, maar natuurlijk ook hondjes die 
hun baas uitlaten, bikers die dat met de 

fiets doen en soms een paard. Sommige 
mensen maken veel lawaai in het woud, 
die hoor je ruim voordat je ze ziet. Zullen 
niet veel wild tegenkomen, vermoed ik. 
Ander fenomeen met decibellen is de 
nadering van een enorme waterval, waar-
van je weet dat je er naar op weg bent 
en met het aanzwellen van het geluid 
moet je er dichterbij komen. De spanning 
stijgt en dan blijkt het een Nederlandse 
snelweg te zijn. Maar toch is de associ-
atie met een Noors of IJslands fenomeen 
waar je naar op weg bent een heerlijk 
idee. Alleen ruikt het anders. 
Het geluid is ook ter oriëntatie handig, 
als je weer eens op een minder bekend 
pad terecht bent gekomen. Maar verdwa-
len kun je eigenlijk niet in Nederland en 
als ik een enkele keer overmoedig te ver 
van huis ben beland, zou het OV uitkomst 
kunnen bieden. Maar dat is natuurlijk 
mijn eer te na. 
Ik nodig dit keer niemand uit om ook 
eens te gaan draven in de natuur, het 
moet maar lekker stil blijven op zondag-
ochtend en anders wordt het veel te druk 
(eerdere oproepen om wel te participe-
ren hebben niks opgeleverd, dus vooral 
in je bed blijven, dames, heren ook). 

Op naar het nieuwe jaar en voorzichtig 
met vuurwerk. 

ben gotink

joggingclub
Lopen december 2013. 
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1. Pak uw kat en leg hem in de ronding 
van uw arm alsof u een baby vasthoudt. 
Zet uw rechter wijsvinger en duim aan 
beide zijden van het snoetje van de kat 
en oefen voorzichtig wat druk uit terwijl u 
de pil in uw andere hand gereed houdt. 
Zodra uw kat het bekje opent gooit u de 
pil naar binnen en geeft u hem de gele-
genheid om te slikken.

2. Zoek de pil op de vloer en haal de 
kat achter de bank vandaan. Leg de kat 
opnieuw in de ronding van uw arm en 
herhaal het proces.

3. Haal de kat uit de slaapkamer en gooi 
de vieze, vochtige pil weg.

4. Neem een nieuwe pil uit het doosje, 
pak de kat weer in uw arm terwijl u de 
voorpoten stevig vasthoudt. Duw de 
kaken open en de pil naar binnen met 
de rechter wijsvinger. Houd het bekje 
minstens tien tellen dicht.

5. Haal de pil uit de goudvissenkom en 
de kat van de kast. Roep uw echtgenoot 
uit de tuin. 

6. Kniel op de vloer en dwing de kat 
tussen uw knieën, neem zijn poten in een 
ferme greep. Negeer het lage grommen. 
Laat uw echtgenoot het kopje stevig 
vasthouden en dwing met een houten 
liniaal de bek open. Gooi de pil via de 
liniaal naar binnen wrijf stevig over de 
kattenkeel om het slikken te stimuleren. 

7. Haal de kat uit de gordijnen en neem 
een nieuwe pil uit het doosje. Maak een 
notitie om een nieuwe liniaal te kopen 
en de gordijnen te repareren. Veeg de 
kapotte beeldjes en vaasjes aan de kant 
om later op te ruimen of te lijmen.

alledaagse wijsheden deel 1 

Hoe geef ik mijn kat een pil?      ;-)

8. Draai uw kat in een grote handdoek 
en laat uw echtgenoot op de kat liggen, 
zodanig dat de kattenkop net onder zijn 
oksel zichtbaar is. Zuig de pil met een 
rietje op en forceer de bek open. Blaas 
de pil door het rietje de kattenkeel in.

9. Controleer de bijsluiter om zeker te 
zijn dat deze pillen onschadelijk zijn 
voor mensen en neem een biertje om 
de smaak weg te spoelen. Ontsmet de 
arm van uw echtgenoot en doe er een 
verband om. Verwijder de bloedvlekken 
uit de vloerbedekking.

10. Haal de kat van de schuur van de 
buurman. Pak een nieuwe pil en neem 
nog een biertje. Zet uw kat in het keu-
kenkastje zodat de kop net naar buiten 
steekt. Forceer de bek open en schiet de 
pil naar binnen met een elastiekje.

11. Haal de schroevendraaier uit de 
garage en hang het deurtje van de keu-
kenkast weer terug in zijn scharnieren. 
Zoek de whiskyfles. Neem een flinke teug 
en leg een koud whiskykompres op uw 
wangen om ze te ontsmetten. Controleer 
of uw tetanusinjectie nog geldig is. Gooi 
uw gerafelde trui weg en trek een nieuwe 
aan.

12. Bel de brandweer om de kat uit de 
boom te laten halen. Maak uw veront-
schuldigingen bij de buurman die, terwijl 
hij uw kat ontweek, door zijn eigen schut-
ting reed. Neem de laatste pil uit het 
doosje.

13. Tape beide voorpoten van het etter-
tje samen helemaal in en bind hem stevig 
aan de poot van de eettafel. Trek uw 
zware werkhandschoenen aan. Duw de 
pil naar binnen en druk er een stuk vlees 
achteraan, wees niet te voorzichtig. Pak 
vervolgens een glas water. Doe de kop 
van het huftertje verticaal en dwing hem 
zo te slikken.

14. Neem het laatste beetje whisky, vraag 
uw echtgenoot u naar de Eerste Hulp te 
rijden. Laat daar uw vingers en onderarm 
hechten en de restanten van de pil uit uw 
rechteroog verwijderen. Bel onderweg 
naar huis de meubelzaak om een nieuwe 
eettafel te bestellen.

15. Bel het dierenasiel of ze een gemu-
teerde hellekat willen komen ophalen 
en informeer bij de dierenwinkel of ze 
hamstertjes hebben.





Het hele jaar door

www.rijnja.nl       Velperweg 27, Arnhem     026 3525850 
  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

TE	  KOOP	  
HAARDHOUT	  
	  
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	  

	  

Onze Buurtvereniging geeft halfjaarlijks dit 
buurtblad ‘De Klingelstee’ uit. De Klingelstee 
doet verslag van actualiteiten en vele activiteiten 
in onze wijk. Naast de buurt-website informeert 
het bewoners over hun omgeving. 

Ben je geïnteresseerd in wat er leeft in onze wijk 
en wil je je steentje bijdragen aan de totstand-
koming van dit blad meld je dan bij de redactie!

Stuur een mail naar: hed.martens@kpnmail.nl

gezocht
grafisch vormgever/ 
dtp-er 
met hart voor de buurt



een
goed
glas

ROB PETERSWIJNKOPERIJ

Wij verzorgen
uw complete
wijnproefavond
of wijncursus

www.wijnkoperijrobpeters.nlOranjestraat 77 Arnhem T 443 39 03
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Hans VoorHuis wonen en antiek

Utrechtseweg 177
Arnhem
Tel. (026) 445 09 56
www.hansvoorhuis.nl



• 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

te huur
vier-persoons vakantiehuis 
in het Geuldal - Mechelen

Het Terras

	  

Het Huis

Het Uitzicht



colofon

uitgavE
De Klingelstee is de nieuwsbrief van de buurt-
vereniging Hoogstede-Klingelbeek.  
De Klingelstee verschijnt twee maal per jaar.

oplagE
240 exemplaren

rEDactiE
Hadewych Martens

oNtwErp/ opmaaK
Gertie Beurskens, Arnhem

fotografiE 
Joop van Osch, Arnhem

DruK
Rijnja Arnhem

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. 

Overname van artikelen slechts met 
toestemming van de redactie en bron-
vermelding.

lidmaatschap contributie
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  ± A4 formaat staand (190x260 mm)

1/2 pagina €13,50 per jaar  ± A5 formaat liggend (190x120 mm)

1/4 pagina  €  7,50 per jaar  ± A6 formaat staand (95x120 mm)

BEtaalmogElijKHEDEN
bank: Rabo Oosterbeek 

rekeningnummer buurtvereniging: IBAN   NL71RABO 0385035233

t.n.v. Vereniging Hoogstede-Klingelbeek. 

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

activiteiten 
winter/ voorjaar 2014

 
5 jaNuari 
niEuWjAArsborrEL / kErstbomEnvErbrAnding: 

een vrijdag in februari (de exacte datum komt z.s.m. op de website) 
koning WintEr

15 april
ALgEmEnE LEdEn vErgAdEring
 

19 april 
PAAsEiErEn ZoEkEn En PAAsvuur
 

26 april
koningsdAg 



Overtocht naar Meinerswijk 2013


