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Beste buurtjes,

Yes!!!! Het staat er!!!! Ons eigen 
buurthuisje! Het middelpunt 
voor de meeste van onze 
evenementen, het kloppend 
hart van onze wijk. En wat was 
het gezellig en druk bij de 
officiële opening tijdens ons 
eigen Oktoberfest: ‘Schwein am 
Rhein’. We gaan er binnenkort het 
nieuwe jaar inluiden, op 7 januari 
is daar onze nieuwjaarsborrel. 
Als het goed is, is de 
snelfietsroute door onze wijk 
ook inmiddels gereed. Het heeft 
voor wat overlast gezorgd maar 
uiteindelijk is het gelukt om dit 
Arnhemse stukje op de route naar 
Wageningen gereed te maken. 
Hij ligt er mooi bij. Ook is de holle 
weg, naast het landgoed van de 
Klingelbeekseweg naar de Rijn, 
opnieuw bestraat. Dit is onder 
andere gedaan met de originele 
kinderkopjes en zo gemaakt dat 
er snel veel regenwater naar de 
Rijn kan stromen. 
Want het klimaatbestendig 
maken van de wijk is bij ons een 
flink aandachtpunt. Regenbuien 

worden steeds heftiger en dat 
is in onze buurt goed merkbaar. 
We liggen immers onder aan 
de stuwwal, het water dat in de 
hoger gelegen delen niet weg kan 
stroomt naar ons toe. Riolering 
is maar een klein stukje van de 
mogelijke oplossingen. Hieraan 
gaan we in de wijk uitgebreid 
aandacht besteden tijdens ons 
eier-zoekfeest op paaszaterdag, 
dat we voor de gelegenheid 
“klimaathaas” noemen. 
Verder wordt er alweer gewerkt 
aan Koning Winter in februari, aan 
de tweede editie van de buurtquiz 
en natuurlijk ons veertigjarig 
bestaan eind 2018. Het hele jaar 
wordt extra feestelijk!

Tot ziens bij de nieuwjaarsborrel 
op 7 januari!

Groeten, gezellige feestdagen,

Wim
voorzitter@hoogstede.nl

Altijd op de hoogte... 
van het laatste buurtnieuws blijf je 

via onze website 
www.hoogstede.
nl of via Facebook 
www.facebook.com/
hoogstede.nl

Woordje van Wim
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Ingezonden 
brief van... 
      Gerrit

Als penningmeester van de 
Buurtvereniging Hoogstede - 
Klingelbeek werd ik heden overvallen 
door een factuur met bovengenoemd 
nummer. Bij omschrijving staat: ‘Huur 
Klingelbeekseweg (08)’.
 
Ik neem aan dat het niet de 
huur van mijn overburen aan de 
Klingelbeekseweg no 8 betreft maar 
dat dit de factuur is voor de huur 
van de grond waarop ons nieuwe 
Buurthuisje staat, aan Het Maisveld 
115 te Arnhem. Kunt u mij dit 
bevestigen?
Ik verzoek u voorts bij toekomstige 
facturen aan te geven wat de 
factuur betreft, zodat ik, en de 
penningmeesters na mij, niet hoeven 
te gissen of te puzzelen.
 
Verder merk ik op dat de 
factuurdatum gelijk is aan de uiterste 
betaaldatum. Hierover had u toch wel 
even contact kunnen opnemen? Bij 
facturen eerder dit jaar door mij aan 
de gemeente Arnhem gestuurd is er 
door de gemeente zelf respectievelijk 
zes en acht weken betaaltermijn 
aangehouden. Waarbij mij werd 
beloofd dat de betaling met grote 
spoed zou plaatsvinden. Ach, u weet 
wel. Kommer en kwel.

Om uw inwoners niet al te veel op 
stang te jagen verzoek ik u rekening 
te houden met uw eigen gedrag, 
hoewel het ongetwijfeld een ander 
loket, afdeling of sectie betreft.

“Voor het overige: 
vreselijk prettige 
kerstdagen en een 
onvermoeibaar gezond 
2018!”
En, o ja: ik heb de factuur direct maar 
even betaald.
 
 
Met vriendelijke groet,
Gerrit van Midloo
 
Penningmeester Hoogstede - 
Klingelbeek

---

Verstuurd vanaf mijn luie stoel

penningmeester

Tekst: GvM 

Hallo Arnhems gemeentelijk 
Vastgoedbedrijf,

Je huis comfortabeler, veiliger of 
gezonder maken? (en ook nog 
energiezuinig!)

Benieuwd naar de mogelijkheden 
om je woning comfortabeler, veiliger 
of gezonder te maken? En wil je 
daarbij ook nog energie besparen? 
In Arnhem is het Energieloket actief 
om te helpen de mogelijkheden 
in kaart te brengen. In onze buurt 
woont Andreas Bentinck, die je hierin 
als wooncoach kan bijstaan. Hij is 
een van degenen die gratis een 
‘woonwensenscan’ kunnen opstellen 
waarbij de specifieke situatie wordt 
bekeken en afgezet tegen de 
wensen die er leven. Daarnaast laat 
de scan zien waar je nog energie zou 
kunnen besparen.

Interesse? Kijk op de site! 
https://www.elmg.nl/woonwensenscan
Of vraag na bij Andreas (Het 
Maisveld 77).

(Het Energieloket biedt daarnaast 
ook andere diensten aan, zoals 
je onlangs in een brief van de 
gemeente kon lezen. Kijk daarvoor 
op https://www.elmg.nl/)



Eten @Marianne...
Tips uit onze buurtmoestuin.

de kievitsboon
Geen flitsende hoogstaande culinaire 
kerstgerechten, maar een verhaal over 
een eenvoudig te kweken en veelzijdig te 
gebruiken gewas en ingrediënt. Voor ná 
alle feestdagen, in januari 2018. 

Bonen zijn eenvoudig te kweken, in een 
grote pot in de achtertuin of op het balkon 
gaat dit prima. 

“Mijn interesse gaat 
vooral uit naar bonen 
die niet in het groente-
vak van de winkels 
liggen. Als de boon dan 
ook nog een afwijkend 
uiterlijk heeft, staat hij 
al snel in mijn tuintje.” 

Zo ook de kievitsboon, die zijn naam dankt 
aan het feit dat hij lijkt op een kievitsei, mooi 
roomkleurig met bordeauxrode spikkels 
en vlekken. De meeste van deze bonen 
komen bij ons als consument terecht 
als gedroogde boon, peulvrucht dan 
inmiddels. Je kunt er veel mee doen. 

Hij ziet er prachtig uit, ook als peul is hij 
mooi helder groen en bordeauxrood 
gespikkeld. Deze kun je gewoon eten, net 
als jonge snijbonen. In stukken snijden en 
bereiden zoals je dat verder wil. 
Laat je hem wat verder rijpen, dan wordt 
de schil leerachtig en geel/wit van kleur, 
met knalroze vlekken. De bonen binnenin 
zijn dan rijp, maar nog niet droog zoals 
peulvruchten. De Italianen noemen ze dan 
Borlotti bonen. Klinkt natuurlijk prachtig. 
Deze bonen zijn erg lekker nootachtig van 
smaak en zeer eenvoudig te bereiden. 
Omdat ze nog niet droog zijn is de kooktijd 

veel korter, 15-20 minuten. Knoflook zacht 
fruiten in wat olie, bonen met een beetje 
water en zout toevoegen en zachtjes laten 
koken. Aan het einde van de kooktijd moet 
het water bijna zijn verdampt. Dan nog een 
scheutje goede olijfolie eroverheen. Lekker 
bij gegrild vlees en wat pasta en salade.

Als de peul nog langer hangt, zo tot eind 
september, zijn de bonen droog. Bij nat 
weer kun je ze gewoon oogsten en op 
een overdekte geventileerde plek verder 
laten drogen. Anders gaan de bonen 
schimmelen en heb je niets meer. Binnen 
verder drogen kan natuurlijk ook. Je kunt ze 
dan gewoon gebruiken als iedere andere 
peulvrucht. Bij het koken verdwijnen de 
spikkels wel en wordt de boon beige/bruin 
van kleur.

Het maken van bonenschotels kent vaak 
twee problemen. De boel brandt aan 
omdat de warmte zich niet goed verspreidt 
in de dikke massa. Ga je echter roeren 
om dit tegen te gaan dan eindig je met 
kapotte bonen. Hiervoor is een goede 
oplossing: de bonenschotel bereiden in 
de oven. Zorg dat alle ingrediënten in de 
pan zitten, eventueel kun je spek en ui eerst 
aanfruiten en dan de rest toevoegen. Let 
op dat er voldoende vocht in de pan zit en 
dat het deksel goed afsluit. Aan de kook 
brengen op het fornuis en dan verder garen 
in een oven op 130-140 graden. De juiste 
temperatuur is afhankelijk van de oven. 
Mijn oven geeft het beste resultaat op 130, 
dan kookt het heel zachtjes. De kooktijd 
blijft hetzelfde, maar je hebt er verder 
geen omkijken meer naar. Mijn over werkt 
automatisch, dus ’s morgens alles in de 
pan en bij thuiskomst staat er een heerlijk 
gerecht klaar.

Eet smakelijk!

Marianne Rooijmans

Tekst: Marianne Rooijmans



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 zij u graag op de hoogte van hun 
activiteiten. Buurtbewoners worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Foto: De Jeu de Boules club

De leeskring 

Een onberispelijke man is de prikkelende 
titel van de roman van Jane Gardam 
waarmee we ons nieuwe leesseizoen 
begonnen. 
Jane Gardam was voor de meesten van 
ons een onbekende schrijfster, echter in 
Engeland ‘wereldberoemd’. De Britse 
auteur publiceerde tientallen romans, 
verhalenbundels en kinderboeken en 
won belangrijke prijzen. Op haar 88ste 
forceerde deze dame een internationale 
doorbraak met dit boek, dat onder de 
titel Old Filth reeds in 2005 verscheen. 

Het is vooral een roman van mededogen, 
de schrijfster slaagt erin personages te 
beschrijven zonder te veroordelen. Het is 
een moeiteloos speels verhaal waarin ze 
haar lezers in razend tempo meeneemt 
door de hele vorige eeuw, achteloos 
heen en weer springt van Londen naar 
Borneo, van Wales naar Ceylon. Vlugge 
perspectiefwisselingen laten personages 
zien vanuit diverse oogpunten. Niemand 
heeft overzicht over de waarheid, als zoiets 
al bestaat, personages blijven raadsels 
voor hun vrienden en voor zichzelf. Deze 
roman is de eerste in een drieluik: Een 
trouwe vrouw is ook al op de markt en 
begin 2018 verschijnt Laatste vrienden. 

Deze twee laatste titels lezen we niet als 
Leeskring maar individueel. Er waren 
namelijk nog meer boeken ingebracht. 
Hoe werkt dit nu: ieder lid stelt een aantal 
boektitels voor. Die worden op een lijst 
gezet en bij hoofdelijk stemmen wordt 
op onze laatste bijeenkomst besloten 
welke zes boeken we het volgend seizoen 
gaan lezen. Hierdoor heeft iedereen 
inbreng, blijven we elkaar verrassen en 
lezen dus ook onbekende auteurs zoals 
deze Jane Gardam of Elizabeth Strout, 

Mariëtte Haveman,  Maria Dermoût, José 
E. Agualusa, etc. etc. (zie verder ons archief 
overzicht op www.hoogstede.nl)
Wellicht inspireert het u om in de laatste 
donkere dagen van het jaar onbekende 
boeken ter hand te nemen.

Fijne feestdagen namens alle leden van 
“De Lezerij”!

Anny Baudoin
Meer info: annybaudoin@me.com 

Jeu de Boules

De jeu de boules-groep komt - 
behalve als het regent of sneeuwt 
- elke maandagmiddag om 14.00 
uur bij elkaar om te spelen. Dat gaat 
gepaard met veel plezier. Het leukste 
is het om de ballen van de tegenpartij 
weg te spelen en een hoge score te 
voorkomen. Een deel van de groep 
staat op de foto en ook de baan, die er 
meestal aardig bij ligt.

Gert van den Hof
Meer info: ghof1@ziggo.nl



Foto: De Jeu de Boules club

De Wijngaard

Momenteel heerst er rust  in de 
wijngaard, enkele dagen zelfs verstild en 
sprookjesachtig bedekt door een dik wit 
sneeuwlaken. Maar die schijn bedriegt: 
de wijngaardeniers staan paraat om, 
zodra de omstandigheden het toelaten, 
de winter-snoei uit te voeren en de 
weelderig vertakte wijnstokken terug te 
brengen tot de kenmerkende strakke 
boogjes, de wijnstok in wintergedaante. 
Boogjes die weer de basis vormen voor 
een nieuw en wenkend seizoen. Het 
snoeiafval wordt versnipperd en na een 
verblijf op de komposthoop weer terug 
gegeven aan de wijnstokken. 

We kijken met zeer veel genoegen 
terug op het afgelopen jaar. Een gezond 
en verbluffend goed druivenjaar, 
schimmelvrij en rijkelijk bedeeld 
met vorstelijk volle trossen. Een 
verwachtingsvolle opmaat naar een 
voortreffelijke wijn! En dat ondanks een 
zomer zonder uitschieters, betrekkelijk 
vlak, maar gemiddeld wel met een 
voldoende hoge temperatuur en gul in 
zonuren.  

De Open Dag / Proeverij in 2018 (altijd 
de derde zondag van september, noteer 
die datum alvast!!) zal de uitkomst 
prijsgeven, op die dag worden de 
nieuwe wijnen, de Regent 2017 en de 
Johanitter-Bianca 2017 geschonken 
en verkocht. Een behartenswaardige 
buurttraditie, een warmbloedig 
trefmoment na de vakantieperiode, met 
muzikale omlijsting en altijd gezegend 
met aangenaam weer.  

December aanbod :
In onze wijnkelder bevindt zich 
nog een ruime voorraad rode 
wijn, Regent 2015 en Regent 2016. 
Wijnen die we zonder aarzeling 
kunnen aanbevelen, de kwaliteit is 
meer dan uitstekend. Momenteel 
hebben we een eindejaars-
aanbieding voor buurtbewoners: 6 
flessen halen / vijf betalen. 
Bestellen kan via bestel@
domeinklingelberg.nl  of 
deponeer een briefje in de bus 
van Klingelbeekseweg 66. De wijn 
wordt bezorgd.

Namens de wijngaardeniers: fijne 
Kerstdagen en een voortreffelijk en 
gezond 2018!

Charly Tomassen
Meer info: charly@gugelot.nl

Bridge 
 
Iedere donderdagavond kan er in de 
recreatiezaal van de Hulkesteinflat, 
Utrechtseweg 145, gebridged worden.
Een andere formule dan bij de reguliere 
bridgeverenigingen: er is geen 
verplichting om iedere avond te komen. 
Een partner is handig, maar hoeft niet. 
Meestal wordt er wel een medespeler 
gevonden.
Ook het spelniveau is niet belangrijk. Het 
kenmerk van Bridge in HULKESTEIN is 
dat sterke en mindere sterke spelers heel 
goed met elkaar kunnen spelen. Er wordt 
serieus gespeeld, maar spelplezier en 
een gezellige avond staan voorop.
Regelmatig zijn er prijzen te winnen. Ook 
voor degenen die niet zo goed scoren.
Deelname kost € 1,- p.p. per avond.
We beginnen om 19.15 uur met spelen 
en de avond eindigt rond 23.00 uur.

Belangstelling? Neem contact op met 

Dick Linnenkamp 
d.linnenkamp@upcmail.nl 
06 51 08 79 16.
 

De Spaanse club

Se presenta (even voorstellen): de 
Spaanse club 
Tijdens de nieuwjaarsborrel van 
de Buurtvereniging ontstond 
een idee op bij Annet en Sabina, 
beiden woonachtig aan de 
Klingelbeekseweg: zouden er meer 
mensen zijn in de buurt die ‘iets met 
Spaans’ willen doen? Zo gezegd, zo 
gevonden via Facebook etc. en…van 
start gegaan!  
Sinds februari 2017 is er dus een 
enthousiast groepje van inmiddels 
ruim tien buurtgenoten die om de 
vier à zes weken op vrijdagavond bij 
elkaar komen en samen activiteiten 
bedenken met een Spaans tintje. 
Velen van ons zijn eerder op 
Spaanse les geweest, hebben in 
Spanje gewoond, gestudeerd of 
hebben daar vakantie gevierd of zijn 
zelfs afkomstig uit Spanje of Zuid-
Amerika. We willen geen traditionele 
taallessen doen maar kiezen juist 
voor uiteenlopende ‘Spaanse’ 
dingen: samen bij iemand thuis 
Peruaans eten of een BBQ doen op 
een woonboot, eens naar Focus voor 
een Spaanstalige film. Of: uit eten bij 
een Arnhems tapas restaurant of bij 
een avondje borrelen Spaanstalige 
liedjes vertalen en meezingen. 
Zodoende breiden we onze kennis 
van de taal en cultuur uit.

Nu de ‘aficionados’ zelf aan het 
woord: waarom zijn ze erbij gekomen 
en hoe bevalt het? Een handvol 
uitspraken:
“Om mensen uit de buurt te leren 
kennen en ze te helpen om Spaans 
te leren en te ondersteunen en 
omgekeerd iets van de Nederlandse 
taal en cultuur te leren” 



“Een mooi hulpmiddel om Spaans 
te leren en met ontzettend leuke 
mensen van vlakbij heel gezellig mee 
te eten/borrelen/lachen” 
“Heel speciaal, hoog niveau, ook wat 
betreft de Spaanse taal.….Eigenlijk 
een Spaans groepje met typisch 
Hollandse gezelligheid” 
“Een mooie gelegenheid om nieuwe 
mensen te ontmoeten en jezelf 
nog eens onder te dompelen in 
de Spaanse cultuur – een goede 
combinatie” 
“heb geleerd dat er veel gezellige 
mensen in ons buurtje wonen en 
ook met allemaal dezelfde Spaanse 
passie”
Veel positieve geluiden dus! Wij 
hebben er bijna een jaar opzitten 
en gaan enthousiast door naar het 
volgende jaar. 

Buen Navidad y 
Feliz Año Nuevo 2018! 

Meer info: 
Sabina (K34, 06-17474512) 
Annet (K22, 06-52686560)

De PC-Club

Zoals in onze laatste gezamenlijke 
bijeenkomst is vastgesteld, bestaat 
de PC-club inmiddels bijna 20 jaar! 
Nu de computer gemeengoed 
is geworden, hebben wij ons 
afgevraagd of de argumenten om 
zo’n club te laten voortbestaan nu 
nog wel van toepassing zijn. Immers, 
destijds bleek onze start gewenst 
door de vele PC-privé projecten en 
de onbekendheid met het gebruik 
van thuiscomputers.
Nu kunnen we stellen dat men veel 
meer thuis is op computers, tablets 
en/of smartphones. De leden gaven 
daarbij aan dat de begeleiding 
binnen ons clubje daar flink aan heeft 
bijgedragen.
Daarom waren wij het er over eens 
dat regelmatige bijeenkomsten 
niet meer echt nodig zijn. Wel blijft 
er behoefte aan ondersteuning bij 
problemen of vragen. Wij menen 
daar invulling aan te kunnen geven 
door:

a) Het formeren van een WhatsApp-
groepje waarop vragen kunnen 
worden gesteld en antwoorden 
worden gegeven, zodat ieder 
daarvan het zijne kan opsteken.

b) Het blijft zo dat vragen om hulp 
ook rechtstreeks aan ons kunnen 
worden gesteld, zoals gebruikelijk.
c) Mochten zich belangwekkende 
ontwikkeling op PC/tablet 
smartphone gebied voordoen, 
blijven wij de mogelijkheid 
openhouden om een bijeenkomst te 
organiseren.

Uiteraard staan wij open voor 
eenieder die zich geroepen voelt om 
deel te nemen aan deze vorm van 
eventueel gewenste ondersteuning 
aan onze buurtgenoten door zich bij 
ons aan te melden.

Jan Wage 
Jack Schoot

Meer info: jack.schoot@upcmail.nl

Voor meer informatie over onze 
buurtclubs zie www.hoogstede.nl.

Gerard Kemers

17 november overleed Gerard 
Kemers. Hij was een bijzondere 
buurtgenoot. Wie hem heeft 
gekend zal zich vooral zijn 
hartelijkheid en  positieve 
instelling herinneren, zijn milde, 
aanstekelijke humor, maar 
ook zijn vasthoudendheid in 
zaken die hij belangrijk vond. 
Hij maakte enthousiast deel 
uit van verschillende clubs, 
zelf heb ik hem meegemaakt 
als lid van de muziekclub, van 
de computerclub en van de 
verkeerscommissie. Die rotonde 
met voetgangersoversteekplaats 
bij de KEMA-ingang kwam er mede 
door zijn toedoen, niet langer 
konden de automobilisten vanaf 
de Oranjestraat met 100km/u 
naar Oosterbeek racen en konden 
de bewoners van Huis en Haard 
veilig oversteken als ze met de bus 
terugkeerden uit de stad!
Gerard had al heel lang 
prostaatkanker, maar wist de ziekte 
21 jaar onder controle te houden 
middels een streng  dieet en de 
positieve houding die ik eerder 
noemde. Al die tijd zette hij zich een 
dag per week in voor lotgenoten, 
via een hulplijn. 
We zullen hem missen. Toos, heel 
veel sterkte!

HM



Waar nu Huis en Haard gelegen 
is, zouden wij vóór 1944 Huize 
Hoogstede hebben gezien.
Omstreeks 1832 had de eigenaar 
van Den Brink uitzicht op twee 
boerderijen: Stamme Kamp en 
Rynzigt, met tuinen, moesgronden 
en boomgaarden. Vlak aan de 
Utrechtseweg was in die tijd een 
flinke lap tuin (ruim 3 ha) in het bezit 
van Mr. Frederik Gerard Meijbaum 
(vicepresident van de rechtbank). 
De erven Meijbaum verkochten 
die tuingronden in 1852 aan de 
Amerongense predikant Petrus 
Abraham Borger, die er het huis 
Hoogstede op bouwde.
Op een publieke verkoping in 1864 
verkocht Dominee Borger een 
oostelijk stuk van zijn landgoed 
aan drie Arnhemse kooplieden. 
Tussen de eigenaren van Den 
Brink en Hoogstede was in 1854 
overeengekomen dat zij elkaar vrij 
uitzicht zouden gunnen. De Den 
Brink bewoners kregen uitzicht op 
de Rijn en de toren van Elst. De 
familie Borger van Hoogstede keek 
onbelemmerd uit op het landgoed 
aan de overkant, waar op een lengte 
van 65 ellen geen bomen groter dan 5 
ellen aangeplant mochten worden.
Huize Hoogstede (sinds 1932 in bezit 
van N.V. Draaisma-Woudstra) werd in 
de slag om Arnhem beschadigd 

en daarna niet meer opgebouwd. 
Op de gronden verrees in 1952 het 
bejaardencentrum, in beheer bij de 
Algemene Hestia Stichting, ‘Huis en 
Haard’, dat op 28 januari 1953 door 
koningin Juliana werd geopend in 
aanwezigheid van vele autoriteiten. 
Op het nieuwe gebouw van Huis en 
Haard dat nu bijna gereed is, prijkt 
opnieuw de naam ‘Hoogstede’.

Bron: Rondom Den Brink, door Hans 
Kooger. Een uitgave van N.V. KEMA, 
Arnhem 

Meer over de geschiedenis 
van Klingelbeek: http://www.
hoogstede.nl/wijk-historie/

Huize Hoogstede
Bijeengezocht door Joop van Osch

Foto 2: Huis en Haard (Joop van Osch)

Terug in de Tijd

Foto 1: Huize Hoogstede ca. 1880 (Gelders Archief) 



COLOFON: De Klingelstee is de nieuwsbrief van de buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek. Deze nieuwsbrief verschijnt 
twee maal per jaar. REDACTIE: Hadewych Martens. ONTWERP: Susanne Reuling. FOTOGRAFIE: Joop van Osch. DRUK: Rijnja. 
EMAIL: voorzitter@hoogstede.nl. WEBSITE: www.hoogstede.nl. IBAN: NL71RABO 0385035233. CONTRIBUTIE: €15,- voor 
gezinnen/samenwonenden, €10,- voor alleenstaanden. Gelieve aan te melden via bovenstaand mailadres.

Grande
  opening

Als afronding van de bouwwerk-
zaamheden van de inbreiding van de 
nieuwbouw in Hoogstede Klingelbeek 
is in het centrum van de buurt een 
steunpunt voor de Buurtvereniging 
én de Schutterij der Clingelbeeck 
gebouwd, het Buurthuisje.
Er moest van tevoren behoorlijk 
wat water door de Rijn stromen, 
maar uiteindelijk mag het resultaat 
er zijn! Het buurthuisje omvat een 
keukentje, wc’s en opslagruimte voor 
de materialen van de Buurtvereniging 
en de Schutterij. Met 30m2 is het 
niet echt groot, maar zeer handig 
ingedeeld. 
Eind augustus was het al officieus 
in gebruik genomen bij het 
Koningsschieten van de Schutterij, 
maar op 14 oktober werd de 
officiële opening verricht door 

wethouder Ine van Burgsteden, 
samen met Wim Farla (voorzitter 
van de Buurtvereniging), Meindert 
Rudolphi (voorzitter van de Schutterij 
der Clingelbeeck) en een aantal 
buurtgenoten. Daarna was het tijd 
voor Schwein am Rhein-gezelligheid. 
Er was speciaal bier van het Roze 
Varkentje aanwezig en natuurlijk 
biologische broodjes met Wurst en 
Sauerkraut.

Het buurthuisje gaat dienen als 
ondersteuning van activiteiten voor 
de buurt en de Schutterij en belooft 
een prima aanvulling te zijn!

Edwin Buisman

Het Buurthuisje is feestelijk geopend!

KLINGELQUIZ: 
eerste editie 
groot succes!!

Na de SpijkerQuiz in het 
Spijkerkwartier, de KwartierQuiz in 
het Burgmeesterkwartier, Quiz’t te 
Elden en de Buurtkwis in Lombok-
Heijenoord (de Moeder aller 
Arnhemse buurtquizzen) is er nu ook 
de Buurtquiz Klingelbeek-Rosande. 
Op vrijdag 6 oktober vond onder 
grote belangstelling de eerste editie 
plaats. Maar liefst zeventien teams 
van elk zes leden namen het in de 
Kookplaats tegen elkaar op. Zij 
kregen in een vijftal rondes vragen 
voorgeschoteld over Zuid-Amerika, 
De Galliërs, De Rijn en Popmuziek. 
Daarnaast was er een ‘Best of’ met 
vragen uit de archieven van de 
Buurtkwis in Lombok-Heijenoord 
alsook een ronde ‘petje-op petje-
af’. Kortom een brede waaier aan 
vragen: van de ingrediënten in 
Panoramix’ toverdrank en literaire 
grootheden (niet Paulo Coelho!) tot 
New Wave in hogere herfstsferen 
en Een reisje langs de Rijn, Rijn, 
Rijn... Uiteindelijk won nota bene 
Heijenoord, dat als team te gast 
was, nipt met 24 punten, tweede 
waren de Hooligans (23 punten) en 
derde het team Hoogstede Midden 
(21 punten). De tweede editie is op 
vrijdag 13 april a.s. in de Kookplaats 
op Arnhems Buiten. Dan is het aan 
een van de teams uit onze eigen 
buurt om het straatbord Slimste 
Straat (terug) te veroveren! 
(ps. inschrijven is helaas niet meer 
mogelijk) 

Ton Schulte


