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ERELEDEN

Bas van der Hek † 2014 

sinds 26 april 1999

Wim Temming   † 2012 

sinds 10 april 2001

Ben Kruk 

sinds 25 april 2007 

BUURTVERENIGING
HOOGSTEDE-KLINGELBEEK

BESTUUR  adres tel.  mailadres

voorzitter: Wim Farla Kl. 18   voorzitter@hoogstede.nl

coördinator activiteiten: Nicolette Zwartkruis   Hoog. 42     nicolette@niczdesign.com 

 Petula Jans Hoog. 26    petulajans@upcmail.nl 

secretaris: Irene Buitenhuis Ro. 4   secretaris@hoogstede.nl

penningmeester: Gerrit van Midloo  Kl. 9   penningmeesterhk@hotmail.com 

KASCOMMISSIE  adres tel.  mailadres

  

 Rob Baars Kl. 84   

 Hadewych Martens Utr. 259 4459761 hed.martens@kpnmail.nl 

ACTIVITEITEN  adres tel.  mailadres

moestuinen: Daphne van der Wal Kl. 68  06-29031254 daphnevanderwal@gmail.com

schapenwei:  

 Daphne van der Wal Kl. 68  06-29031254 daphnevanderwal@gmail.com

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 Oolgaardthuis: Will Kemna Kl. 32 4429306 willkemna@hotmail.com

wg spoorlawaai: Jan Wage  Utr. 251 3519290  wagej@hccnet.nl

 Hadewych Martens Utr. 259 4459761 hed.martens@kpnmail.nl

verkeerscommissie:  Ben Gotink Utr. 259  4459761 b.gotink@kpnmail.nl

kopij klingelstee: Hadewych Martens Utr. 259 4459761 redactie@hoogstede.nl

 Daphne van der Wal Kl. 68  06-29031254 redactie@hoogstede.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 buurtbewoners: VACATURE

gebiedsagent: Jan Visser   

werkgebied:     Arnhem: Lombok, Heijenoord, Klingelbeek en Het Dorp. 

bereikbaar via: Politiebureau Arnhem,

 Beekstraat 39

 6811 DW Arnhem.  

telefoonnummer:  0900 8844 

Info gemeente Arnhem:  www.arnhem.nl  > arnhem mail > info

wijkregisseur:  Wendy Beukhof       3774806  wendy.beukhof@arnhem.nl

      06 52513520 

 Gemeente service nummer  0900 1809
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Weer eens wat anders, een Klingelstee ná de zomer in plaats van vlak voor de 
grote vakantie. Het had allerlei redenen, maar bood ook nieuwe mogelijkheden. Zo 
kunnen we verslag doen van allerlei leuke zomeractiviteiten die anders pas in het 
winternummer hadden gestaan, zoals wie de nieuwe schutterskoning is. 

Van een nieuw ‘format’ is het nog niet gekomen, maar er heeft zich wel iemand 
gemeld die Gertie heeft verlost van de zware taak van het op een mooie 
en leesbare manier in elkaar zetten van ons krantje. Daphne van der Wal 
(Klingelbeekseweg 68), landschapsarchitect maar ook uiterst bedreven in werken 
met vormgevingsprogramma’s als Indesign, nam het onlangs van haar over. We 
wensen haar veel succes, het eerste nummer ziet er in elk geval al veelbelovend uit.

Zoals ik al zei, deze krant volgt nog het vertrouwde stramien van 
bestuursmededelingen en verslagen van clubs en activiteiten. Verder staat er 
een deel in van een bijzonder dagboek, namelijk van Tonnie van Mens, die 
in september 1944, zeventig jaar geleden, verslag deed van de korte maar 
heftige Slag om Arnhem, vanuit het huis waar hij met zijn ouders woonde aan de 
Klingelbeekseweg 14. De hevige gevechten die soms letterlijk boven zijn hoofd 
plaatsvonden verklaren meteen de enorme hoeveelheid bomscherven en munitie 
die op het bouwterrein werden gevonden. Zeventig jaar na dato leest het als een 
spannend boek. Voor de volledige tekst verwijs ik naar het Airborne Magazine van 
het museum in Oosterbeek, waarin het is verschenen.

Verder is er uiteraard aandacht voor het overlijden van Bas van der Hek, erelid 
van de Buurtvereniging, die op 16 juni op 94-jarige leeftijd thuis overleed. Enkele 
buurtgenoten herdenken hem vanuit een paar van de vele activiteiten waaraan hij 
deelnam, en als de bijzondere, warme en belangstellende man die hij was. 

Ik wens u veel plezier met deze Klingelstee, tot ziens bij een van de vele gezellige 
activiteiten van de Buurtvereniging!

Uw redacteur,
Hadewych Martens
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DE VOORZITTER

Op de algemene ledenvergadering  van 15 april jongstleden 
werd ik, na twee jaar secretaris te zijn geweest, voorzitter van 
onze vereniging. De hamer ontving ik van Remy ten Hoedt, 
wiens voorzittersperiode zeer roerig begon. Dit kwam vooral 
door het verzet tegen de nieuwbouwplannen. Hij heeft een 
terugblik geschreven die elders in deze Klingelstee te vinden is. 

Inmiddels is er flink gebouwd en zijn al aardig wat van de 
nieuwe huizen bewoond. De wijk begint weer meer vorm te 
krijgen, de moestuinen zijn in gebruik genomen en staan er 
smakelijk bij, de druiven rijpen goed, de schapen blaten. Een 
dezer dagen zal de holle weg weer in ere hersteld worden, de 
jeu de boules-baan wordt weer definitief en we onderzoeken of 
een buurthuisje realiseerbaar is. De ‘wederopbouw’ is in volle 
gang.

Een nieuwe energie is voelbaar, onder andere door de 
moestuinen ontstaat er een kloppend hart in de wijk, een 
centrum van oude en nieuwe contacten. En werden de nieuwe 
bewoners eerst met scepsis bekeken, nu ze er zijn worden ze 
opgenomen en omarmd door de ‘oude’ buurtbewoners. 

Ook met de gemeente gaan we weer verder met de opbouw. 
Op 1 oktober bijvoorbeeld lopen we met een gemeentelijke 
delegatie langs de punten die omschreven staan in het wijk 

actieplan, zie het vorige nummer. Dit doen we samen met 
onze buren van de Rosandepolder, omdat we als één wijk 
gezien worden door de gemeente en gezamenlijk in een 
bewonersoverleg zitten.
Ook de Klingelstee gaat een eigentijdser uitstraling en inhoud 
krijgen, binnenkort meer nieuw hierover. 
De door ons georganiseerde activiteiten gaan verder in de 
trend van groter, verrassender, voor jong en oud, oude en 
nieuwe bewoners. 

Alhoewel er nog steeds een aantal punten in de wijk serieus 
moet worden aangepakt, gaan we het met zijn allen nog beter, 
leuker en gezelliger maken zonder onze tradities te uit het oog 
te verliezen.

Tot ziens!
Wim Farla
voorzitter

Beste Buurtjes,

Ditmaal eens een stukje na de zomervakantie. En breek me 
de bek niet open: het grondwaterpeil stond na twee weken 
zeikweer op de camping zo hoog dat we natte voeten kregen.
Had ik toch maar… Frankrijk, ja FRANKRIJK!, het land van 
de zonnige stranden, zonovergoten terrassen, gebruinde 
lichamen … Maar dit jaar dus eens in eigen land gebleven. 
Keuzes maken, steeds weer die keuzes maken. En dat is nog 
niet zo erg, als we de gevolgen maar eens wisten. Het is toch 
makkelijker een Staatslot te kopen als je wéét dat het een 
winnend lot is. 
Zo ook binnen de buurt: we staan voor de keuze om het 
beloofde buurthuisje te gaan bouwen, of niet. Het bouwen is 

DE PENNINGMEESTER

geen probleem, althans vanuit financieel-technisch oogpunt; 
het ontbreekt mij aan kennis om iets te zeggen over de 
bouwtechniek: ik vind het mooi of lelijk. Maar wat betekent de 
bouw voor de toekomst: vaste lasten zoals onderhoud, gas/
water/licht, WOZ en grondhuur mogen niet als een strop om de 
nek van de buurtvereniging komen te liggen. 
Keuzes, keuzes, keuzes: je koopt een huis omdat je het kan 
betalen, maar vooral omdat je het een prettig huis vindt. 
Wellicht is de buurt ook van belang: velen van ons gruwen 
van het idee om in ‘Zuid’ te moeten wonen. Maar als je dan 
prima woont op Hoogstede – Klingelbeek en een 50 jaar oud 
plan om huizen te bouwen komt tot leven waardoor het vrije 

Volg de buurtvereniging 

op FaceBook: 

www.facebook.com/hoogstede.nl
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DE NIEUWE SECRETARIS
Toen Remy begin maart aanbelde 
met de vraag of ik secretaris van de 
buurtvereniging wilde worden, werd ik 
direct enthousiast. Toch wilde ik er een 
‘nachtje over slapen’, omdat het wel 
moest passen binnen het gezinsleven, 
werk, hobby’s en mijn sociale leven. Al 
gauw kwam ik tot de conclusie dat ik het 
‘gewoon wilde gaan doen’! 

Ik werk bij een adviesbureau voor 
ruimtelijke ordening en stedenbouw 
(SAB). Vanuit mijn vakgebied ben ik 
geïnteresseerd in de inrichting en 

planning van stad en land en dus ook in 
mijn eigen woonomgeving. Temeer nu 
overheden steeds meer overlaten aan de 
samenleving, lijkt het mij een uitgelezen 
kans om me in te zetten voor de buurt. 
Maar net zo belangrijk: ik heb een jong 
gezin en vind het heel erg belangrijk dat 
mijn kinderen in een fijne, sociale, en 
duurzame wijk opgroeien. Ook daar wil ik 
graag mijn steentje aan bijdragen.
Nadat ik mijn reactie aan Remy kenbaar 
had gemaakt werd ik in de ALV officieel 
benoemd tot secretaris. Toen kwam ook 
het verzoek mezelf voor te stellen in de 
nieuwe Klingelstee. Bij deze.

Mijn naam is Irene Buitenhuis, ik ben 
geboren in Apeldoorn, heb gestudeerd 
in Deventer (ruimtelijke ordening 
en planologie) en daar gewoond en 
vervolgens gaan werken bij SAB in 
Arnhem. Bij SAB heb ik Urban (mijn 
man) ontmoet. Al gauw ben ik bij 
hem in Arnhem gaan wonen. Eerst 
aan de Schrassertstraat, toen aan de 
Broekstraat en sinds ruim drie jaar aan de 
Rosandelaan. Urban en ik hebben twee 
kinderen: Mauro (6 jaar) en Etienne (2 
jaar).
We ervaren elke dag hoe belangrijk het 
is dat onze kinderen in een fijne buurt 
opgroeien en zijn nog steeds ontzettend 
blij dat we ervoor gekozen hebben om 
in deze buurt te gaan wonen. We leren 
door onze kinderen ook meer mensen 
leren kennen, wat ons sociale leven ook 
weer verrijkt! 

Ik heb veel hobby’s. Variërend van sport 
kijken (Tour de France, voetbal, etc.) 
en zelf doen (tennissen en hardlopen) 
tot kamperen, borrelen en uit eten met 
vrienden en collega’s en genieten van 
mijn familie en gezin.
Natuurlijk heb ik nog veel meer te 
vertellen, maar daar is dit artikel niet voor 
bedoeld. Ik kijk ernaar uit me in te zetten 
voor deze mooie buurt en kom velen van 
u vast wel eens tegen!

Irene Buitenhuis
Secretaris

uitzicht verdwijnt of door ‘onvoorziene’ modderstromen je 
huis voorzien wordt van een heel natuurlijke vloerbedekking, 
dan zou je toch bijna gewild hebben andere keuzes te hebben 
gemaakt. 
Nog even terug naar het buurthuisje: voor de bewoners die 
relatief nieuw zijn (welkom in onze prachtige buurt!) wellicht 
een onbekend fenomeen. Tijdens het plannen maken c.q. de 
inspraak procedures voor het Hoogstedehof-Maïsveld project 
is het idee geopperd om een ontmoetingspunt in de wijk te 
bouwen in de directe omgeving van de schapenwei en jeu-de-
boules baan. Hiertoe zijn verschillende subsidies ontvangen, 
die de bouw mogelijk maken. De tijdelijke bouwweg zit 

de voortgang vooralsnog (gepland) in de weg. Maar deze 
weg is inmiddels niet meer nodig om de Hoogstedehof te 
bevoorraden met bouwmateriaal, waardoor hij zal verdwijnen 
en het gebied opnieuw ingericht kan worden. 
Ondertussen kies ik voor een prachtige nazomer met goed 
weer tijdens al onze activiteiten. Wie doet er mee?

Gerrit van Midloo
Penningmeester
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
BUURTVERENIGING HOOGSTEDE KLINGELBEEK

Verslag Algemene Ledenvergadering 
Buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek 
dinsdag 15 april 2014

Afwezig met kennisgeving:
Familie Kemers, Dick Linnekamp, Guus van Aerssen, Meindert 
Rudolphi, Herma Rozenboom, Julie de la Fuente, Piet Reuvers.

1. Opening en mededelingen.
Voorzitter Remy ten Hoedt opent de vergadering en heet iedereen 
welkom. Er is een bescheiden opkomst. In het bijzonder wordt 
Wendy Beukhof, onze wijkregisseur, welkom geheten. Zij kan evt. 
specifieke vragen aan de gemeente beantwoorden.
Penningmeester Gerrit zal in verband met zijn gezondheid na punt 3 
vertrekken.

2. Vaststellen van de agenda. 
Onder punt 7 worden toegevoegd: Pluktuin, moestuinen, 
buurtsteunpunt.
Direct na punt 6 zal Hadewych iets vertellen over de klankbordgroep 
Hegemanterein.

3. Verslag vorige vergadering.
De notulen van de ALV van 16 april worden zonder wijziging 
vastgesteld.

4. Financiën.
Gerrit heeft de financiële stukken over de diverse tafels verspreid.
Begroting 2014, de meest rechterkolom, is bij het printen per 
ongeluk verdwenen, mensen die daar behoefte aan hebben 
ontvangen de nieuwe print op aanvraag. Ook verontschuldigt Gerrit 
zich voor een fout in de optelling van de baromzet.
Toelichting op de financiën:
De bijdrage voor de straatspeeldag, in het verleden € 250 per jaar, 
is komen te vervallen.
Meevaller: we hebben al jaren teveel betaald voor het water bij de 
wijngaard. Omdat we de juiste meterstand doorgegeven hebben, 
kregen we € 440 terug. Ook is het innen van de advertentiegelden 
naar voren getrokken, waardoor het dit jaar twee keer zoveel is als 
gewoonlijk. 
De drukker van de Klingelstee heeft ook voor een meevaller 
gezorgd.
Al met al hebben we een goed jaar gehad, onze reserves zijn 
gegroeid.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Hanni Kuppens en Rob 
Baars, verklaart dat zij geen onregelmatigheden hebben gevonden 
in de boekhouding. De penningmeester wordt onder applaus 
gedechargeerd.
Hanni treedt af, Hadewych volgt haar op.
De penningmeester neemt afscheid.

5. Bestuurssamenstelling.
Remy is aftredend en niet herkiesbaar, na vijf jaar trouwe dienst. 

Zijdelings blijft hij nog verbonden aan de buurtvereniging door 
zijn rol in de werkgroep borging participatieresultaat. Hij bedankt 
iedereen voor de prettige samenwerking in het verleden.
Secretaris Wim Farla wordt voorgedragen als kandidaat voor het 
voorzitterschap. De leden steunen dit door te applaudisseren. Wim 
neemt de hamer over van Remy en bedankt de leden voor het 
vertrouwen. 
Na een afscheidswoordje draagt Wim de nieuwe kandidaat voor de 
functie van secretaris voor: Irene Buitenhuis. De leden stemmen ook 
hier mee in. Zij zal zich in de volgende Klingelstee nader voorstellen.

6a. Westkracht13!
Nicolette is namens de buurtvereniging bij een bijeenkomst van 
Westkracht13! geweest. Vanuit onze buurt is initiatief genomen 
voor het oprichten van een wijknetwerk van vaardigheden, meer 
als ‘burenhulp’ dan als professioneel netwerk. Hadewych Martens 
heeft hiertoe een database opgesteld waar nog wel wat bij kan. Een 
plan om een eigen ondernemersnetwerk op te richten is niet zinvol, 
Westkracht13!, een vereniging voor ondernemers en ZZP’ers in 
Arnhem-West, is er al veel verder mee en daarbij aansluiting zoeken 
is logischer. Eind augustus/begin september is de officiële ‘kick-off’ 
van deze vereniging. 

6b. Klankbordgroepoverleg Hegeman
Hugo van Belois en Hadewych Martens zijn lid van een 
klankbordgroep voor de invulling van het Hegeman-terrein aan 
de Utrechtseweg. Zij zitten er niet namens de buurt in maar 
gaven gehoor aan de vraag van de projectontwikkelaar aan de 
buurtvereniging of twee mensen uit de buurt er zitting in wilden 
nemen. Toen de planvorming van vorig jaar door de gemeenteraad 
was afgewezen had de projectontwikkelaar ervoor gekozen 
een klankbordgroep op te richten. De ontwikkelaar wil hiermee 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de invulling van 
het terrein met een supermarkt, rekening houdend met wensen 
vanuit de buurt. De nieuwe plannen blijven op verzet stuiten bij 
direct aanwonenden, maar krijgen een steeds groter draagvlak in 
Lombok en Hoogstede-Klingelbeek. Met de voorgestelde grootte 
zijn er, volgens de klankbordgroep, voldoende mogelijkheden 
om de supermarkt zorgvuldig in te passen in de omgeving en 
een meerwaarde te creëren voor dit gedeelte van Arnhem-West. 
Punt van aandacht bij de uitwerking blijft verkeersveiligheid en 
luchtkwaliteit.

7. Mededelingen vanuit actieve clubs en werkgroepen

Leesclub: Er zijn 2 leeskringen in de buurt. Ze functioneren goed. Er 
worden ook andere boek-gerelateerde activiteiten georganiseerd.

Schaakclub: De schaakclub heeft 8 leden (uitbreiding tot 10 is 
mogelijk). De club draait goed. De club is zeer verheugd met de 
schaakklokken die door de buurtvereniging zijn gesubsidieerd.

PC-club: De PC-club had een succesvol jaar, ook financieel. Veel 
aandacht voor smartphones en tablets, naast vragen over pc-gebruik.
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Bridgeclub: Onder leiding van Dick Linnenkamp komt de bridgeclub 
iedere donderdagavond bij elkaar. De club heeft nog ruimte voor 
nieuwe leden. Contactgegevens staan in de Klingelstee.

Jeu de Boules-club: De jeu de boules-club heeft inmiddels weer 
7 leden. De baan is klein maar doet het redelijk. Men vraagt 
wanneer de nieuwe baan gereed is. Die wordt meegenomen bij 
de herinrichting van het middengebied en het woonrijp maken van 
het Hoogstedehof, wat eind april start. Remy gaat navraag doen 
bij de projectleider van de gemeente Arnhem (op de website www.
hoogstede.nl staat inmiddels meer informatie).

Werkgroep Borging Participatieresultaat: Deze groep is in 
het leven geroepen ten tijde van het bestemmingsplan voor het 
nieuwbouwgedeelte in de wijk en overlegt 2 maal per maand met 
de gemeente Arnhem en ontwikkelaar over de verdere uitwerking 
van de plannen. Bijvoorbeeld over de inrichting van de openbare 
ruimte. De werkgroep toetst of de wensen van de buurt en eerder 
gemaakte afspraken worden nagekomen c.q. naar tevredenheid 
worden uitgewerkt. Remy deelt het volgende mee, mede naar 
aanleiding van enkele vragen van leden:
- de planvorming voor het ‘geitenweitje’, trapveldje en steunpunt 

wordt verder uitgewerkt;
- nadat de Hoogstedehof woonrijp is gemaakt, zal het 

bouwverkeer voor de resterende vrije kavels (bij verkoop van 
die kavels) via Rosandelaan en Hoogstedelaan rijden;

- als fase 1 van het Maïsveld gereed is, zal de nieuwe 
ontsluitingsweg definitief worden gemaakt. Op het moment dat 
deze weg gereed is (verwachting is eind 2014), zal afsluiting van 
het Weggetje van Kromkamp plaatsvinden;

- De bouwweg mag niet door bestemmingsverkeer van de KEMA 
worden gebruikt in verband met een uitspraak van de Raad van 
State. Eerst moeten geluidschermen worden gerealiseerd bij 
de woning op de hoek Hoogstedelaan/bouwweg. Remy doet 
navraag bij de gemeente Arnhem;

- Projectontwikkelaar Casa Cura is failliet (zie ook verderop in dit 
verslag);

- De grondheuvels blijven zolang mogelijk op het bouwterrein.

Wijngaard: 2013 was een goed oogstjaar. Op de 3e zondag in 
september zal er een proeverij zijn. De club heeft 9 leden. Bij de 
nieuwe bewoners is belangstelling. De wijngaard zal een passende 
erfafscheiding krijgen (klaphek als poort).

Moestuinen: Vanuit de buurt en gebruikers is veel enthousiasme 
over de inrichting van de nieuwe moestuinen. Ter plekke zijn 12 
tuinen, die inmiddels in gebruik zijn. Het waterpunt komt er op korte 
termijn.

Pluktuin: Vanuit de wijk is de wens geuit om in de strook groen 
tussen de Korte Klingelbeekseweg en de nieuwbouw van de 
Hoogstedehof een pluktuin te realiseren, die vanuit de buurt 
onderhouden zal worden. Aan direct aanwonenden zijn flyers 
uitgedeeld. Daarop zijn 5 reacties gekomen. In samenwerking met 
een landschapsarchitect vindt uitwerking van de ideeën plaats. 
Helaas is aanleg van de langzaamverkeersroute tussen de 
Hoogstedehof en Klingelbeekseweg niet (meer) mogelijk. De 

eigenaar van de grond wenst geen openbaar pad over zijn terrein. 
Vanuit de leden wordt de suggestie gedaan om in de pluktuin een 
vlindertuin te realiseren, zoals vroeger in de tuin van het fraterhuis.

Steunpunt: Het steunpunt, dat voorzien is ten zuiden van het 
geitenweitje, is in het geldend bestemmingsplan opgenomen. De 
buurtvereniging heeft inmiddels 80% subsidie ontvangen. 20% 
zou na realisatie worden uitgekeerd. De gemeente heeft echter 
het voorstel gedaan om de resterende 20% niet uit te keren. Dat 
stuitte op verzet in de buurt. In een overleg met de gemeente 
Arnhem is de gemeente overtuigd geraakt van een meer concreet 
voorstel vanuit de buurt. Inmiddels (mei 2014) blijkt dat gemeente 
het resterende deel subsidie heeft uitgekeerd! De exploitatie van 
het steunpunt heeft veel haken en ogen. Een uitwerking van de 
exploitatiemogelijkheden vindt momenteel plaats. 

Werkgroep spoorweglawaai: Het plan ‘Sporen door Arnhem’ 
is destijds bij de Raad van State vernietigd. Inmiddels ligt een 
nieuw plan ter inzage. De NS wil meer nachttreinen laten rijden. 
In het verleden zijn toezeggingen gedaan om maatregelen aan de 
brug over de Utrechtseweg te realiseren om zo de geluidsoverlast 
voor de buurt terug te dringen. Tot op heden zijn slechts beperkt 
maatregelen genomen. Het is de werkgroep en bestuur van de 
buurtvereniging niet bekend wat de inhoud van het plan is, dat ter 
visie ligt. Het is van belang dat de werkgroep nieuw leven wordt 
ingeblazen. Jan Wage zal de plannen opvragen. 

8. activiteiten.
Nicolette en Petula geven een terugblik op de activiteiten van vorig 
jaar en een vooruitblik naar de activiteiten die de buurtvereniging 
wil organiseren in 2014. 2013 was een succesvol jaar met 
activiteiten waarbij de doelgroep verbreed is. Voor 2014 staan weer 
verschillende activiteiten op het programma, waaronder:
- Paaseieren zoeken;
- Straatspeeldag juni 2014 (de buurtvereniging zoekt gegadigden 

die die dag willen helpen!);
- Buurtbbq begin van de zomer;
- Muziekzomer eind augustus.

9. rondvraag
Ton Schulte vraagt zich af welke maatregelen genomen worden om 
het verval van het landgoed Klingelbeek tegen te gaan. Hij geeft 
aan dat de gemeente investeringen kan doen, die ze later op de 
ontwikkelende partij moet verhalen. Ton wil hierin namens de buurt 
het voortouw nemen. Wim Farla heeft vernomen dat er een nieuwe 
partij is die planvorming verder wil trekken.
Verder schijnt het zo te zijn dat de 3 huisjes aan de 
Klingelbeekseweg gekocht zijn door een particulier, die ze zal 
opknappen en vervolgens verkopen.

De voorzitter dankt de aanwezigen, sluit de vergadering en nodigt 
ieder uit om een glaasje te drinken.
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DE OUD-VOORZITTER
Voor het eerst in vijf jaar niet meer vanaf de inmiddels 
vertrouwde plaats in de Klingelstee richt ik me tot u, 
buurtbewoners van ons dorpje in de stad: Hoogstede-
Klingelbeek.

Met veel genoegen en voldoening kijk ik terug op de 
afgelopen vijf jaar waarin ik voorzitter mocht zijn van de 
Buurtvereniging. Na destijds één bestuursvergadering te 
hebben meegemaakt werd mij gevraagd de enige vacature, 
die van voorzitter, in te willen vullen. Uhmm, ja; was niet 
direct mijn ambitie, maar oké dan. Ik had wel de nodige jaren 
bestuurservaring in andere vrijwilligersclubs, maar steeds in 
een wat minder zichtbare rol als secretaris of penningmeester. 
Voorzitter was voor mij een nieuwe - cliché – uitdaging.
Mijn voorganger, frater Ton Oostveen, moest voortijdig zijn 
voorzitterschap overdragen toen de fraters hun vertrek uit 
Arnhem voorbereidden. Geen van de andere bestuursleden zat 
op die voorzittersrol te wachten, dus men moest op zoek. De 
tijd begon te dringen en ik zei dus maar net op tijd ‘ja’. Geen 
tijd meer om nog wat vergaderingen mee te draaien. Geen tijd 
om te spieken bij mijn voorganger. Meteen aan de bak!

De eerstvolgende vergadering was de Algemene 
Ledenvergadering. Halfweg die vergadering nam ik de 
voorzittershamer over van Ton. Vanuit mijn werk was ik 
wel gewend om een groep mensen toe te spreken en 
een vergadering te leiden, maar dit was toch ‘different 
koek’. Het ging hier om een groep mondige en zeer 
betrokken buurtgenoten die weliswaar vrijwillig lid waren 
van de Buurtvereniging, maar hier – terecht – bepaald niet 
vrijblijvend tegenover stonden. Tijdens die ALV leverde de 
toenmalige Werkgroep Nieuwbouw zijn eindrapportage en dat 
veroorzaakte de nodige commotie. Er was door de werkgroep 
wel veel bereikt, maar toch bleef er nog veel over waar het 
laatste woord niet zomaar over gezegd was. Die avond ging 
rakelings langs een ‘Poolse landdag’, maar uiteindelijk wist de 
nieuwe voorzitter (…) het tot een goed einde te brengen. Ik 
wist meteen in welke wijk ik terecht was gekomen en van welke 
vereniging ik voorzitter was geworden.

Deze vuurdoop was de opmaat voor vijf boeiende, leuke, 
leerzame en warme jaren voorzitterschap. Naast het besturen 
van een zeer actieve en goedlopende buurtvereniging 
kwam al snel de planvorming voor de nieuwbouw in een 
stroomversnelling. Een tijdlang heb ik samen met de overige 
bestuursleden een tijdelijke werkgroep nieuwbouw gevormd. 
Gelukkig hebben we na enige tijd enkele buurtgenoten bereid 
gevonden om de Werkgroep Borging Participatieresultaat vorm 
te geven. Daar heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie in 
gezeten. Gelukkig heeft het ook het nodige opgeleverd en heb 
ik de overtuiging dat we onze invloed hebben doen gelden om 

onze wijk ook voor de toekomst een supermooie wijk te laten 
blijven.

Naast het continueren van diverse jaarlijkse activiteiten en 
actieve clubs zijn we de afgelopen jaren in staat geweest 
diverse nieuwe of vernieuwde activiteiten vorm te geven. 
Dergelijke successen gaven mij steeds veel energie en 
voldoening. Ik denk hierbij onder andere aan Koning Winter, 
de herfstwandelingen en de buurt-BBQ Nieuwe Stijl. In plaats 
van de traditionele nieuwjaarsreceptie, die ik persoonlijk 
toch wat oubollig vond, hebben we een aantal keren een 
kerstboomverbranding georganiseerd die zorgde voor een heel 
bijzondere en warme winterse sfeer.

Op het moment van schrijven hebben we net de heel gezellige 
buurt-BBQ achter de rug, waarbij we met een grote groep 
buurtbewoners, oud en nieuw, jong en oud, gezeten aan een 
lange tafel - ondanks de twijfelachtige weersverwachting – 
genoten hebben van goed verzorgde gerechten met biologisch 
verantwoorde producten, gedeeltelijk zelfs uit eigen volkstuin.

In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe mensen in onze wijk 
gekomen; deels doordat ze een bestaand of nieuw huis zijn 
gaan bewonen, maar deels ook door geboorte. Niet in de 
laatste plaats mijn eigen jongste dochter! Onze wijk blijft zich 
verjongen.
Helaas hebben we – zo gaat dat in het leven – ook afscheid 
moeten nemen van verschillende buurtgenoten, waaronder 
helaas ook twee ereleden van onze buurtvereniging. Wel 
hebben beiden een hoge leeftijd bereikt en hebben zij ook de 
laatste levensdagen thuis in onze wijk kunnen doorbrengen.

Naast overlijden en geboorte van menselijke buurtbewoners 
hebben er de afgelopen jaren veranderingen plaatsgevonden 
in onze Geiten- c.q. Schapenweide. Zo hebben wij afscheid 
moeten nemen van het hangbuikzwijn en enkele geitjes, maar 
inmiddels hebben wij, naast Rosa, twee nieuwe gezellige en 
lieve schaapjes. Ze laten regelmatig horen dat ze het goed naar 
hun zin hebben.

Een mooi nieuw stukje in onze wijk vind ik het 
volkstuinencomplex. Verdeeld over twaalf tuinen worden met 
veel enthousiasme allerlei groentes, fruit, kruiden en bloemen 
gekweekt. Het gebied ziet er leuk uit en het is er vaak een 
gezellige boel. Ook het gebiedje eromheen wordt steeds 
mooier. De bomen, planten en dieren krijgen daar een beetje 
ruimte en dat maakt het tot een heel klein natuurmonumentje. 
Waar je rust kunt vinden en een boekje kunt lezen, uit de 
boekenkist!
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Wat nog in het vat zit is een nieuwe activiteit, de Muziekzomer. 
Dit moet een 1-daags muziekfestival worden waarbij 
muzikanten en/of bands uit onze wijk een mooie muziekmiddag 
en –avond verzorgen. Organisatie hiervan is nogal omvangrijk, 
dus vandaar dat we hier wat meer tijd voor nemen. Dit staat 
voor 2015 op de rol.

Jammer vind ik het dat het voormalige Fratershuis er op 
dit moment zo troosteloos bij staat. Ik was enthousiast 
over de ambitieuze plannen van de eigenaren om er een 
prachtig zorgcomplex van te maken, waarbij het historische 
pand voor een belangrijk deel in oude luister hersteld zou 
worden, passend in de omgeving. Helaas is dit er door flinke 
tegenslagen in het project nog niet van gekomen en is ook de 
toekomst ongewis. Laten we hopen dat er een nieuwe partij 
opstaat die er alsnog iets moois van gaat maken.

Naast veel contact met vertegenwoordigers van de Gemeente 
met betrekking tot de nieuwbouw heb ik de afgelopen 
jaren, samen met mijn medebestuursleden, steeds goede 
betrekkingen onderhouden met ambtenaren en politici waar 
het ging om de zorg voor de leefbaarheid van onze wijk. Ik heb 
gemerkt dat de gemeente – hoewel dat niet altijd zo lijkt – vaak 
van goede wil is om met bewoners en wijken mee te denken en 
mee te werken. Dat gaat echter niet vanzelf: je moet er vaak en 
veel energie insteken. Maar dat loont!

Heel leuk vond ik het om de afgelopen tijd steeds meer in 
contact te komen met onze buurwijk, de Rosandepolder. Dat is 
natuurlijk een heel andere wijk met slechts een beperkt aantal 

adressen, maar wel met een heel specifieke infrastructuur en 
dus geheel andere problemen. We hebben elkaar inmiddels 
beter leren kennen en van elkaar geleerd en we kunnen 
elkaar over en weer goed ondersteunen. Die interactie zal de 
komende jaren nog wel verder intensiveren. Een goede buur…
Eveneens hebben we een goede samenwerking met de andere 
vereniging in onze wijk, de Schutterij van de Clingelbeeck. 
Daar waar mogelijk trekken we samen op, zoals bij het 
ontwikkelen van onze websites en bij de plannen voor het 
buurtondersteuningspunt.

Dankbaar ben ik mijn collega-bestuursleden uit de 
afgelopen vijf jaar met wie ik vele inspirerende en gezellige 
avonden heb doorgebracht tijdens onze goedgevulde 
bestuursvergaderingen. Ik ben ook blij dat het steeds weer lukt 
om nieuwe mensen bereid te vinden het bestuur-stokje over te 
nemen.
Ik wens het huidige bestuur veel succes en minstens zoveel 
plezier en inspiratie toe als ik de afgelopen jaren heb mogen 
ondervinden.

U, leden van de Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek dank 
ik van harte dat ik uw voorzitter mocht zijn. Ik hoop u allen 
nog vaak te zien in onze mooie wijk tijdens de vele gezellige 
activiteiten die er de komende tijd weer georganiseerd gaan 
worden.
  
Remy ten Hoedt
Oud-voorzitter
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WELKOM!

Nieuwe buurtbewoners (1)

Nieuwe buurtbewoners (2)

Het huis van wijlen Johan Kuipers 
(Hoogstedelaan 11) heeft heel lang leeg 
gestaan, totdat er vorig jaar net voor de 
Kerst weer leven in de brouwerij kwam. 
Hugo (39) en Minte (36) Willeumier zijn 
hier toen met hun zoontjes Floris (6) en 
Pepijn (4) ingetrokken. Om hun verhuizing 
compleet te maken zijn ze vervolgens op 
oudejaarsdag getrouwd. Ondertussen 
hebben ze al met veel buurtgenoten en 
activiteiten kennis gemaakt.
Hiervoor woonden ze in de Van 
Wageningenstraat (Heijenoord). 
Floris en Pepijn zitten dan ook op de 
Heijenoordschool. Minte voelt zich een 
echte Arnhemse, al is ze nabij Schagen 
opgegroeid en heeft ze van haar 9e tot 
19e in Huissen gewoond. 
Minte heeft rechten gestudeerd in 
Nijmegen, waarna ze al snel bij het 
‘sociaal advocatenkantoor’ op de 
Boulevard Heuvelink is gaan werken als 
juridisch secretaresse. Hier werkt ze nu 
bijna tien jaar met veel plezier. Als de 
dagelijkse drukte met de kinderen het 
toelaat, zit Minte graag met een detective 

Beste buurtgenoten,

Wat een hartelijke ontvangst hebben wij 
van u gekregen bij het komen wonen 
in Hoogstede-Klingelbeek! Naast 
aardige woorden hebben we al een 
flesje wijn uit de wijngaard ontvangen 
en hebben we meegedaan aan de 
herfstwandeling van vorig jaar (waarvan 
overigens wordt gezegd dat toekomstige 
herfstwandelingen niet zo spectaculair 
zullen worden als deze editie…). En 
natuurlijk de buurtbbq! Heerlijk in het 

of thriller (en een van hun vier poezen) op 
schoot, of gaat ze lekker hardlopen. 
Toen ze elkaar leerden kennen was Hugo 
druk bezig zijn HTS werktuigbouwkunde 
af te ronden (en met parachute springen), 
nadat hij een jaar ervoor een zwaar 
motorongeluk had gehad. 
Hugo’s familie komt uit Hengelo. Zelf 
is hij op zijn derde met zijn ouders naar 
Hardenberg verhuisd, waarna hij van 
zijn 10e tot zijn 19e in Heerenveen heeft 
gewoond. Hugo woont ondertussen 
alweer 20 jaar in Arnhem. Hij werkt 
in Zevenaar als support engineer, wat 
concreet betekent dat hij cursussen in en 
ondersteuning van een softwarepakket 
voor de bouw geeft.
Maar eigenlijk heeft Hugo twee banen, 
want hij spendeert heel wat uren aan hun 
nieuwe huis. Hij is dan ook een klusser 
pur sang. Daarnaast hockeyt hij al vrijwel 
zijn hele leven en mag hij nog steeds 
graag motorrijden. 

Paul Gerritsen
Welkomstcommissie

zonnetje gegeten en nog meer en weer 
andere buurtgenoten ontmoet. 
Sinds Hemelvaart wonen wij aan de 
Hoogstedehof 13 met Ruben en Arwen 
van 8 en Jorik van 11. We hebben tien 
jaar in Oosterbeek gewoond en zijn 
blij dat we hier zo’n prachtige nieuwe 
plek hebben gevonden. Onze kinderen 
gaan in Oosterbeek op school en 
wij werken ook in de buurt: Wilco in 
Apeldoorn en Arja heeft haar eigen 

communicatieadviesbureau aan huis. 
Wat ons betreft gaan we hier nooit meer 
weg en we hopen op nog vele mooie 
momenten in deze buurt!

Wilco Sprangers en Arja Dijkhout
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Nieuwe buurtbewoners (3)

VACATURE 
welkomst- 
commissie

Wij zijn Peter en Yee Mi en wonen 
sinds oktober vorig jaar aan de 
Klingelbeekseweg 112. Na jarenlang in 
een bovenwoning aan de Alexanderstraat 
te hebben gewoond waren we toe 
aan onze volgende stap: Een Echte 
Volwassen Huis Met Tuin en Ruimte. 
En zo kwamen we terecht waren we nu 
wonen.

Inmiddels kennen we elkaar zeven 
jaar en zijn we sinds 2010 getrouwd. 
In het dagelijks leven werkt Peter als 
projectmanager bij een energiebedrijf 
en Yee Mi als projectcoördinator in de 
spoorbranche (nee, we zijn niet van plan 
om met elkaar samen te werken). We 
vinden we het leuk om samen te reizen 
naar verre landen (ons volgende trip is 
Californië) en motor te rijden (Peter rijdt 
en Yee Mi achterop want er zijn helaas 
geen kindermotormodelletjes). 

Uiteraard hebben we ook onze eigen 
hobby’s: fotografie en hockey (Peter) en 

Een jaar of acht geleden kwam ik 
onze welkomst-commissie versterken. 
Aanvankelijk samen met Hanni en 
Yvonne, later met Petra Selter en Caroline 
Bakkerus. Hierbij onze laatste bijdrage 
voor een stukje in de Klingelstee, omdat 
wij er beiden mee stoppen.   ---- dus 
tijd om het stokje over te dragen. Wie 
wil namens de buurtvereniging nieuwe 
bewoners welkom heten en hen iets over 
de buurt vertellen?  

Paul Gerritsen
Welkomstcommissie

hardlopen en piano spelen (Yee Mi). We 
hebben samen één Slechte Eigenschap: 
we houden van eten!!! Wij zijn met name 
verzot op Aziatisch eten (wat wil je als 
je bent opgegroeid bent bij de afhaal-
Chinees en een schoonmoeder die al te 
goed kookt) maar vinden aardappels en 
Italiaans eten ook erg lekker.

Peter en Yee Mi



September / 2014

12 / KLINGELSTEE 71

IN MEMORIAM

Herinneringen aan Bas van der Hek

Afgelopen zomer overleed Bas van der Hek thuis op 94-jarige leeftijd. Hij was een bijzonder, warm en veelzijdig 
man. Hij zal door de buurt zeer gemist worden.
Enkele (ex-)buurtgenoten hebben hun herinneringen aan Bas van der Hek op papier gezet. 

Bas was heer en meester in ons 
schaakclubje, hij was onverslaanbaar. 
Toch begonnen we telkens weer met 
goede moed aan de match. Daar 
was alle reden voor, want Bas wist 
zijn tegenstander lang het gevoel te 
geven dat hij er heel goed voor stond, 
tot weer dat onvermijdelijke moment 
aanbrak dat hij, met de complimenten 
voor het goede tegenspel, de 
wedstrijd beëindigen kon met zijn 
vermaarde uitspraak “SCHAAKMAT!”
Dat neemt niet weg, dat wij veel van 
hem leerden en dat altijd onder het 
genot van het daarbij niet weg te 
denken ‘roodje’. 

Jack Schoot

Wij zullen ons Bas altijd blijven 
herinneren als een unieke 
persoonlijkheid. Zelden hebben 
wij iemand ontmoet die zoveel 
vriendelijkheid, zoveel betrokkenheid 
en zoveel liefde voor mensen in zijn 
omgeving in één persoon verenigde. 
Als vriendelijkheid een naam zou 
moeten krijgen, dan zou het “Bas van 
der Hek” zijn. Voor ons zijn Bas en zijn 
vrouw Elly altijd een onlosmakelijke 
combinatie van twee bijzondere 
mensen geweest. Bij het noemen van 
de naam van de één volgde altijd de 
naam van de ander: Bas en Elly, Elly en 
Bas. Wij zijn blij dat ons levenspad dat 
van deze twee mooie mensen heeft 
mogen kruisen en hopen van harte dat 
Elly de lege plek die Bas achterlaat 
aanvaardbaar zal kunnen vullen met 

alle mooie herinneringen uit hun lange 
leven samen.
Ook zal de naam van Bas voor 
ons altijd verbonden blijven aan 
de buurtvereniging Hoogstede-
Klingelbeek. Niet voor niets besloot 
de algemene ledenvergadering 
destijds unaniem om Bas tot erelid 
van de vereniging te benoemen. 
Hij was al op gevorderde leeftijd 
toen hij na een bestuurscrisis het 
voorzitterschap op zich nam. Hij nam 
zijn verantwoordelijkheid en loodste 
de vereniging weer in rustig vaarwater. 
Daarna kon een nieuw bestuur 
gekozen worden en kon de vereniging 
weer verder. Daarvan plukken de 
huidige bewoners nu nog de vruchten.

Ben en Tanja Kruk, Doesburg
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Ik leerde Bas kennen toen ik me 
ongeveer 20 jaar geleden aansloot bij 
de muziekclub in de buurt.
Bas was een uitstekend pianist, hij 
begeleidde op de muziekavonden 
fluiters en zangers en speelde 
regelmatig quatre-mains. Hij was niet 
zo van het lange instuderen, na vijftien 
minuten zei hij meestal al: “zullen 
we even stoppen en thee of koffie 
drinken?” De laatste jaren speelde 
hij veel quatre-mains met Rosa (zij 
was via-via bij de groep gekomen). 
Rosa kwam dan op de dag van de 
uitvoering aan het eind van de middag 
naar huize Van der Hek met muziek, 
speelde het met Bas door en ’s avonds 
werd het uitgevoerd. Zo knap.
Ik zou iets schrijven over de 
muziekgroep maar ik kende Bas ook 
van diverse andere dingen, zo zaten 
we samen een poos in het bestuur 
van de Buurtvereniging wat heel 
leuk en gezellig was. Ook heb ik 
mooie herinneringen aan de jaarlijkse 
weekjes in Drenthe, de wandelgroep 
liep dan de vierdaagse van Diever of 

Odoorn. Bas verkende in die tijd de 
omgeving per auto, maar bijna altijd 
was hij aan het einde van de middag 
in het dorp om gezamenlijk met de 
lopers te genieten van een Palm 
biertje of glaasje wijn.
In gedachten zie ik Bas door de buurt 
lopen, achter de rollator en als het 

even kon in bermuda. Genietend van 
de tuinen, een praatje makend met de 
mensen die hij tegenkwam.
Het zijn voor mij dierbare 
herinneringen.

Wil Wage
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GESCHIEDENIS HOOGSTEDE-KLINGELBEEK 

1944 DE KLINGELBEEKSEWEG

Eind 2013 vond Wybo Boersma bij een verzamelaar een notitieboekje van iemand die de Slag om Arnhem had 
meegemaakt aan de Klingelbeekseweg 14 in Arnhem. Het bleek een dagboekje met aantekeningen te zijn van 
de heer T. van Mens. De tekst, die deels in inkt en deels in potlood was geschreven, was moeilijk leesbaar en 
daarom typte Wybo die helemaal over. Omdat er maar weinig dagboeken bekend zijn uit dat deel van Arnhem, 
heeft Robert Voskuil het deel over de gevechten op de Klingelbeek en de vlucht van de familie Van Mens naar 
de Hoogkamp bewerkt voor publicatie in het Airborne Magazine en van noten voorzien.

Zondag 17 september 1944
Zondagochtend vroeg klinkt er 10 minuten lang 
luchtalarm, maar we zien en horen niets. Een kwartier 
later is er opnieuw luchtalarm, maar weer volgen 
geen akties. Nadat de sirenes voor de 3e keer zijn 
afgegaan, zien we bommenwerpers in formaties van 
zes overvliegen, begeleid door jagers. Ze cirkelen 
lange tijd dreigend rond. lk ga bij W. de schuilkelder 
in. Na enige tijd weerklinkt een donderend geraas en 
gesuis, waarna enige krakende slagen volgen, die je 
horen en zien doen vergaan. Kort daarop weer een 
geweldig gesuis en aantal harde slagen. De deur van de 
schuilkelder rammelt als een bezetene. Vluchtelingen 
komen naar binnen rennen en vertellen dat ze aan de 
overkant van de Rijn een groot aantal witte strepen naar 
beneden hebben zien gaan, waarna geweldige zwarte 
rookkolommen ontstonden. Bij het volgende geraas 
doen we de handen voor onze oren. Opnieuw klinken er 
geweldige explosies. Het elektrische licht wordt flauwer 
en flauwer en flitst plotseling uit. We zitten met veertien 
man in een kleine, donkere schuilkelder. Er wordt een 
kaars aangestoken en het ziet er schilderachtig uit. 
Zo zitten we enige uren onder de grond, terwijl de 
bommenwerpers boven onze hoofden ronken en in de 
Betuwe wordt gebombardeerd. Na enige tijd flitst het 
licht weer aan. De sirenes loeien het sein ‘veilig’. We 
gaan de straat weer op en vinden grote bomscherven, 
zware stukken staal. Dakpannen zijn kapot, evenals een 
aantal ruiten. In huis liggen de schilderijen op de grond. 
Tien minuten later loeien opnieuw de sirenes. Mosquito 
jachtbommenwerpers scheren laag over de stad en 
werpen op verschillende plaatsen bommen af. Later 
horen we dat de Willemskazerne is afgebrand.
We leven nu in een onrustige spanning. We horen 
schieten in westelijke richting. Er zijn nog steeds 
jachtvliegtuigen in de lucht. Op de Utrechtseweg zien 
we heel veel Duitsers in auto’s en lopend uit westelijke 
richting komen. Ze zijn in vol oorlogstenue. Het lijkt wel 
of ze vluchten. De lucht is vol vliegtuigen, maar er klinkt 

geen luchtalarm meer. Er is geen elektriciteit meer. Af 
en toe schiet het Duitse luchtafweergeschut dat bij de 
Rijn staat. Er zijn ontzettend veel jachtvliegtuigen in de 
lucht, maar we zijn langzamerhand niet meer bang voor 
de Britse Spitfires. We gaan weer bomscherven zoeken. 
Wanneer we later vanaf de zolder over de stad uitkijken, 
kunnen we aan de rookkolommen zien dat Arnhem op 
verschillende plaatsen brandt. Marietje was bij het 
Fratershuis, toen er een Duitse soldaat aan kwam fietsen 
die tegen ander Duitse militairen riep: “Los, laufen, 
die Tommies sind bei die Gummifabrik!”. De soldaten 
renden naar de auto’s en sloegen op de vlucht. Daarbij 
lieten ze in de haast alles achter. Prachtige fietsen, 
die waren achter gebleven, werden door de burgers 
meegenomen. Als Marietje vertelt dat de Tommies al 
dichtbij zijn, gelooft niemand haar. Plotseling wordt er 
geschoten en de kogels fluiten over onze hoofden. We 
besluiten de schuilkelder in orde te maken en slepen er 
van alles heen, zoals geweckte groenten en fruit, boter 
en ook kleren. Mijnheer Dekker staat op het dak van zijn 
huis en ziet plotseling dat de Oosterbeekse Rijnbrug 
wordt opgeblazen. We zien een inktzwarte rookkolom. 
Mijnheer Dekker zegt dat hij bij de brug veel soldaten 
ziet lopen, maar hij weet niet of het Duitsers of Engelsen 
zijn. Wij blijven nu in de schuilkelder want er wordt af en 
toe geschoten.
Vader loopt met een Franse helm in zijn hand. Op een 
zeker moment gaat hij er even op uit om op straat te 
kijken. Plotseling komt hij weer binnen en zegt “De 
Tommies zijn er: lk heb mijn eerste Engelse sigaret te 
pakken. Ze lopen op de Klingelbeek”. Wij antwoorden: 
“Ach dat kan toch niet?” We zijn stomverbaasd. Wel 
horen we af en toe machinegeweer- of geweerschoten. 
Samen met de heer V. besluit ik schoorvoetend te gaan 
kijken. En... daar lopen de Tommies langs de straat, 
goed gecamoufleerd. Het zijn jonge kerels. De burgers 
zijn gek van vreugde.
Plotseling horen we een kort, scherp bevel, waarna de 
soldaten allen achter een kleine tank (Bren Gun Carrier) 
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duiken en met machinegeweren beginnen te schieten. 
Wij besluiten terug te gaan in de schuilkelder.
Tegen de avond gaan we weer de straat op. Nu komen 
er grote groepen soldaten voorbij en soms een aantal 
Jeeps, die vol zitten met militairen. Sommige Jeeps 
trekken een kanon. De parachutisten dragen lichtbruine 
uniformen met een hoop zakken, met daarin o.a. allerlei 
etenswaren, zoals chocolade en rantsoenen. Sommige 
hebben gele sjaals om de hals en een enkeling heeft 
oranje bloemen op de helm.
Wij blijven de hele avond bij de soldaten. Wij krijgen 
sigaretten en wij geven ze water. Later op de avond 
zitten we samen met mevrouw Cherkowski in de kamer, 
die verlicht wordt door een kaars. In de buurt horen 
nog steeds schieten. We gaan boven slapen en ‘s 
nachts horen we af en toe artillerievuur en voortdurend 
voetstappen van de Engelse militairen. Wanneer we af 
en toe uit het raam kijken, zien we boven Arnhem een 
gele gloed van brandende gebouwen.

Maandag 18 september 1944
‘s Morgens zijn we al vroeg wakker door het vuren 
van allerlei artillerie batterijen in de buurt. Ook is er 
veel mitrailleurvuur. De Tommies lopen door de tuinen 
van de huizen. In de stad wordt hevig gevochten. 
Ondanks het schieten gaan veel mensen kolen halen 
in het Oolgaardshuis, waar Duitsers hebben gezeten. 
Ook lopen er mensen in de richting van de stad. ’s 
Middags wordt het Duitse artillerievuur voortdurend 
erger. Op steeds meer plaatsen ontstaan branden. Ook 
de prachtige villa ‘Hulkestein’ staat in brand. Het is 
een indrukwekkend gezicht en het lijkt zo dichtbij, dat 

we soms het idee hebben dat ons eigen huis in brand 
staat. In de lucht boven ons hoofd hangt bruine rook en 
dwarrelt verbrand papier. In de middag wordt ontzettend 
hard geschoten en we blijven een groot deel van de tijd 
in de schuilkelder. ‘s Avonds gaan we weer naar buiten, 
waar nog steeds Tommies voorbij komen. Om ongeveer 
negen gaan we slapen in de schuilkelder. Boven in het 
huis is het te gevaarlijk. We leggen matrassen en wat 
dekens op de vloer, maar van slapen komt niet veel, 
omdat er in de buurt veel wordt geschoten. De Tommies 
slapen in het huis of lopen rond. Bij S. slapen er negen 
in de kelder terwijl er twee de wacht houden.

Dinsdag 19 september 1944
In de ochtend is er weinig te zien, maar er wordt 
wel weer veel geschoten. Plotseling stromen de 
straten vol met soldaten, jeeps, kanonnen, een paar 
Bren Carriers, motorfietsen en gewone fietsen. Alles 
komt uit de richting van de stad. Het pleintje bij de 
Hulkesteinseweg staat vol met oorlogstuig en het is een 
totale opstopping. Maar de soldaten zijn heel rustig. 
Een officier met een sigaret in zijn mond geeft kort 
en kalm zijn bevelen. De soldaten laden hun geweren 
en Stenguns. Ze krijgen nieuwe munitie en sommigen 
gaan weer langzaam via de Hulkesteinseweg in de 
richting de Oude Tol. Voor ons huis wordt een groot 
kanon opgesteld met de loop in de richting van de 
Utrechtseweg. Veel mannen en materiaal gaan verder 
de Klingelbeek op. Zo lopen de goed gecamoufleerde 
soldaten door de tuinen en gaan de huizen binnen. 
Vader vraagt ze of ze zich terugtrekken. Ze antwoorden 
“No, no” of “Yes we are”. Bij de familie Denkers lopen 
er tientallen het huis in. Achter de heg stellen ze een 
zware mitrailleur op. Een van de militairen wijst op ons 
huis, waarna een groep militairen bij ons naar binnen 
loopt. Ze zijn overal, ook in onze voortuin, waar ze 
achter struiken gaan liggen. Twee van hen komen bij 
ons in de keuken om zich eens behoorlijk te wassen en 
te scheren. We geven hen een glas limonade. Een van 
hen maakt zijn Stengun schoon en laadt het wapen. Op 
het moment dat de buurvrouw de deur opent, springt 
hij behoedzaam naar voren met een geladen revolver 
in zijn hand. Wanneer hij merkt dat het veilig is, begint 
hij te lachen. De ander, een knappe, donkere kerel, 
vertelt dat twee van zijn vrienden zijn gesneuveld en 
dat hij zelf bijna al zijn uitrusting kwijt is geraakt. We 
vragen of de hoofdmacht er aan komt. Ze antwoorden: 
“ln two or three days, and they have tanks”. Mijn vader 
vraagt ze: “ls the situation bad?”. Ze antwoorden: 
“No, just a little”. Mijn zus vraagt aan een van hen 
of er gevochten gaat worden en hij antwoordt: “Yes, 
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yes”, waarna hij doodkalm de trap op loopt. Ruiten 
worden kapotgeslagen om er mitrailleurs neer te zetten. 
Met veel lawaai worden er met meubilair barricades 
gebouwd. Mijn vader roept een officier naar beneden 
met de vraag of de kelder onderin het huis een goede 
schuilplaats is. De man kijkt even rond en antwoordt: 
“No, no, this is not safe. You have to go into the 
garden!” We zoeken bescherming in de schuilkelder 
achter de kas en al spoedig breekt de hel los. Het 
wordt een middag die je nooit vergeet. Er breken zware 
gevechten uit in onze omgeving. De Duitsers zitten 
o.a. op het KEMA terrein, aan de noordkant van de 
Utrechtseweg. Tommies rennen door de tuin. Ze roepen: 
“Tower, Germans!.” Het blijkt te gaan om de top van 
de koepelgevangenis, waarin vermoedelijk een Duitse 
observatiepost zit. Even later wordt die doorzeefd 
met kogels en granaten. Kort daarop beginnen ook de 
kanonnen in de wei van W. voor ons huis te blaffen. 
Het lawaai is zo erg dat horen en zien je vergaat. Duits 
geschut schiet voortdurend op onze buurt. We horen het 
angstaanjagende geluid van de granaten en het inslaan 
in de omliggende huizen. Mevrouw S. wordt haast gek 
van angst. Bij elk kanonschot of inslag van een granaat 
voel je de luchtdruk in je oren. Het lawaai van kanonnen, 
machinegeweervuur en explosies is oorverdovend. Tot 
overmaat van ramp zetten de Engelsen een mitrailleur op 
het dak van onze schuilkelder waarmee ze onafgebroken 
vuren.
Toch komen we heelhuids door deze middag heen. 
Tegen vijf uur horen we geronk, jachtvliegtuigen, 
Een Tommy komt even bij ons zitten bij het trapje en 
geeft ons een lekkere sigaret. Hij kijkt even naar de 
jachtvliegtuigen en zegt: ‘Typhoons’. De toestellen, 
het zijn er wel veertig, cirkelen rond en komen steeds 
lager. Dan zien we een kruis op de vleugels. ‘Germans’ 
zegt de Tommie teleurgesteld en ook wij kijken treurig. 
Aan het eind van de middag klinkt er zwaar geronk en 
wordt het schieten plotseling erger. Dan zien we iets 
dat ik mijn leven lang niet meer zal vergeten. Drie zware 
transportvliegtuigen met vier motoren komen laag en 
langzaam over het land aanvliegen. Westelijk van ons 
beginnen ze parachutisten af te werpen. Dan volgen er 
nog meer vliegtuigen. Ieder toestel werpt wel dertig 
man af. De parachutes gaan direkt open en we zien 
honderden poppetjes bengelen en naar beneden komen. 
Er wordt geweldig op geschoten. We zijn ontzettend blij 
dat deze versterkingen worden aangevoerd. Even later 
komen een paar gevangenen uit de Koepelgevangenis 
aan de Wilhelminastraat aanlopen. Die zijn blijkbaar 
losgelaten. Dan horen we het zware gebrom van 
voertuigen op de Utrechtseweg. Mijn vader zegt dat 

het allemaal Duitse voertuigen zijn. Blijkbaar zijn we 
weer Duits. Wat verschrikkelijk teleurstellend! We zijn 
met stomheid geslagen. Overal op straat zien we SS-
soldaten, ook Hollandse SS. Bij ons in een loopgraaf 
zitten nog een paar Tommies, van wie er een zwaar 
gewond is. Ze worden door de SS afgevoerd. 

Woensdag 20 september.
De strijd blijkt zich verplaatst te hebben in de richting 
van Oosterbeek. Charles wil die ochtend vroeg de 
konijnen voeren. Plotseling horen we schelle kreten. 
“Halt, heraus, stehen bleiben, halt!” SS soldaten lopen 
door de tuin en uit de schuilkelder komen een paar 
Engelsen. Een krijgt van een Duitser een slag met de kolf 
van een geweer. Charles moet blijven staan tot eindelijk 
zijn vader kwam. Met de handen in de hoogte moeten 
ze mee. Mijnheer Cherkowski komt met een andere 
Rode Kruis man, die een vlag draagt, ons halen. We 
moeten weg van de Klingelbeek, we moeten vluchten. 
We pakken snel wat dingen mee, zoals kleren, een paar 
dekens en een beetje eten. We lopen door de tuin. 
Overal liggen grote granaatscherven, munitie en lege 
hulzen. Het is een enorme rommel. De huizen zijn zwaar 
beschadigd. In ons huis is een granaat ingeslagen. De 
ramen zijn met sponning en al naar buiten gevallen. Bij 
de familie Groeneveld is een deel van het huis door een 
granaat weggestagen. Overal zien we granaatinslagen in 
de muren van huizen. Een lantarenpaal ligt afgeknapt op 
straat. Daar liggen ook de wrakken van twee kanonnen 

foto: oorlogsschade interieur pand
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en enige auto’s te smeulen, Langs de kant van de weg 
staan onze buren. “Waar gaan jullie naar toe?” vragen 
ze. We roepen terug: “We moeten vluchten!” Al snel 
sluiten enige buurtbewoners zich aan bij de stoet, die 
op den duur steeds langer wordt. Op de Utrechtseweg 
rijden Duitse SS-soldaten. We moeten goed kijken waar 
we lopen, vanwege de vele munitie die overal ligt. Grote 
granaathulzen van wel 3/4 meter lengte liggen verspreid 
op straat. Ook zien we lichamen van gesneuvelde Britse 
soldaten liggen, onder het bloed. Ze liggen voorover, 
met de arm onder het hoofd. De straat ligt bezaaid 
met van de bomen afgeschoten takken. Hekken liggen 
schots en scheef over de straat. De stoet vluchtelingen 
maakt veel lawaai omdat we voortdurend trappen op al 
het gebroken glas dat op straat ligt. Op de Oranjestraat 
staat het vol met Duitse tanks. Intussen horen we dat 
er in Oosterbeek en op de KEMA nog zwaar gevochten 
wordt. We lopen in de richting van de Hoogkamp, 
een Arnhemse wijk ten noorden van de spoorlijn. Als 
we daar aankomen staan er al honderden burgers te 
wachten op hulp. Sommigen hebben nog wel het nodige 
mee kunnen nemen, anderen hebben niets kunnen 
redden. De Hoogkamp is gespaard gebleven voor het 
verschrikkelijke oorlogsgeweld. Slechts het gebulder 
van de kanonnen in het zuiden en de bedrijvigheid 
van de medewerkers van het Rode Kruis bewijzen dat 
we middenin een oorlog zitten. We treffen het dat we 
onderdak krijgen bij aardige mensen in een hoekhuis 
tegenover een kerk. Die kerk wordt o.a. gebruikt als 
opslagplaats voor eten dat bestemd is voor de evacués. 
 De volgende dagen zien we voortdurend mannen van 
het Rode Kruis en de Brandweer voedsel en linnengoed 
afleveren voor de evacués. Er wordt uitstekend voor 
iedereen gezorgd. Stromen mensen arriveren uit de 
stadwijken bij de Rijn. Het is een droevig gezicht om 
al die vluchtelingen voorbij te zien komen. Bejaarden, 
die haast niet kunnen lopen, strompelen over straat. 
Andere oude mensen worden in een kruiwagen of op 
een handkar vervoerd. Mensen die niets hebben kunnen 
redden, komen huilend voorbij. De hulpverleners doen 
wat ze kunnen. Mannen met witte helmen, met een Rood 
kruis erop, en verpleegsters helpen de hele dag om de 
vluchtelingen van voedsel en onderdak te voorzien.

Vrijdag 22 september 1914
Nieuwe vluchtelingen komen aan, nu ook uit Arnhem-
Zuid. Grote transportvliegtuigen werpen parachutes 
uit. Ze worden zwaar onder vuur genomen door Duits 
geschut. In de buurt klinkt de hele dag kanongebulder. 
We zien veel Engelse Jeeps met Duitsers erin. Soms 
liggen er Duitse of Britse gewonden achter op de Jeeps. 

VERVOLG
1944 KLINGELBEEKSEWEG

Ze rijden naar het ziekenhuis. ‘s Nachts slapen we op 
strozakken. Voordat we gaan slapen kijken we nog even 
naar de branden in de verte. Achter ons in de bossen 
staan zware Duitse kanonnen. Ze vuren over ons heen. 
We horen het afvuren, het fluiten van de granaten en 
dan de inslagen ver weg.

Zaterdag 23 september 1944
In de ochtend staan de mensen in de rij voor brood. Als 
het rustig is proberen veel mensen nog een keer terug 
te gaan naar huis om nog wat bezittingen te redden. 
Helaas blijkt dat er door de Duitse soldaten op grote 
schaal wordt geplunderd en ook burgers maken zich 
hieraan schuldig. Vooral winkels moeten het ontgelden. 
Mijn vader en mijnheer S. gaan ook terug naar de 
Klingelbeek. Juist wanneer ze in ons huis zijn vindt 
er een luchtaanval plaats, waar vader erg van schrok. 
Gelukkig weten ze beiden weer veilig de Hoogkamp 
te bereiken, beladen met allerlei spullen, waaronder 
kleding. ‘s Avonds zijn er plotseling alarmerende 
berichten. We moeten weg uit Arnhem. Er gaan allerlei 
geruchten en overal staan mensen in groepjes te praten. 
Er wordt gezegd dat alle inwoners van Arnhem ten 
zuiden van de spoorlijn voor morgenavond weg moeten 
zijn. Iedereen is ongerust. Waar moeten we naartoe?

Zondag 24 september 
Het officiële bericht van de evacuatie wordt met 
aanplakbiljetten bekend gemaakt. Alle mensen die zich 
in Arnhem bevinden, tussen de Rijn en de spoorlijn, 
moeten direkt weg en de rest van de bewoners van de 
stad moet voor maandagavond acht uur ‘s avonds de 
stad hebben verlaten! Uiteindelijk vertrekken wij in de 
ochtend van dinsdag 26 september. 

foto: oorlogsschade Hoogstedelaan
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Hoewel de weersverwachting voor het hele weekend niet 
best was kon het grootste deel van het progamma onder een 
heerlijke zomerzon worden afgewerkt. Wat een activiteiten.
Voor de kinderen een springkussen, schminken en zelfs de roos 
proberen te raken met een heuse laser-gun. De volwassenen 
probeerden doel te treffen met de oude kruisboog. Maar waar 
het deze middag om ging is het neerhalen van de ‘papegaai’ 
die op het feestgedruis neerkeek vanaf 10 meter hoogte. 
Een traditie die teruggaat tot 1644. En dit werd allemaal 
ondersteund met de gezellige muziek van de Reflexion Band. 
Een goed uitgeruste bar met daarnaast een fantastische BBQ 
zorgden ervoor dat niemand van de aanwezigen ook maar iets 
te kort kwam.

De nieuwe buurtbewoners hebben de afgelopen maand kennis 
kunnen maken met de oude traditie van hun nieuwe woonplek. 
De vlaggen die een week aan de gevels, ook aan de nieuwe, 
gewapperd hebben. De optocht voorafgegaan door guards 
met vlaggen, spelers van de Airborne Mallet Band, het open 
rijtuig met daarin Koning Marco, gade Astrid en een heleboel 
kinderen. Vergezeld door bestuur, leden en bevriende gildes, 
deze allemaal te voet wel te verstaan. Wat een kleurrijke buurt 
met een bijzondere geschiedenis. Want lid zijn van de schutterij 

was in de zeventiende en achttiende eeuw een kwestie van 
levensbelang. Wonen in het buurtschap de Clingelbeeck 
betekende dat je op jezelf was aangewezen. Bescherming 
zoals in de stad Arnhem met haar dikke stadsmuren was hier 
niet. De molenaars, boeren, vissers op de Rijn die in het 
buurtschap de Clingelbeeck woonden organiseerden zichzelf 
door middel van de schutterij. Schutten betekent beschermen. 
Lid zijn betekende opkomen voor elkaar in tijden van gevaar 
of tegenslag. In de oude archieven zien we onder andere 
rekeningen van het doodskleed. Een teken dat bij overlijden 
schutters ten grave werden gedragen door hun medeschutters. 
Er bestonden nog geen verzekeringen. Ondersteuning werd 
door de gemeenschap geregeld, waarvan je dan wel lid moest 
zijn en je aandeel leveren.

Sponsoren
De schutterij is blij met een aantal bijzondere sponsors. Zo 
heeft Hans Voorhuis het initiatief genomen tot aanschaf van 
de vlaggen en deze ook bekostigd. Janssen Recycling heeft 
vorig jaar een nieuwe harmonicatent gesponsord zodat de 
schutters bij regen droog naar de schutspaal kunnen lopen en 
dit jaar is de schutterij verblijd met een eigen tent, gesponsord 
door Arnhem Diamant Holding BV. Voortaan worden de 
activiteiten dus onder eigen dak georganiseerd. En dan zijn er 
nog de sponsors in natura zoals Jan Grevel die tot voor kort 
jaarlijks voor de koeling en de barbecue zorgde (dit jaar deed 
dat Frank Welling van Mo Lón Sandwiches and more) en het 
Witte Huus uit Ellecom dat elk jaar de mobiele barinstallatie 
uitleent. Het motto van dit jaar was immers Teerplaats in Zicht. 
Teren betekent hier ontspannen, een drankje drinken. Verder 
buurtwinkel Vonk Totaal die het kopiëren een stuk goedkoper 
maakt, Loes de Meulmeester die ervoor zorgt dat de gade van 
de Koning (of Zijzelf) er met een mooie hoed stijlvol uitziet en 
Ed Wilhelm, de glaskunstenaar die voor mooie cadeaus en 
trofeeën zorgt. Verder zijn er nog particulieren en instellingen 
die jaarlijks een bedrag overmaken. De schutterij is de sponsors 
veel dank verschuldigd voor deze geweldige ondersteuning.

SCHUTTERIJ HOOGSTEDE CLINGELBEECK

Joop van Muilekom nieuwe koning van 
de Schutterij van de Clingelbeeck

Bij het verschijnen van deze Klingelstee is het jaarlijkse hoogtepunt van de schutterij, 
het koningschieten, net achter de rug. Hoewel koning Marco aangegeven had zijn titel 
tot het uiterste te zullen verdedigen schoot Joop van Muilekom de romp van de houten 
papegaai naar beneden. Een nieuwe koning voor één jaar, een titel met veel aanzien 
maar ook met een aantal verantwoordelijkheden. 
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Op de foto’s is het grote contrast te zien tussen mis schieten en raak schieten. 

In 2015 maakt de schutterij zich op voor een jubileum: het is 
dan 25 jaar geleden dat Fred Geevers en Cor van Asma het 
initiatief namen om de toenmalige slapende schutterij af te 
stoffen en weer tot leven te wekken. De laatste activiteiten 
waren van vóór de oorlog. Er zijn al verschillende ideeën 
geopperd om dit jubileumjaar kleur te geven. Bestuur, 
ondersteuners en ook de nieuwe koning gaan aan het 
werk om van 2015 een bijzonder jaar te maken waarin het 

Koningschieten weer in het centrum van de buurt kan worden 
gehouden: op de plek van de oude Geitenwei. Hiermee komt 
de schutterij dus echt thuis, in het centrum van onze kleurrijke 
buurt, onder eigen dak, met oude en nieuwe bewoners.

Meindert Rudolphi
 - Voorzitter
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MATRIMONIO IN CROSS-OVER
Wel een beetje zat van, elke morgen 
ver voor zevenen wakker te worden 
van ratelende bouwkranen en aan- en 
afrijdende vrachtauto’s.  Heel de dag door 
het iets te harde gejengel van radio’s, 
steigerpijpen, bouwliften, steenzagen.  
Ramen dicht vanwege rondvliegend stof.
Wat doen we eraan? Wegwezen!

We zitten op de koele marmeren galerij 
voor onze hotelkamer nr. 224. Groot getal, 
het hele hotel bevat maar 40 kamers. 
Hotel Minerva is gebouwd in een vierkant 
in twee lagen. Alle kamers grenzen aan 
een galerij, al naar de stand van de zon 
volop erin, of heerlijk in luwte en schaduw.
De ijzeren leuningen zijn behangen met 
paarsblauwe bougainvillea, witte winde 
en geelrode trompetbloemen die verder 
omhoog slingeren langs de ranke pilaren 
die het dak torsen. We kijken uit op een 
binnentuin met uitbundig bloemende 
struiken, sinaasappel- en limoenboompjes 
en geurende rozen.
Midden in een waterbassin een fontein, 
waarin na gevallen duisternis een 
beetje kitscherige rode en blauwe 
onderwaterlampen branden. Palmbomen 
in de doorkijkjes bevestigen dat zwoelere 
meridianen niet ver weg zijn. Aan één 
zijde van de binnentuin is, naar millennia-
oude traditie van dit land, een klein 
hoefijzervormig en slechts twee zit-rijen 
hoog theatertje ingericht.
Op het ronde speelvlak ervoor worden 
attributen opgesteld voor een bijzondere 
gebeurtenis waarvoor enkele hotelgasten 
zijn uitgenodigd, wij ook. De receptioniste 

gaat trouwen.
Haar Hollandse moeder kwam veertig 
jaren geleden op dit eiland-in-de-
zon en bleef plakken aan een lokaal 
strandvriendje.  Haar blauwe ogen en 
blonde haren, zijn donkere ogen en zwarte 
krulhaar.
De dochter, een fraaie mix van twee 
culturen, had de hotelschool in Den Haag 
gedaan en stages in New York en Cannes. 
Ze leidt de facto ons hotel en dat doet ze 
heel goed. Iedereen blij.
Twee jaar geleden was ze op Dance Valley 
een stoere boerenzoon uit Emmeloord 
tegengekomen en o, wonder: hij kreeg 
na zijn bachelor in Wageningen een 
job, uitgerekend op haar eiland.  Iets 
met resistentie tegen fruitvliegjes of zo. 
Dit toeval leidde weldra tot dit tweede 
kruislingse huwelijk.
De volgende dag tegen zes uur ‘s avonds, 
na de inzegening in het kerkje, zien en 
horen we de bruidsstoet aankomen. 
Voorop de geestelijke en twee vendeliers 
met beider nationale vlaggen, dan 
een muziekgroepje, daarna het groots 
uitgedoste bruidspaar, de familieleden, de 
gasten.
De Nederlandse families waren 
twee dagen eerder al door Transavia 
aangevoerd.

In de binnentuin staan de burgemeester 
en het voltallig hotelpersoneel klaar. 
Lange tafels vol versieringen, de fraaiste 
geschenken en natuurlijk overdadige 
hoeveelheden feestelijke lekkernijen en 
vooral heel veel drank.

Na de plichtplegingen worden we 
willekeurig geplaatst, zodat ik ter ene 
zijde naast een voluptueuze bruidegoms-
tante met een valleidiep decolleté kom 
te zitten, die mij in plat polderdialect de 
hele familiegeschiedenis tracht aan te 
smeren en ter andere zijde een autochtone 
aannemer, die er met zijn hoofd niet bij 
kan dat wij in een goed halfjaar grote 
huizen in een maïsakker kunnen bouwen. 
Bestaat niet! Een goed huis bouwen duurt 
absoluut meer dan twee jaren, dan blijft 
het zeker voor twee eeuwen staan! O zo!
Door zang en dans, maar vooral door 
het hoge tempo van bijschenken (een 
slokje, en er staat al weer een nieuw 
glas klaar) worden de gesprekken steeds 
warriger en van de bruiloftsliedjes en 
voordrachten snappen wij toch al niets, 
dus maar weer een slokje...en ja hoor, 
weer een nieuw glas!  Zo valt de avond, 
buiten en ook in mijn hoofd. Kamer 224 
met de nodige moeite gevonden en het 
feestgedruis nog lang vaag vernomen. 
De ultieme inzegening van het huwelijk, 
zo hoorden wij de volgende dag, had ver 
na middernacht plaatsgevonden toen 
het bruidspaar onder groot gejuich het 
zwembad werd ingejonast.
Eenmaal thuis vragen wij ons af hoe 
onze nieuwe buurtbewoners worden 
ingezegend. 
Paddenpoeltje misschien?

Arnhem, 12 augustus 2014.

Toine Debertrand

De zomer is weer achter de rug. Dat 
betekent ook dat we ons moeten 
voorbereiden op de activiteiten van 
de buurtvereniging in het najaar. Een 
belangrijke activiteit in het najaar is de 
Sinterklaasviering.

Bij het organiseren van die 
Sinterklaasviering kunnen we hulp 
gebruiken. Zijn er leden die het leuk 
vinden om dit jaar de sinterklaasviering 
te organiseren of mee te organiseren? 

OPROEP 
SINTERKLAAS-

VIERING

Wil je meer informatie of wil je je 
opgeven, stuur een mail naar:

petulajans@upcmail.nl
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Citaat: Een dag voor dat De Génestet zijn dertigste 
verjaardag vierde, stierf zijn vrouw bij de bevalling van 
het vierde kind aan TBC. De Génestet legde zijn ambt 
als dominee neer om voor zijn kinderen te zorgen. 
Bovendien begon hij aan zijn geloof in God te twijfelen. 
De baby overleefde de gevolgen van de dood van de 
moeder niet. Hij ging in Rozendaal wonen in de hoop 
daar tot rust te komen. Maar twee jaar later stierf hij ook 
aan dezelfde ziekte, gelukkig zonder lijden en zonder 
angst. Hij werd 32 jaar. De Génestet was populair in 
zijn tijd omdat zijn gedichten melodisch goed in elkaar 
staken en humoristisch van toon waren. Godsdienst 
maakte hij toegankelijk voor een breder publiek omdat 
hij een nieuwe toon aansloeg waarin plaats was voor 
twijfel. 
Twee voorbeelden uit zijn dichtwerken (1869):

LEESCLUB

20 jaar Leeskring “De Lezerij” 
Hoogstede-Klingelbeek

In oktober 2013 ontdekte Beppie bij het doorpluizen 
van alle documentatie van de leeskring de 
oprichtingsbrief van De Lezerij. De brief was gedateerd 
op 8 april 1993 en ondertekend door de initiatiefnemers 
van de Leeskring Toine Debertrand en Leni Luierweert.   
Er werd een enquête gehouden onder de leden van de 
buurtvereniging om tot oprichting van een leeskring 
te komen. De voorbespreking van de leeskring was op 
17 mei 1993. Er werden notulen van deze bijeenkomst 
gemaakt waarin de kaders duidelijk omschreven werden. 
Die kaders stonden als een huis en worden nu 20 jaar 
later, met dank aan de oprichters, nog steeds gebruikt. 

Citaat uit de oprichtingsnotulen; 
• Uit de enquête is de conclusie getrokken, dat we 

eerst starten met het bespreken van boeken. Toneel 
en artikelen komen later aan de orde. Wel is op 
voorstel van Toos Kemers besloten in december 
geen boek te bespreken ivm de drukke maand, maar 
een ieder naar wens een gedicht of verhaal te laten 
voordragen. Bovendien is er dan tijd voor evaluatie.

• De leeskringbijeenkomsten vinden plaats op 
huiskamerniveau bij roulatie. De gastvrouw/heer is 
vrij in het gastgeven, maar we zijn het er allen over 
eens, dat het gematigd moet zijn. Per bijeenkomst 
zal iemand een inleiding houden over het gelezen 
boek….

• Met algemene stemmen werd de naam “De Lezerij” 
aangenomen. 

Annie Baudoin heeft van Leni Luierweert een aantal jaar 
geleden alle documentatie van de Lezerij overgenomen 
en een lijst gemaakt van de boeken die er sinds 1993 
gelezen zijn. Van het eerste jaar hieronder het overzicht. 

Bij het lezen van de titels komen er bij u mogelijk 
herinneringen boven of misschien besluit u wel om 
een van de boeken nog eens te gaan lezen. Mocht u 
behoefte hebben aan een volledige lijst dan kunt u die 
op de website van de buurtvereniging vinden. 
De leden van het eerste uur Aatje Voors en Resi 
Willemsen zijn nog steeds actief lid en vonden ook dat 
ons lustrum gevierd mocht worden. Een datum voor ons 
20 jarig bestaan uitje vonden we op 16 mei 2014 (een 
jaar te laat maar een kniesoor die daar op let). 

Beppie van Ierland, de grote drijfveer achter de Lezerij, 
had een wandeling uitgezet rond de Keienburg, de 
Ossenberg en Kasteel Biljoen (Rozendaal/ Velp). In dit 
prachtige Gelderse wandelgebied hebben verschillende 
dichters en schrijvers gewoond. Beppie is een meester 
in het verzamelen van informatie en het citeren uit 
het werk van de Gelderse schrijvers. Onze eerste 
stop was boven op de Keienberg waar het leven van 
Petrus Augustus de Génestet (1829-1861) eindigde. Na 
enkele omzwervingen van Amsterdam naar Oosterbeek 
waar hij door de rijke inwoner Jan Kneppelhout als 
beschermeling werd opgevoed, vond hij zijn rust in 
Rozendaal.   

Seizoen    1993- ‐1994       De    Lezerij       
Auteur    Titel    
Margriet    de    Moor    “Eerst    grijs,    dan    wit,    dan    blauw”    
Benoîte    Groult    “Zout    op    mijn    huid”    
B.    Mahmoody    “In    een    sluier    gevangen    “             
Gerrit    Komrij                                  “Over    de    bergen”    
Maarten    ’t    Hart                   “Onder    de    korenmaat”    
Conny    Palmen    “De    wetten”    
Patrick    Suskind    “Het    Parfum”    
Doris    Lessing    “Het    vijfde    kind”    
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Soorten
Sprekers, hoorders, denkers, daders
Vindt ge in soorten rijp en groen. 
Zeldzaam vindt ge wel verenigd
Sprekers, hooren, denken, doen

Bladvulling
Een bladvulling wilt ge gaan schrijven, 
Hier voor dit slecht gevulde blad?..
Och - `k zou het maar wit laten blijven! 
Daar wordt genoeg papier beklad. 

De volgende stop was boven op de Ossenberg waar Beppie het gedicht ‘Mei’ 
van Herman Gorter (1864-1927) voorlas.

Mei 
Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit, 
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje, langs de watergracht -
In huis was`t donker, maar de stille straat
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn
Over de gevels van mijn raamkozijn
Dan blies een jongen als een orgelpijp,
De klanken schudden in de lucht zoo rijp
Als jonge kersen, wen een lentewind
In ’t boschje opgaat en zijn reis begint.
Hij dwaald’ over de bruggen, op den wal
Van ’t water, langzaam gaande, overal
Als ’n jonge vogel fluitend, onbewust
Van eigen blijheid om de avondrust.
En menig moe man, die zijn avondmaal 
Nam, luisterde, als naar een oud verhaal, 
Glimlachend, en een hand die ’t venster sloot,
Talmde een pooze wijl de jongen floot. 

De Mei van Gorter wordt beschouwd als het hoogtepunt 
van de poëzie der Tachtigers, waarvan het alle aspecten 
samenvat: persoonlijk ritme, eigen beeldspraak, sterke 
emotie, vrije verbeelding, natuurliefde, melancholie en 
erotiek. 
Stilstaan bij het leven van Herman Gorter geeft ons 
de gelegenheid om ons bewust te worden van de 
schoonheid van het doorbrekende voorjaar zoals Gorter 
dit beschrijft. Dat ‘een nieuw geluid’ een prachtige 
metafoor is voor het doorbrekende voorjaar in de natuur 
in Nederland dat net zo mooi moet klinken als dat 
onbewuste fluitje van die jongeling. 

De wandeling op deze prachtige dag in Mei gaat 
verder naar Kasteel Biljoen. Het verhaal dat Beppie 
daar voorleest komt uit Zwerftochten door ons land; 
Gelderland. J. Feith en C. Behrens 1935 [1977]. 

Citaat: Kasteel Biljoen is gebouwd op de plek van 
de oude renthoeve “Bruosch”, welke voor 3300 
goudgulden eigendom werd van Hertog Karel; later 
werd zij herdoopt in Bouillon, welke naam tot den 
tegenwoordigen werd verbasterd. Het bezat, wat natuur 
betreft, niet anders dan woeste heiden en den armen 
groei van eikenhakhout; en dan nog de sijpelende 
bronnen, die in deze Geldersche buurt den bekenden 
naam van Zijp hebben doen ontstaan. Toch wist een 
der bezitters van het kasteel en omliggende gronden, 
de in 1770 daar opgetreden eigenaar Johan Frederik 
Wilhelm, vrijheer van Spaen, het ruwe Beekhuizen te 
veranderen in het prachtige Bosch, dat wij nu kennen, 
met zijn Keien, Ossen en Kamerlandsche bergen, zijn 
amphitheater en boschvijver, zijn echo en watermolen, 
zijn murmelende beekjes en ruischende watervallen.

Het is een echte aanrader om met buslijn 1 naar de 
Beekuizenseweg te gaan en daar de wandeling te 
maken door het prachtige gebied bij Velp/Rozendaal. 
Ter afsluiting van onze schrijverswandeling wachten 
ons nog een rijk voorziene High Thea bij boekhandel 
Janssen&de Feyter in de Emmastraat in Velp. 
Namens alle leden van de leeskring willen wij Beppie 
van Ierland bedanken voor deze dag in mei. 

Clara Bartelds
De lezerij
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Dat kan. Want al weer voor het 
derde jaar zijn zo’n 30 enthousiaste 
en gezellige bridgers actief op de 
donderdagavond in de recreatiezaal van 
de Hulkesteinflat (Utrechtseweg 145). 
In wisselende samenstelling, maar vier 
speeltafels worden vrijwel altijd gevuld.
De Hulkestein-bridg(st)ers  ontmoeten 
graag nieuwe medespelers. Beginners 
en ervaren spelers, het maakt niet uit. 
Als het plezier in het spel bij u voorop 
staat en u wilt eens ontspannen spelen, 

dan is Hulkestein ‘the place to be’.
Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte 
welkom.
Ook spelers zonder partner kunnen zich 
melden. Vrijwel altijd zal het lukken die 
voor u te vinden.

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich 
opgeven bij:
Dick Linnenkamp, 
Utrechtseweg 145-62, 6812 AB Arnhem
tel. 026 - 44 39 215 of 06 – 51 08 79 16.

Bridge in Hulkestein
Iedere donderdagavond bridgen 
of een enkele keer?

Het seizoen 2013-2014 is in april 
afgesloten en we zijn alweer aan toe aan 
het bedenken wat we in het komende 
seizoen gaan doen. 
De belangstelling voor het gebruik 
van tablet en smartphone is ook onder 
onze leden sterk gegroeid. Een aantal 
deelnemers heeft al tablet-ervaring 
opgedaan. Ook het aantal smartphones 
neemt toe, deze bieden veel meer 
mogelijkheden dan de ‘ouderwetse’ 
mobieltjes, waardoor de gebruikers 
soms door de bomen het bos niet meer 
zien en hulp zoeken. Het gebruik van de 
verschillende besturingssystemen zoals 
Android, OIS van Apple en Windows 
8 roept natuurlijk ook weer de nodige 
vragen op en we zullen ons daar meer en 
meer op moeten gaan toeleggen om de 
nodige steun te kunnen blijven verlenen 
en onze ervaring met elkaar te delen.
De vragen die zo aan de orde komen 
proberen we ze zo goed mogelijk te 

beantwoorden, met behulp van een 
camera in combinatie met een beamer, 
zo kan een en ander duidelijker worden 
gepresenteerd.

En dan natuurlijk toch ook nog onze eigen 
‘oude’ PC of laptop. Het moment dat 
Microsoft het besturingssysteem Windows 
XP niet meer ondersteunde ligt al weer 
geruime tijd achter ons en je ziet dat een 
aantal gebruikers door de aanschaf van 
een nieuwe PC of laptop wel moesten 
overstappen naar Windows 8 of 8.1. Dit 
roept ook weer nieuwe vragen op over 
het gebruik en de bediening daarvan. Een 
aantal XP-gebruikers heeft ervoor gekozen 
naar Windows 7 over te stappen als hun 
PC of laptop dat toeliet. Daarvan lijkt de 
werking het meest op die van XP.

Om vragen daarover te kunnen 
beantwoorden is op de PC van de PC-
club ook Windows 7 geïnstalleerd zodat 

PC-CLUB
de beantwoording van vragen geen 
problemen zal geven. Wij hebben tevens 
gemeend als alternatief voor Windows 
7 ook LINUX te moeten installeren, 
zodat bij gebleken belangstelling ook 
dat besturingssysteem kan worden 
gedemonstreerd.

De eerste bijeenkomst van het seizoen 
2014/2015 zal op 6 oktober nog in het 
oude Huis & Haard zijn, voor daarna is 
ons al ruimte toegezegd in het nieuwe 
gebouw. U kunt de data ook steeds op de 
website van de buurt vinden. Wij hebben 
ons ook afgevraagd of met de groei van 
al onze activiteiten de naam ‘PC-club’ nog 
wel dekkend is. We willen maar zeggen, 
als u iets beters weet: roept u maar!

Jack Schoot
Jan Wage
PC-club

Email: d.linnenkamp@upcmail.nl

De speelavond begint om 19.30 uur 
en er wordt een bijdrage van € 1,- per 
persoon gevraagd. 
Sympathieke consumptieprijzen. Koffie/
thee € 1,-. Overige dranken € 1,50.

Kom, speel met plezier en u ontmoet 
weer eens andere Klingelsteders. 

BRIDGE-CLUB
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De afgelopen jaren zijn ingrijpend 
geweest voor onze buurt. In de fase 
van plannen maken hoe onze buurt er 
in de toekomst uit zou moeten zien, 
is er een groengroep opgericht. Een 
aantal bewoners was ongerust over de 
te geringe aandacht voor het behoud 
van de waardevolle groenstructuur en 
bijbehorende ecologie in onze buurt. 
We hebben successen behaald, maar 
ook teleurstellingen meegemaakt. Een 
boom weghalen is onomkeerbaar, ook al 
gebeurt dit ‘per abuis’.

Maar inmiddels zijn we in het stadium 
van herinrichting en proberen we 
weer een groene buurt op te bouwen. 
Een aantal bewoners heeft ‘de 
groengroep’ benaderd met de vraag 
of er mogelijkheden zijn om afspraken 
te maken over groeninrichting en 
groenbeheer. Hierover zijn we in 
gesprek gegaan met de gemeente. 
Het beleid hierin is de laatste jaren 
sterk veranderd. Enige jaren geleden 
bepaalde de gemeente het beleid met 
betrekking tot het groeninrichting en 
-onderhoud in de wijken. Mede door 
bezuinigingen is de gemeente op 
zoek naar samenwerkingsvormen met 
buurtbewoners. De inrichting van het 
groen kan meer worden afgestemd op 
ideeën die hierover leven in de wijk, in 
combinatie met een (gedeeltelijke) inzet 

OPROEP aan 
‘groene’ 

buurtbewoners

van de buurtbewoners bij het onderhoud. 
De concrete vraag op dit moment is of 
er meer buurtbewoners zijn die ideeën 
hebben over de groeninrichting van onze 
buurt en in hoeverre zij bereid zijn, na 
vaststelling van een inrichtingsplan, een 
bijdrage te leveren aan het onderhoud. 
Het gaat nu over een indicatie: zijn er 
ideeën, wie wil wat doen? Als blijkt dat 
er voldoende animo is, kunnen we dit 
verder uitwerken en hierover contact 
opnemen met de gemeente. Een 
voorbeeld is dat sommige bewoners van 
de Korte Klingelbeek nadenken over 
een gemeenschappelijk te onderhouden 
pluktuin in een groenstrook achter hun 
woningen. Ideeën kunnen verschillen per 
locatie. De gemeente wil weten wat de 

wensen van de buurtbewoners zijn en 
hoe buurt en gemeente het onderhoud 
willen organiseren.

De groengroep wil hiermee aan de slag, 
maar voor de uitvoering hebben we meer 
mensen nodig. Dus als u ideeën heeft 
over de inrichting van onze buurt en als 
u wat van uw vrije tijd wilt besteden aan 
het groenbeheer (in welke vorm dan ook) 
dan verzoek ik u contact met mij op te 
nemen om te kijken wat wij in onze buurt 
kunnen betekenen.

Ruud Kortland
Klingelbeekseweg 78
0264428641
ruud.kortland@kpnmail.nl

“Jij hebt ook geen groene vingers”, 
constateerde een buurman laatst. Hij 
doelde daarmee duidelijk op de rimboe 
die wij onze voortuin mogen noemen. 
Toegegeven, het is wat beschamend 
na twee jaar, maar die paar vierkante 
meter stonden nou niet bepaald vooraan 
toen de prioriteiten werden uitgedeeld. 
Bovendien zijn groene vingers wel zo’n 
beetje het laatste waar ik mezelf op laat 
voorstaan. Sterker nog, tot voor kort 
was ik bijzonder trots op het ontbreken 
daarvan. Zelfs kamerplanten gingen 
dood in mijn aanwezigheid. 

Sinds we hier wonen betrap ik mezelf 
echter regelmatig met tuinhandschoenen 
aan, riek in de hand. Het werkveld 
heeft zich inmiddels zelfs uitgebreid 
van eigen domein tot moestuin, waar 
menig ander buurtgenoot het in zijn 
of haar vrije tijd opneemt tegen de 
elementen, ongedierte en de Japanse 
duizendknoop. Gelukkig geeft het veel 
voldoening. De eerste oogst bestond 
weliswaar maar uit zes radijzen – die 
gezien de voorinvestering goed waren 
voor zo’n tachtig euro per stuk – de 
ervaring is natuurlijk onbetaalbaar.  

GROENE VINGERS
Hoe heeft het zover kunnen komen? Ben 
ik een gewillig slachtoffer van de hipster-
cultuur met zijn hang naar authenticiteit 
of is het de ‘genius loci’ die zich van mij 
meester heeft gemaakt? De geest van 
de plek manifesteert zich namelijk zeer 
krachtig in deze oude buurtschap, die 
weliswaar sinds de jaren zestig stevig 
verstedelijkt, maar waarvan het agrarische 
karakter nog duidelijk beleefbaar is en 
nieuwe vormen aanneemt – zie de vrolijke 
wildgroei in de moestuin, die bovendien 
de sociale functie van een brink vervult. 
Ook andere nieuwkomers ontsnappen 
niet aan deze genius loci. Hun voortuinen 
mogen dan wel zijn ingericht naar de 
laatste mode, maar schijn bedriegt. Wie 
door de overdaad aan kiezels heenkijkt, 
ziet er met een beetje goede wil de 
aloude boerderijtuin in terug met zijn 
geometrische perkjes en paden, zoals 
in het Openlucht Museum. Wie daar 
is gaan kijken weet dat hier nog wel 
enige aanpassing wenselijk is. Iets met 
groene vingers. Dan beloof ik bij deze 
plechtig dat ook wij onze voortuin zullen 
aanpakken. Een gulden – of beter groene 
– middenweg in de geest van deze 
bijzondere plek. 

Ton Schulte
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Het groeiseizoen 2014 loopt alweer ten 
einde. De natuur verraste ons dit jaar met 
een opmerkelijke curve, nogal afwijkend 
van voorgaande jaren. Door een wel zeer 
zachte winter zette het groeiseizoen erg 
vroeg in, ongeveer een maand eerder 
dan andere jaren botten de knoppen 
enthousiast uit de wijnstokboogjes. We 
konden niet aangeven of een dergelijke 
vroege start positieve danwel negatieve 
gevolgen voor de groeicyclus 2014 zou 
hebben. Over die ervaring beschikten 
we niet. Het jaar 2014 bleek nog meer 
verrassingen in petto te hebben, met 
de wel erg frequent voorkomende 
moessonachtige regenval, de over het 
geheel genomen erg natte zomer en de 
relatief koude nazomer. In augustus zijn 
de netten weer aangebracht en daarmee 
de vertrouwde blauwe glans over de 
wijngaard, om al te roofzuchtige vogels 
te beletten van onze druivenoogst te 
snoepen. Door aangevreten trossen kan 
rotvorming ontstaan, dus voorkomen heeft 
de voorkeur. Bovendien is het ons wat 
waard de beperkte oogst van onze kleine 
stadswijngaard zoveel mogelijk intact te 
houden om er uiteindelijk de gewenste 
godendrank van te maken.
Wat heeft dit al met al betekend voor onze 
wijnstokken: een redelijke troszetting, 
niet bovenmatig goed, een voorspoedige 
rijping van de Regentbessen (blauw) en een 
behoorlijk door overmatige krentvorming 
en rotting aangetaste Johanitterbes (wit), 
normaliter ons paradepaardje. Schimmel 
en galmijt hebben we ook dit jaar met 
succes buiten de deur weten te houden in 
ons biotoopje. De door de zachte winter 
voorspelde wespenplaag is vooralsnog 
achterwege gebleven. 
De oogst 2014 zal door de natuurgrillen 
wel lager uitvallen dan de zeer succesvolle 
oogst 2013. De kwaliteit van met name de 
Regent oogt prima, maar het uiteindelijk 
resultaat is nog afhankelijk van de staat van 
de nazomer en begin herfst.  Farming is 
never without troubles and risks. 

Op zondag 21 september a.s. vindt de 
jaarlijkse Open Dag plaats, van 14.30 tot 

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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17.00 uur. Een uitstekende gelegenheid 
om als buurtgenoten  elkaar te treffen 
in de wijngaard en de wijnen 2013 te 
proeven. De kwaliteit van de witte wijn 
(Johanitter-Bianca) 2013 is uitstekend (al 
gebotteld), eind augustus is de Regent 
2013 gebotteld en is dus op de Open 
Dag beschikbaar. 

Het areaal van de wijngaard is in 2014 
een beetje uitgebreid, doordat een van 
de voormalige volkstuintjes is omgezet 
in een Johanitter-veldje. Zodra de 
bestrating van het Hofje is afgerond 
zal de overgang tussen bestrating en 
wijngaard worden afgerond met een in 
gaas verpakte stapeling van stenen. In 
aansluiting daarop zal er bij de entree 
van de wijngaard een klaphekje worden 
aangebracht om al te vrije inloop (van 
met name honden) tegen te gaan. 

In de zomer van 2014 is een bijenvolkje 
te gast geplaatst in onze wijngaard. De 
bedoeling is dat er ook honing te koop 
wordt aangeboden tijdens de Open Dag. 
Wij hopen jullie te treffen op 21 
september!

Wijngaardeniers Klingelberg

Leentje leerde Lotje lopen langs 
de lange Lindenlaan. Het begint al 
vroeg in ons bestaan, leren lopen en 
er dan geruime tijd niet meer mee 
ophouden. Hoewel er veel hulpmiddelen 
zijn bijgekomen zoals fiets (twee 
lopende banden), automobiel (loopt 
één op veertien), openbaar vervoer 
(loopt op rolletjes) en zelfs vliegtuig 
(looping?), blijft lopen de basis van ons 
voortbewegen. Zelfs een schip loopt van 
stapel. Onze taal geeft daar dan ook vele 
voorbeelden van in zegswijzen, zoals 
die waarmee dit stukje begint en wordt 
vervolgd. 

• Het nieuws gaat als een lopend 
vuurtje. Gelukkig niet letterlijk te 
nemen, maar blijkbaar doelend op 
‘hot news’. 

• Het loopt niet naar wens. Het loopt 
wel eens anders. Ook wel eens 
lekker. 

• Loop even bij me binnen. 
Binnenlopen? Grootverdieners? 

• Hij loopt bij de dokter, loopt in de 
ziektewet, of hij loopt op zijn laatste 

Over lopende zaken, zomer 2014 

benen, maar zoveel heb je er toch 
niet? Nee, dan een lopend oor of 
een loopneus, dàt loopt nog eens in 
het oog. 

• Lopen, liep, gelopen; slopen, sliep, 
geslopen. Hier loopt iets niet lekker, 
maar hoe dan wel? 

• Loop naar de pomp, of naar de 
maan! Zie je het gebeuren? Het 
loopt wel los. 

• Een loopje met iemand nemen. In 
draf of in galop? Voor laatste heb je 
toch vier benen nodig, of poten, of 
twee lieden. 

• Loopt het een beetje? Ja, mijn hele 
leven al, ongeveer zo lang ik mij kan 
heugen en soms tegen de lamp. 

• Het onderzoek loopt, is in gang 
gezet. Later wordt het een 
aflopende zaak. 

• Je zal maar afgelopen zijn, was ik 
dan een schoen? Je kan wel een 
stad aflopen, maar of je dan op 
je bestemming bent aangekomen 
is mij niet duidelijk. Blijkbaar iets 
gezocht en alle winkels afgelopen. 

• Het loopt wel los, sommigen tijdens 
een lopend vonnis, anderen zijn te 
gek om los te lopen. 

• Visite lopen (huisarts) of college 
(studenten), de klok loopt achter 
en de buurjongen loopt met een 
meisje. Gezellig toch? Tot hij een 
blauwtje loopt!

• Dan zijn we nu weer terug bij draven 
in de natuur, want daar zou het over 
gaan. 

Het verslagje van de loopgroep met 
de destijds ‘lopers van het eerste uur’ 
is dit halfjaar anders van vorm, zomaar 
wat associaties op één thema. Met de 
aanbeveling om toch vooral te blijven 
lopen. Zolang je kan. 

Ben Gotink 

DE JOGGINGCLUB



STRAATSPEELDAG





BARBEQUE ZOMER
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Onze jaarlijkse barbecue werd dit jaar verzorgd door Gidy van Gaans van ‘Atelier de Beleving’. 
Gidy van Gaans  is, zo zegt hij zelf op zijn website, graag creatief, organiserend en concreet bezig. “Ik breng graag mensen 
samen, waarbij een maaltijd de bindende factor is”. En dan het liefst op een “ruwe locatie met een verhaal”. 

Als je zo iemand je barbecue laat verzorgen, dan weet je dat het 
geen alledaagse barbecue wordt. Dat was het dan ook niet. Met 
hulp van een open vuur, grote ketel en een rookoven verzorgde 
Atelier de Beleving tussen de Geitenwei en de Paddenpoel 
in onze wijk een fantastisch buitendiner. Hij zorgde voor een 
Bourgondisch menu met seizoensgebonden biologische 
ingrediënten. De producten werden ter plekke bereid en 
zodanig dat de puurheid ervan optimaal tot zijn recht kwam.

Ook onze buurtbewoners met een moestuin bij het pannaveldje 
hadden een belangrijke bijdrage aan de barbecue. Zij stelden 
hun zelf geoogste groente beschikbaar om daar diverse kleine 
gerechten van te maken. Courgettes, rode bietjes en wortelen 
uit onze buurtgrond werden zo omgezet naar diverse lekkere 
amuses.

Ruim 80 buurtbewoners gaven zich helemaal over aan de 
kookkunsten van Gidy en smulden aan een lange tafel van zijn 
gerechten. Daar waar de buurt die ochtend nog geteisterd 
werd door een enorme regenbui, bleef het tijdens de maaltijd 
gelukkig helemaal droog. Die gunstige omstandigheden 
zorgden er mede voor dat een gemêleerd gezelschap van jong 
tot oud genoten van een hele bijzondere barbecue.

Dank aan iedereen die de barbecue tot een succes heeft 
gemaakt. In het bijzonder dank aan Nicolette Zwartkruis die 
samen met Gidy deze activiteit heeft georganiseerd. Het 
was meteen voorlopig haar laatste activiteit, omdat ze met 
haar partner voor drie jaar naar Bonaire gaat. We zullen haar 
creativiteit en organisatietalent de komende jaren gaan missen. 

Een maaltijd als bindende factor

 
BUURTBARBEQUE
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OT LT AAVO N K  
Heeft ‘t allemaal

Oranjestraat74 tel.4450057
Open: Ma., Di., D o . ,  Vr., 07.30 -18.00 uur
           Z a t .  08.00-16.00 uur Woe. Gesloten
www.vonktotaal.nl   info@vonktotaal.nl

*Tabak
  *Snoep
    *Tijdschriften
      *Drogisterij
        *Geneesmiddelen  
          *Bloemen+Planten
           *Wenskaarten
             *OV-Oplaadpunt
               *Anonieme OV kaart
                 *
                   *
                     *
                       *Scannen/Faxen 
                         *Kantoor artikelen
                           *Inbinden
                             *Snijden
                               *Plastificeren
                   *Bedrukken van:
                                   *T-shirts
                                     *Muismatjes
                                       *Slippers
                                         *Bekers etc.
                                           *Krasloten                                                   

Boeken TOP20
Fotokopiëren v.a.€0,05

Printen ook Banners

                                                Stomerij*
                                    Schoenmakerij*
                           DPD pakket Service*                                                 
                                       KIALA punt* 
                    FOTO DIREKT K L A A R  *
                      Service punt Escura*                        

      Apotheek Musis     *
                     *
                              USB -sticks*
             Foto/Tel. SD-kaartjes*
                   INKT cartridges*
           HP,CANON,EPSON *
                 Kado artikelen*
                  Kerstbomen*
     Ballonnen+slingers*
                Speelgoed*
             Staatsloten*
   Simson plakspul*
 Gekleurd papier*
     Fournituren*
   DMC-garen*
    Batterijen*
         Lotto*

 Citin Tapijtreiniger

*     GSM kaarten    *
*     Potgrond      *

*

AED Defibrillator
aanwezig

Extra
geld

 pinnen
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Het hele jaar door

www.rijnja.nl       Velperweg 27, Arnhem     026 3525850 
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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    

Kookkunsten verzorgd een 
heerlijk diner, buffet of hapjes, 
zodat u en uw gasten kunnen 

genieten. Ook voor (Buiten)feesten 
op bijzondere locaties. 

In oktober/november zijn er weer 
kookworkshops 1001-nacht, 

de Arabische keuken. 
Leuk met vrienden en collega’s! 

    iets te vieren?  
daar hoort 

Lekker eten bij!

catering met passie!

op bijzondere locaties. 

In oktober/november zijn er weer 

Kookkunsten verzorgd een 

Kijk voor informatie op 
www.kookkunsten.com
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een
goed
glas

ROB PETERSWIJNKOPERIJ

Wij verzorgen
uw complete
wijnproefavond
of wijncursus

www.wijnkoperijrobpeters.nlOranjestraat 77 Arnhem T 443 39 03

ADVrobpetersDEF:Opmaak 1  03112010  11:15  Pagina 1

Hans  VoorHuis  wonen  en  antiek

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

woensdag 1 oktober
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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

VORMGEVING
Daphne van der Wal

FOTOGRAFIE 
Joop van Osch

Edwin Buisman

DRUK
Rijnja Arnhem

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.

 
4 januari 
Nieuwjaarsborrel / kerstbomenverbranding: 

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

datum nog onbekend
Algemene Leden Vergadering
 

4 april 
Paaseieren zoeken en paasvuur
 

27 april
Koningsdag 

ACTIVITEITEN 
NAJAAR / WINTER 2014
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