KLINGELSTEE
Nieuwsbrief van de buurtverreniging Hoogstede Klingelbeek, December 2016
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Beste buurtjes,
Hier is een nieuwe Klingelstee! Veel mensen misten onze
papieren buurtkrant, dit deed ons besluiten om het nog een
keer te proberen. Hopelijk ervaren de nieuwe bewoners het ook
als een verrijking. Susanne Reuling, nieuw in de wijk, bood aan
om mee te denken, schrijven, fotograferen en vorm te geven.
Hadewych doet als vanouds de eindredactie.
Er is veel gebeurd sinds het
laatste nummer. Zo hebben
we veel nieuwe wijkbewoners
erbij, van wie velen ook lid zijn
van onze vereniging. Ook deze
nieuwe buren zien we vaak bij
onze activiteiten, heel gezellig.
Omdat we een kleine
Klingelstee willen maken op een
wat nieuwere manier, kortere
teksten en meer plaatjes, zal ik
dit stukje ook kort houden.
Wat speelt er in de buurt op dit
moment?
Recentelijk zijn de
speeltoestellen vervangen
bij de Geitenwei en is de

jeu de boulesbaan gereed
gekomen. We zijn bezig met de
snelfietsroute naar Wageningen,
die via de Hulkesteinseweg
en Klingelbeekseweg zal
lopen. Bewoners van deze
straten zijn uitgenodigd
hierover mee te praten,
voor wat betreft inrichting,
een of twee richtingen,
parkeerplaatsen etc. We kijken
uiteraard mee naar de diverse
nieuwbouwplannen in en om de
wijk. We kijken naar het invoeren
van ‘omgekeerd inzamelen’
van afval. Er komt een nieuw
hok voor de schapen. We
zitten aan tafel met het team

Leefomgeving. We zijn uiteraard
bezig met het buurtsteunpunt
en met het organiseren van
leuke dingen. We praten mee
over het inrichten van het
openbaar groen. Én we maken
een nieuwe Klingelstee.
Wil jij ook actief meedoen in
jouw wijk? Laat het ons weten,
we zijn er superblij mee.
Groeten,
Wim Farla
voorzitter@hoogstede.nl
Altijd in de buurt.
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Nieuwjaarsborrel
Koning Winter
Vrijwilligersfeestavond
ALV

Mei:

Gezamenlijke groendag

Mensen die willen meedenken/doen zijn zeer welkom!
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Waar uw Penningmeester
blij van wordt? Wauw wat
een najaar was dit: de Grote
Schapenactie om €800 op te
halen voor een nieuw hok was
echt wel een succes! Heerlijk
om in zo’n buurt te wonen.
Waar een wil is!
Over wil gesproken: we willen
nog steeds erg graag een
ontmoetingsplaats bouwen.
Geld is er, maar stroperig gaat
het wel. Gouden kranen hoeven
niet, wel twee wc’s, water- en
rioolaansluiting, stroom, een
zolder, opslagruimte: kost ook
goud, weet ik inmiddels. En dan
hebben we nog de inrichting:
koelkast, keuken, verlichting... Op
dit moment komen we nog wat
euries tekort om direct de schep
de blub in te steken. Kijkt allen
onder uw matras en levert het
overtollige geld in bij ... neee!
Geintje, we gaan

Ziehier Klingelstee nr. 72, een
kleintje, om weer wat op gang
te komen. Omdat het buurtkrantje werd gemist, niet iedereen checkt de buurtsite, de Verandering die zou moeten komen
liet op zich wachten. Vandaar.
Het geheel overziend valt me een
tweedeling in de buurt op: de
‘oude’ en de ‘nieuwe’ bewoners. De
‘oude’ zijn vaak al tientallen jaren
lid van de buurtvereniging, zelfs
sinds het prille begin in 1978. In die
tijd ontstonden de verschillende
clubs omdat mensen het leuk
vonden om samen activiteiten te
ondernemen. Schaken, muziek

hier nu niet voor
collecteren.
2017 staat voor
de deur. Dus
meteen de oproep
om je contributie
voor 2017 over te
maken. Doe het
direct even,
met vermelding
van je adres, op
IBAN NL71RABO
0385035233.
Het is nog
steeds €15 voor
meerpersoons- en €10 voor
eenpersoonshuishoudens. En
wat we doen met het door jou
gestorte giga-bedrag? Kom naar
de ALV in april, dan doe ik verslag
over 2016 en geef een toelichting
op het budget 2017. Vragen? Ik
hoop het!

met alle leden het glas te heffen
op een gezond en prachtig 2017.
Dan hebben we een afspraak, DE
nieuwjaarsborrel op 14 januari. Met
jullie en een laagje sneeuw wordt
de penningmeester pas echt heel
erg blij.

Maar wat me echt blij maakt is

Gerrit van Midloo

maken, bridgen, lezen, tuinieren,
tennissen, de Schutterij, zorgen
voor de dieren (geiten, schaapjes,
een hangbuikzwijn), de wijngaard,
allerlei bezigheden werden in
groter of kleiner verband bedacht,
ondernomen en met veel plezier
volgehouden, totdat de tijd
veranderde en bijvoorbeeld het
muziek maken neerkwam op steeds
dezelfde paar mensen. Dan besluit
je de club op te heffen. Nieuwe
bewoners stroomden/stromen
vanzelf de buurtvereniging binnen
maar hebben minder belangstelling
voor die clubs. Activiteiten kunnen
wel steeds rekenen op een grote
groep belangstellenden. Het lijkt een

generatie-ding te zijn.
Hoe verbinden we nostalgie met
een nieuwe vorm? Hoe zorgen we
ervoor dat iedereen zich hier thuis
voelt? Ik woon al bijna dertig
jaar in de buurt, behoor dus ook
tot de ‘oude’ generatie, maar
het lijkt me dat de behoefte aan
verbinding iets universeels is. We
hebben hier wel iets unieks, wat
de moeite van het doorgeven
waard is. Toch?
Ik wens iedereen een gezellige kerst en
een mooi, sprankelend nieuw jaar.
Hadewych Martens
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‘Nieuwe bestuursleden’ kun
je ons eigenlijk niet meer
noemen; sinds 2014 zitten wij
- Daphne van der Wal en Ton
Schulte - in het bestuur van de
Buurtvereniging HoogstedeKlingelbeek.
Twee jaar eerder kwamen we hier
wonen aan de Klingelbeekseweg
68. Omdat we al een paar mensen
kenden was dat een hele zachte
landing en schoten we direct
wortel. Inmiddels zijn hier onze
twee aapjes geboren die de buurt
onveilig gaan maken. Kortom:
we gaan dus ook niet meer 1-2-3
weg... Mede daarom willen we ons
graag voor de buurt inzetten.

Daphne is werkzaam als
landschapsarchitect bij Le Far
West Landschapsarchitecten en
erg betrokken bij de openbare
ruimte. Zij is wat dat betreft de
expert en het aanspreekpunt
binnen het bestuur.

“

Minstens zo
belangrijk: we
houden allebei
nogal van een
feestje.

“

Ik ben als (kunst)historicus

verbonden aan ArtEZ
Hogeschool voor de Kunsten
en architectuurcentrum CASA,
en zodoende bezig met (lokale)
geschiedenis en stedelijke
ontwikkeling.
Minstens zo belangrijk: we houden
allebei nogal van een feestje (wat
toch een van de primaire functies
is van de buurtvereniging).
We hopen je te ontmoeten op de
Nieuwjaarsborrel voor een nadere
kennismaking...
Tot ziens,
Ton & Daphne

Eten
@Marianne
Tips uit onze buurtmoestuin.
Mijn eerste column ooit. Of ik iets
wilde schrijven over de moestuin
of over eten of zo. Hoezo? ‘Nou als
we in de moestuin bezig zijn, schud
jij altijd zo allerlei recepten uit je
mouw.’ Tja, ik ben nu eenmaal ooit
als kok opgeleid...
Prima, over moes tuinieren zal ik
alleen vertellen dat het leuk is,
we proberen van alles, er lukken
en mislukken groentes. Maar
belangrijk is dat ze toch echt
beter smaken, die zelfgekweekte
biologische, onbespoten en
zonder kunstmest geteelde
spullen.

“

Dat groente gezond is weten
we natuurlijk al lang, maar veel
mensen houden er niet van.
Een familielid kreeg onlangs
bij een door mij bereid diner
winterwortelen voorgeschoteld.
Hij lust geen wortelen maar durfde
niets te zeggen. Er was echter niets
anders, dus proeven maar. Hij was
direct om: deze wortelen smaakten

wel. Wat was er nu anders?
Behalve dat ze biologisch waren:
ik had ze niet in water gekookt
maar in een klont roomboter met
een beetje water/suiker/zout
geglaceerd. Een klassieke Franse
kooktechniek, maakt alles veel
smaakvoller!

Wat verrukkelijk
is: echt verse
tuinboontjes glaceren
met neutrale olijfolie
in plaats van boter.

“

Groenten hebben van zichzelf
vaak niet heel veel smaak. In water
gekookt lost die op en je gooit
hem weg. Vet uit boter versterkt
het juist, net als een beetje zout
en wat suiker. Let op, de groente
moet niet te zoet worden! Een
beetje water erbij tegen bruin
worden, dat moet verdampt zijn
als de wortelen gaar zijn. Af en toe

omschudden. Het gaar worden is
dus uitproberen.
De kooktijd is afhankelijk van
de soort wortelen, zijn het verse
voorjaarsworteltjes of is het harde
bewaarde winterpeen? Hoe groot
zijn de stukken, staat je pit hoog of
laag, met of zonder deksel? Goed
gaar zijn ze het lekkerste.
Deze techniek kun je toepassen
op alle hardere groenten. Verse
bieten, venkel, peultjes, erwtjes,
sperziebonen, snijbonen. Die
snijbonen dan niet snipperen, maar
schuin snijden, tot ‘ruitjes’.
De boter kun je ook vervangen door
(olijf-)olie. Wat verrukkelijk is: echt verse
tuinboontjes glaceren met neutrale
olijfolie in plaats van boter en dan vlak
voor het eten verse tijm en een scheut
goede extra vierge olie eroverheen. Lijkt
absoluut niet op tuinbonen uit pot/blik .
Eet smakelijk!
Marianne Rooijmans

Verslag ALV
Een keer per jaar vindt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Hier wordt het beleid van
onze buurtvereniging en de activiteiten voor de komende periode besproken. Wilt u op de hoogte
blijven van de agendapunten en besluiten van het bestuur of een keer een ALV bijwonen? De
notulen en agenda vindt u op de website van onze buurtvereniging www.hoogstede.nl.

Geef
j
men e
ing!

W��k��
�� �� ����!

Na ‘test-wonen’ in Arnhem met
ons destijds pasgeboren zoontje,
besloten we op zoek te gaan naar
een koophuis. Reijer komt uit
Den Haag en heeft z’n bedrijf in
Amsterdam. Ik kom uit Arnhem
en werk als kunstdocent in Ede.
Wonen kon weliswaar centraler,
maar met veel van mijn familie in
Arnhem hebben we besloten ons
hier te vestigen.
Hoogstedelaan 77 stond in
4-pixelig-postzegelformaat op
Funda, zonder verdere kenmerken.
Dus aardig ‘verstopt’ in de online
huizenmarkt. Gelukkig, want bij
bezichtiging waren we meteen
verliefd. Vooral op het balkon aan
de tuinkant. Hoewel er nog steeds
geen tafeltje op staat, moest ik
meteen denken aan croissants in
de zomer.
We wonen hier met enorm veel
plezier, dicht bij twee coole
speeltuintjes, water en bos, in een
leuke kinderrijke buurt. Bij elke
ooievaar een

nieuw
potentieel
buurtvriendje
of
vriendinnetje
voor Zeger (2) en Vara (1). Schapen
en een wijngaard in de wijk vinden
we fantastisch. De schapen lijken
niet zo affectief, maar andersom is
de liefde van Zeger en Vara voor
de schaapjes enorm. Wekelijks
voeren ze hen vers geplukte
blaadjes. Zelf hebben we twee
krielkipjes waar Zeger de hele dag
mee rondsjouwt. (Keurig ingeënt
tegen vogelgriep overigens!)
Zowel links als rechts van ons
wonen heel fijne buren, dus ons
woonplezier is compleet.
Een bouwproject voor én achter
een huis is voor de meesten niet
ideaal, maar ik moet zeggen dat
het allemaal vrij rustig gebeurt
en Zeger is in z’n nopjes met alle
graafmachines en kranen. Als
alles af is zal hij ze nog het meest
missen.

Tot slot: aangenaam kennis te
maken. We vinden zo’n beetje
alles van de buurtvereniging leuk,
dus tot de volgende activiteit!
Hartelijke groet,
Reijer & Paula, Zeger en Vara

Foto’s: Joop van Osch

Ondertussen op de club...
Onze buurtvereniging telt een vrolijke wirwar aan buurtclubjes. Stuk voor stuk initiatieven van
enthousiaste buurtbewoners die elkaar, soms al vele tientallen jaren, ontmoeten in de wijk rondom een
gedeelde passie of (sportieve) activiteit. In deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de
activiteiten van onze clubs. Buurtbewoners worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Tennisclub KTC
Deze vereniging met twee
gravelbanen is in 1931 opgericht
als tennisclub van KEMA en
behoort tot een van de oudste in
Gelderland.
Lidmaatschap is mogelijk voor
ieder (partners + kinderen) die
werkzaam zijn op het Energy
Business Park Arnhems Buiten.
Ook omwonenden buiten het park
kunnen een aanvraag doen voor

lidmaatschap. Aanvragen kunnen
per mail gericht worden aan Guus
van Aerssen. Aanmelden met een
tennismaatje is wel zo handig als
je een potje wilt tennissen.

voorkeurboeken op. Uit die lijst
worden de boeken gekozen met
de meeste stemmen. Steeds is het
verrassend welke boeken aan bod
komen.

De banen zijn geopend vanaf
1 april totdat het gaat vriezen.
Mogelijkheden voor lessen door
een gediplomeerd tennistrainer
zijn aanwezig. Toegang tot de
banen is alleen voor leden met
een geldig pasje.

Per avond is een van de leden
gastvrouw. Een ander houdt een
inleiding over de schrijver en
weer een ander lid heeft vragen
bedacht om de discussie over het
boek te begeleiden. Zo is dit jaar
bijvoorbeeld het boek “Extreem
luid en ongelooflijk dichtbij” van
Jonathan Safran Foer besproken.

Meer info:

van.aerssen@
planet.nl

De
Leeskring
De leeskring
komt zeven
keer per jaar
bijeen bij een
van de leden
thuis. Ieder
jaar geeft
elk lid haar

Meer info:
dejongbartelds@versatel.nl

De PC-Club
Op initiatief van een aantal
enthousiaste buurtgenoten
is tijdens de Algemene
Ledenvergadering van de
buurtvereniging in 1999 de PCbuurtclub opgericht.
Tweemaal per maand vindt een
bijeenkomst plaats. Hierin kunnen
vragen over digitale problemen

worden gesteld die door
anderen, die met het onderwerp
al enige ervaring hebben
opgedaan, worden beantwoord.
Bij deze bijeenkomsten wordt
eveneens door een van de
eigen “specialisten” een actueel
thema besproken of bij nieuwe
ontwikkelingen stil gestaan. Ter
plekke wordt nieuwe software
getoond en gedemonstreerd. Ook
van buiten worden soms sprekers
uitgenodigd.
Naast deze bijeenkomsten
wordt eventueel ook thuis
assistentie geboden. De data
van de bijeenkomsten staan
op de website van de buurt
www.hoogstede.nl. Wie zich bij
ondergetekende opgeeft krijgt
ook nog een uitnodiging voor de
bijeenkomst gemaild.
Meer info:
jack.schoot@upcmail.nl

Wijngaard de
Klingelberg
Na het vertrek van de laatste
volkstuinder bereikte ons
unieke stadswijngaardje dit
jaar zijn maximale grootte. De
laatste veldjes zijn beplant met
de Johanitter-druif, die ons in
combinatie met de Bianca jaarlijks
een 100-tal flessen smaakvolle
frisse witte, Riesling-achtige wijn
oplevert.

Maar het was vooral het jaar van
de Regent, de blauwe druif, die
ondanks de wispelturige zomer
die 2016 ons voorschotelde tot
superieure wasdom kwam. Een
hoog suikergehalte, mooie,
volle trossen, kortom een genot
om te oogsten. De Johanitter
daarentegen, die ons meestal
weinig problemen oplevert, had te
lijden van een serieuze aanval van
valse meeldauw.
Komend jaar zullen de velden
extra bemest en bespoten worden
met in de biologische landbouw
toegelaten middelen, om te
voorkomen dat de valse meeldauw
opnieuw de kop opsteekt.
De Open Dag/proeverij zondag
18 september was zeer geslaagd.
De komende jaren willen we dit
samen met het bestuur van de
Buurtvereniging nog wat meer
invullen. De wijngaard is immers
een aantrekkelijk trefpunt voor
oude en nieuwe bewoners.
Ideetjes zijn welkom.
Tijdens de Open Dag is een
flink deel van de wijnvoorraad
verkocht. Johanitter-Bianca en
Rosé zijn uitverkocht. Van de
Regent is nog een flink aantal
flessen op voorraad. Een heerlijke
wijn om cadeau te geven in de
decembermaand. De verkoopprijs
is €10,00 (voor leden van de

Buurtvereniging €9,00). Vanwege
het 15-jarig jubileum mogen leden
van de buurtvereniging 6 flessen
voor € 50,00 aanschaffen.
Van maart t/m november zijn
de wijngaardeniers iedere
zaterdagochtend tussen 10.00 –
12.30u in de wijngaard te vinden.
Benieuwd of er in jou ook een
enthousiaste wijngaardenier
schuilt?
Meer info: charly@gugelot.nl

Jeu de Boule
Al heel lang wordt er door een
groepje mensen jeu de boules
gespeeld op de openbare baan bij
het speeltuintje en de schapenwei.
Sinds vorig jaar is er door de
gemeente een nieuwe jeu de
boules baan aangelegd. Dat had
wat voeten in aarde, want er ging
het nodige mis met de aanleg.
Gelukkig was de gemeente bereid
om de baan te vernieuwen. Nu ligt
er een mooie baan, waterpas, met
verhoogde randen, een mooie
bank opzij en aan één kant tegels
om droog op te staan. Nu is het
wachten enkel nog op nieuwe
spelers.
Bij voldoende spelers wordt er
gespeeld op maandagmiddag om
15.00 uur.
Meer info: ghof1@ziggo.nl

Bridge in Hulkestein
Alweer vijf jaar geleden startte
een aantal bridgeliefhebbers
een wekelijks bridgeavondje
in de Hulkesteinflat. Inmiddels
is dit aantal uitgegroeid tot
een vaste kern van 24 spelers,
regelmatig aangevuld met
bridgers die een gezellige avond
willen hebben. Want dat is het
kenmerk van Bridge in Hulkestein.
Natuurlijk serieus spelen, maar

het spelplezier staat voorop.
Bovendien speelt het spelniveau
geen rol.
Ben je een fanatieke
wedstrijdspeler dan kan je beter
een andere gelegenheid zoeken,
maar wil je deelnemen aan een
gezellige bridgeavond, dan
ben je van harte welkom op de
donderdagavond. Liefst als paar,
maar heb je geen partner dan lukt
het bijna altijd die te vinden.
Aanvang: 19.15 uur.
Deelnamekosten € 1,- per persoon
per avond.
Meer info:
d.linnenkamp@upcmail.nl

De Schaakclub

.
Deze buurtclub startte in 1979 en
mag zich rekenen tot een van de
eerste. Wie zijn de spelers? Nee,
geen meesters of grootmeesters.
Het niveau beweegt zich van
beginnend tot redelijk goed
huisschaak.

Elke 14 dagen wordt er om
toerbeurt bij een van de
leden thuis gespeeld. Er is
een competitie maar om
gelijkwaardige kansen te hebben
is er een handicap afgesproken:
afhankelijk van de eerdere
resultaten in de competitie krijgt
ieder meer of minder speeltijd.
Natuurlijk wordt er serieus volgens
de regels met schaakklokken
gespeeld. Als na de eerste partijen
de Koningen zijn gevallen en de
spanning een beetje afneemt
wordt meestal een fles rode wijn
ontkurkt.
Nieuwe spelers zijn welkom!
Meer info:
jack.schoot@upcmail.nl

De Schutterij
Het schuttersfeest is toch wel
een van de hoogtepunten van
deze bijzondere club, met veel
folkloristische trekjes zoals het
ophalen van de koning met een
landauer getrokken door paarden,

vergezeld door een muziekkorps
en de schuttersvlag aan bijna alle
gevels. Dit alles als opmaat voor
het historische Koningschieten.
Naast alle verplichtingen die het
lidmaatschap van de Schutterij in
de 17e eeuw met zich meebracht
was dit het hoogtepunt van een
schuttersjaar. Degene die de
houten papegaai, hoog boven
het schuttersveld verheven, naar
beneden schiet mag zich een
jaar lang koning van de Schutterij
noemen. De historische zilveren
koningsketting met het eerste
schildje uit 1668 van Jacob van der
Putte laat zien dat dit koningschap
eeuwen later nog zichtbaar is. Dit
jaar is deze eer weggelegd voor
Anita de Graauw, één van de jongste
koningen uit de lange geschiedenis.
In 2017 staan bijzondere activiteiten
op het programma. Het jaar start met
de traditionele nieuwjaarsreceptie,
gecombineerd met de strijd om
het Winterkoninkje op 15 januari in
kasteel Rozendaal. Medio februari
organiseert de Schutterij een
avond voor alle buurtbewoners en
overige belangstellenden met een
presentatie over de geschiedenis
van de Schutterij en over die van
Hoogstede-Klingelbeek. En dan
staat de Schutterij te popelen om de
handen uit de mouwen te steken bij
de realisatie van het Buurtsteunpunt,
een gezamenlijke uitdaging met de
Buurtvereniging.
Pas wanneer het schuttersfeest
gehouden kan worden in het
centrum van de buurt, op de oude
Geitenwei, met het gemak van het
nieuwe Buurtsteunpunt, zal de cirkel
rond zijn.
Meer info: m.rudolphi@hetnet.nl
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