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Woordje van Wim
Beste buurtjes,
En dan ligt de Zomerklingelstee weer op de mat. Er is het laatste halfjaar weer veel
gebeurd in de wijk. We hebben elkaar weer regelmatig gezien bij gezellige
bijeenkomsten zoals de Nieuwjaarsborrel, veel kleintjes hebben in februari Koningin
Winter weer ontmoet.
In april waren we onder andere druk met de Algemene Ledenvergadering. Tijdens
deze bijeenkomst is onder andere bekend gemaakt dat het buurthuisje per dagdeel
gehuurd kan worden, tegen een laag tarief, door leden van de buurtvereniging
en/of Schutterij. Speeltuin in de buurt, schapen in de buurt, leuk terreintje. Uiteraard
mogen de inventaris en de toiletten gebruikt worden. Huurthuisje! Verderop in deze
Klingelstee is er meer info over te vinden.
Tijdens deze ALV trad Gerrit na zeven jaar terug en konden we Daan Penning-de
Vries installeren als nieuwe penningmeester. Hij laat elders in deze Klingelstee van
zich horen.
Pasen en Koningsdag waren in dezelfde maand, supergezellig en goed bezocht.
Onze Klingelklimaatclub is bezig met een Groenedakenactie om in september uit te
leveren. Wil je nog meedoen, dan kan dat nog. Wegens succes hebben we de
opgavetermijn iets kunnen verlengen tot half juli. Meer weten? Mail naar
klingelklimaat@hoogstede.nl.

En het werd zomer. Voor de meesten staat de vakantie
weer voor de deur, veel van jullie zijn er vast ook aan
toe om weer andere dingen te zien, ander eten te
proeven, andere geuren op te snuiven, andere mensen
te ontmoeten, nieuwe avonturen te beleven. Geestelijk
en lichamelijk uit te rusten.
Als we dan met zijn allen weer terug zijn, gaan we
verder met de leuke dingen, of zoals het in de statuten
van 1978 wordt genoemd: “Het verbeteren van de
fysieke, sociale en culturele leefomgeving”. In het vat
zitten bijvoorbeeld: een onderzoek naar de ervaringen
van bewoners met betrekking tot de aansluiting
Hoogstedelaan-Schutterij. Elders in deze uitgave vind je
een verhaal over het aan te leggen Slijpbeekpark. Weet
je wat weer helemaal hip is in de onder de jongeren in
de Randstad? Jeu-de-Boules! We gaan eens kijken of
we nog meer mensen enthousiast kunnen krijgen en
vaker een balletje kunnen gooien met de wijk. Zeker als veel buurtjes net terug zijn uit
Frankrijk kunnen we de vakantie een beetje verlengen in ons eigen wijkje. We
serveren een drankje erbij, gezellig!
Verder denken we na over een tieneractiviteit, als jullie goede ideeën hebben horen
we ze graag.
Het schuttersfeest, eind augustus, krijgt elders in deze uitgave natuurlijk ook
aandacht. Verder gaan we natuurlijk de buurtquiz doen, het wijnfeest en ons
Oktoberfest: Schwein am Rhein.

Sint Nicolaas komt ook weer langs en dan is het jaar weer zo een beetje om, tijd voor
de nieuwjaarsborrel.
Mis jij iets in de wijk? Heb je een superplan of een vaag idee? Wil je af en toe
bijspringen?
Laat het me weten!
Fijne vakantie!
Wim Farla
Voorzitter@hoogstede.nl

Buurthuisje te huur
Wat vliegt de tijd. Zo was het Buurthuisje in 2017 nog in aanbouw en zo staat
het er alweer bijna twee jaar mooi te pronken midden in onze wijk.
Gedurende het jaar maken wij als Buurtvereniging, samen met de Schutterij,
gebruik van het huisje. Het is onze locatie en ons ondersteuningspunt bij
diverse
buurtactiviteiten.
Wat misschien minder
bekend is, is dat het
Buurthuisje het gehele
jaar ook gehuurd kan
worden door een lid van
de Buurtvereniging en
de Schutterij voor
bijvoorbeeld een
familie- of kinderfeest.
Je mag dan vrij gebruik
maken van het
inventaris zoals
bijvoorbeeld de
(sta/bier)tafels, banken
en het glaswerk.
Wil je het Buurthuisje
huren? Neem gerust contact op met Wim Farla, voorzitter van de
Buurtvereniging of Meindert Rudolphi, voorzitter van de Schutterij, voor de
mogelijkheden.

Van de penningmeester
Toen Rosa, Annelies (in verwachting van Heidi) en ik eind 2014 naar de
Hoogstedelaan verhuisden, waren we gecharmeerd van ons huis, de straat en de
omgeving. Tussen Mariëndaal en de Rijn, niet ver van het centrum van Arnhem, leek
het ons een ideale plek om als jong gezin te wonen. We wisten nog niet welke
buurtbewoners we zouden treffen.
Maar door Koningsdag bij de schapen kwam daar verandering in. We werden
positief verrast door buurt en buurtvereniging: een goed gevulde kalender met
activiteiten voor jong en oud, passie voor de leefbaarheid van dit mooie stukje
Arnhem, én een bewuste houding in de strijd voor een beter milieu.
Ik wist toen nog weinig van de buurtvereniging die dit allemaal draaiend houdt...
Na zeven (ja, u leest het goed) jaar inzet geeft Gerrit het penningmeesterschap door
aan ondergetekende. Als u, bij het lezen van mijn achternaam, een grijns op uw
gezicht niet kunt onderdrukken is het u vergeven. Sinds een en ander bekend is
gemaakt heb ik deze wel vaker gehoord. Ik heb nu een maand of twee mogen
leren, en ik kan stellen: Gerrit laat met de buurt, de financiën in goede orde achter.
Een overzichtelijke en sluitende begroting, een prachtig buurthuis en goed contact
met bewoners, gemeente, moestuinbeheerders en wijnbouwers. Gerrit, nog één
keer, dank hiervoor!
Het doorvoeren van de contributieverhoging was Gerrits slotakkoord.
Sinds de invoering van Euro is de contributie niet verhoogd - en mogelijk nog langer
daarvoor. Gerrits pleidooi, al eerder met u gedeeld in de Klingelstee, bleek niet
nodig om de ALV te overtuigen: unaniem stemde de aanwezigen vóór een
contributieverhoging. Met ingang van 2020 bedraagt de contributie €12,50 voor
éénpersoonshuishoudens en €18,00 voor de rest.
En als Gerrit het niet had gedaan, had ik de verhoging doorgevoerd.
Want Gerrit had gelijk, om de buurtvereniging gaande te houden, voor jong en oud,
met al haar groene activiteiten rondom het buurthuisje, is die kleine bijdrage hard
nodig.
Overigens gooi ik komende tijd wat briefjes door de bus met een contributieherinnering, mocht je die nog niet betaald hebben. Dus, als je de buurt wil helpen én
iets goeds voor het klimaat wil doen: betaal dan voordien en vermijd
papierverspilling!
Met vriendelijke groet,
Daan Penning de Vries
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Leeskring
Sedert december afgelopen jaar ben ik lid van de Leeskring. Ik voelde en
voel mij daar welkom, precies zoals ik me ruim twee jaar geleden als nieuwe
wijkbewoner welkom voelde en welkom werd geheten door veel
wijkbewoners!
De leeskring heeft acht leden en komt ongeveer tien keer per jaar bijeen,
acht maal bespreken we een boek, eenmaal zien en bespreken we een film
met als onderwerp bijvoorbeeld het leven van een schrijver en tenslotte gaan
we samen een keer een dagje uit. (in dit geval naar een van de oud-leden,
die verhuisd is).
Wat ik als nieuwkomer het mooie van een (deze) leeskring vind is:
-

-

je leest vaak andere boeken dan jezelf misschien gekozen zou hebben
ook al spreekt het boek je soms niet meteen aan, je leest het toch uit
vanwege de leeskring
je leest het met meer aandacht dan je anders gedaan zou hebben:
je gaat al tijdens, maar ook na lezing, nadenken over bijvoorbeeld de titel, de
hoofdpersoon, het thema van het boek en wat de inhoud bij je oproept,
positief of negatief.
tijdens de bespreking brengt ieder aan de hand van een vaste vragenlijst
haar bevindingen naar voren en wisselen we dit uit in het gesprek.
Ieder leest een boek vanuit zijn eigen kennis en ervaring en bespreking levert
vaak heel nieuwe en verrassende inzichten op.

Dit alles zorgt ervoor dat ik soms anders naar de inhoud van een boek ga
kijken dan ik in eerste instantie deed, dat ik bepaalde stukken nog eens
herlees en dat ik vooral (bijv. de filosofische ) betekenis van een boek beter
ga zien. En vooral ook: dat ik ook naast de leeskring andere boeken bewuster
ga lezen.
Daarnaast, last but zeker not least: het is gewoon ook heel gezellig om met
elkaar van gedachten te wisselen en onder het genot van een drankje en
een hapje bij elkaar te zijn en (dat geldt voor mij als nieuw lid althans) elkaar
beter te leren kennen!
Vriendelijke groet,
Anja Tolkamp
(contactpersoon leeskring: Clara de Jong)

De schaakclub
Ook in het sportseizoen 2018-2019 zijn acht buurtgenoten weer zeer
enthousiast de strijd aangegaan op de 64 velden van het schaakbord. Er is
een vaste kern schakers, waarbij zeker nog plaats is voor twee personen, die
lid zijn van de buurtvereniging. Maar dan is het maximum wel bereikt, want
zoals onderhand wel als bekend mag worden verondersteld: deze
tweestrijden vinden per toerbeurt plaats bij één van de leden thuis. Deze mag
zich dan ook gelukkig prijzen de hapjes en drankjes voor die avond te mogen
samenstellen.
Als ik dit opteken, is de avond ervoor net een schaakavond geweest,
ondanks de hittegolf waarmee we nu te kampen hebben. Zo af en toe een
schaakstuk verzetten was nog wel te doen, zeker omdat we op een
prachtige locatie aan de Hulkesteinseweg in de tuin onze partijen speelden.
Met door ijsblokjes gekoeld water en het geluid van groene kikkertjes op de
achtergrond, af en toe overstemd door een voorbij varende boot op de
Neder-Rijn, werd het een zeer aangenaam verpozen in deze wijk. De partijen
waren gelukkig net afgerond toen het lastig werd om de zwarte stukken nog
van de witte te kunnen onderscheiden en het tijd werd voor verbale
uitwisselingen en sterke verhalen. Uiteraard met op deze warme avond naast de gebruikelijke rode wijn - ook een gekoelde witte wijn, om alles
soepel te laten verlopen.
Zo is er ook eens een schaakavond geweest die eveneens anders dan
normaal verliep. Er werd geen stuk aangeraakt, want Ajax speelde zijn halve
finale van de CL! Zo gaat het dus aan toe bij deze gezellige club, waarbij
een jaarlijks culinair samenzijn ook tot het programma behoort. Of een
uitstapje per boot of…. tja wie weet wat er nog in het verschiet ligt?
Maar de meeste avonden verlopen ‘normaal’, waarbij er gespeeld wordt om
het kampioenschap van het lopende seizoen. Hierbij speelt eenieder met wit,
maar ook een keer met zwart tegen elkaar. Dit jaar leverde dat een
kampioen op, die schier onverslaanbaar was: Meindert Rudolphi. Zijn eerste
kampioenschap.
Het competitieseizoen zit er weer op. We schaken overigens in de zomer wel
verder, we beoefenen dan het snelschaken. Wie geen vakantie heeft
gepland schuift dan graag aan.
De schaakclub van de buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek.
Joop van Osch

Hoogstede ontmoet Schutterij
Wij wonen aan het eind van de Hoogstedelaan, aan de kant van de rotonde
waar de Utrechtseweg omheen gaat. Hoewel we hier nu zo’n kleine vier jaar
wonen, weet ik pas sinds kort dat de weg waar we op uitkomen De Schutterij
heet. Misschien omdat ik met bakfiets en mini’s op eigen fietsjes altijd 360
graden in de rondte moet kijken... Op zulke momenten zie je geen
straatnaambordjes. Als we De Schutterij op fietsen, is voorrang geen
vanzelfsprekendheid voor het verkeer wat van beneden komt. Oogcontact,
lichten aan, langzaam De Schutterij op draaien en in alle gevallen bereid zijn
om alsnog voorrang te geven aan de persoon die van links komt.
Andersom vanaf de rotonde onze straat indraaien? Inmiddels geoefend
turen naar beneden, zorgen dat ze mij en m’n kudde signaleren op de
rotonde, hand uitsteken naar links, nog eens kijken of er wat uit de diepte
omhoog komt sjezen, en dan De Schutterij oversteken naar huis, de
Hoogstedelaan in.
Doe mij maar een ophaalbrug, een zebrapad met veiligheidshek, een
ondergrondse tunnel of een eeuwige klaar-over. Ik vind het best gevaarlijk
daar. Ik denk niet eens dat het onwil is, of asociaal rijgedrag, er is gewoon
geen overzicht. Goede t-splitsingen zijn haaks, deze niet. Het hoogte verschil
daarbij maakt het uiteinde van de hoogstedelaan een duistere plek. �
De gemeente wil er wel eens naar kijken, maar dan moeten ze wel klachten
ontvangen, want zonder klacht geen nieuw bewind.
Kortom, wat vind u zelf eigenlijk van deze t-splitsing? We maken een
vragenlijstje, en naar aanleiding daarvan stappen we naar Gemeente
Arnhem als blijkt dat we met meer dan 1 vinden dat het overzichtelijker mag.

Welkom in de buurt.
In het huis op de Klingelbeekseweg 86 woonden jarenlang Louis en Anny Baudoin.
Nu zij naar Den Bosch zijn verhuisd woont er een nieuw gezin. Ze stellen zich graag
aan jullie voor:

De familie Vlemmings bestaat uit vader Maarten, moeder Sophie, dochter Anne
(zes) en zoon Douwe (vier jaar). Voordat ze in onze buurt kwamen wonen hadden ze
een huis op de Cattepoelseweg. Sophie komt oorspronkelijk ook uit Arnhem,
Maarten is geboren in Australië, woonde vier jaar op Curaçao en daarna
afwisselend in Den Haag en Engeland. In 2014 zijn ze samen in Arnhem komen
wonen.
Ik spreek met Sophie Ebeling Koning. Ze komt net thuis van haar werk, een kookles
aan kinderen op een basisschool waarbij het vooral gaat over een gezonde leefstijl.
Dit doet ze vanuit de stichting Vitanos. Op deze manier maakt ze makkelijk contact
met kinderen en kun je hen bewust maken van wat ze eten, vanuit haar
achtergrond als sociaal psycholoog. Nu haar beide kinderen naar school gaan
heeft ze meer tijd voor haar werk. Ook zit ze op trimhockey bij Upward.
Haar man, Maarten Vlemmings, werkt in Amersfoort bij Friesland Campina en houdt
zich daar bezig met ‘big data’. Omdat hij binnen werkt, is hij in zijn vrije tijd graag en
veel buiten. Hij fietst veel en is dol op muziek, draait graag plaatjes. Zo hebben ze
elkaar ook leren kennen: Maarten was dj op een
feestje waar Sophie kwam.
De buurt spreekt de familie enorm aan. Iedere ochtend wakker worden door de
vogels is een waar genot. Het huis staat aan een rustige straat en fijn dat het ook
nog eens vrijstaand is. Lekker dicht bij de stad en toch ‘buiten’. Zo kun je makkelijk
overal met de fiets naar toe. In de actieve buurt, waarin Sophie al participeert door
het verzorgen van de schaapjes op zondag, is het makkelijk om contact te maken.
Als de kinderen zondags van zwemles komen, lopen ze meteen door om de
schapen te voeren. Ze vinden het ook heel gezellig dat er van alles wordt
georganiseerd.
We wensen Sophie, Maarten, Anne en Douwe veel woongenot in onze buurt.
Julie de la Fuente.

Bramen.
Deze keer een verhaal over fruit en wel ‘wild’ fruit. Dat is dus eigenlijk gewoon fruit
dat niet is gekweekt maar groeit in het openbaar. Daarvoor hoef je niet ver weg te
gaan maar alleen een wandelingetje door onze wijk te maken.
Kijk rond bij het ‘Geitenweitje’ of tegenover het buurthuisje en op de wal tussen het
Maisveld en de moestuinen. Nu staan de struiken daar volop in bloei en zitten ze vol
met bijen en hommels, straks vanaf half augustus zullen de bramen mooi
donkerpaars tot zwart aan het glimmen zijn. Ze zijn ook veel lekkerder dan die grote
uit de supermarkt. Loop eens rond en pluk er wat, steek ze gewoon in je mond,
wassen hoeft niet, de regen maakt ze schoon en van wassen gaan ze snel kapot.
Wel altijd plukken op een hoogte van 50 cm boven de grond, in verband met de
honden die hier en daar hun ‘geurvlaggen’ achterlaten maar ook met de
vossenlintworm.
Heerlijk zijn ze voor het maken van jam of sap. Jam maken lijkt een hele kunst maar
met de geleisuikers uit de winkel heel snel en goed te doen. Jam is een oude
methode om fruit langer houdbaar te maken door te koken en het suikergehalte op
minimaal 50% te brengen, door de verhouding van 1 kilo fruit met 1 kilo suiker aan te
houden en daar een pectinepoeder aan toe te voegen. Dat is best veel en geeft
heel zoete jam. Zelf gebruik ik altijd de geleisuiker speciaal, deze heeft veel minder
suiker, verhouding van 2:1. Deze geleisuiker is te koop van het merk Van Gilse in de
reguliere supermarkt of ook bij de biologische winkels van het merk Naturata.
Hoe doe je dat? Fruit in een pan, suiker toevoegen en eventueel wat citroensap, bij
gebruik van Naturata. Dit mengsel langzaam aan de kook brengen. Dan de bramen
kapot maken met behulp van pureestamper of staafmixer, gewoon in de pan. Laten
doorkoken volgens de aangegeven tijd op de verpakking van de geleisuiker.
Daarna, zo snel mogelijk, in zeer goed schoongemaakte potjes gieten. Hiervoor kun
je eventueel een trechter gebruiken of een saus/soeplepel. Gebruik potjes met een
schroefdop waarin een rubberrand zit. Van jam, mosterd, mayonaise, enzovoort…..
Doe ze zo vol mogelijk,
zorg dat de rand schoon
is, direct het deksel er
strak op schroeven en
klaar! Na afkoelen moet
deze jam wel in de
koelkast worden
bewaard omdat het
suikergehalte lager is
dan 50%.
Maar ja, mag dat
allemaal zo maar,
‘wildplukken’? Uiteraard
is daar wetgeving voor,
te vinden in Artikel 314,
wetboek van Strafrecht,
onder de noemer:

Stroperij. De reden daarachter is dat je geen commercie mag bedrijven met in het
wild, dus gratis, verkregen producten. Maar ook dat de wilde vruchten er eigenlijk
zijn voor de dieren, in dit geval dus de vogels.
Maar krijg je nu een boete als je bramen plukt? Nee, dat gebeurt niet als je de
richtlijnen in de gaten houdt. Je mag per persoon, per dag een hoeveelheid ter
grootte van een champignonbakje plukken, ongeveer 250 gram. Dus met z’n vieren
heb je zo een kilo bij elkaar. Laat ook wat hangen voor de andere buurtbewoners.
De bramen voor de vogels blijven vanzelf over. Die hangen bovenaan de struiken
waar je nooit bij kunt komen vanwege de mooie afweerstekels van de braam. Let
wel op bij de bramen achter de moestuinen, die groeien tegen een onzichtbare
muur, dus vanaf het Maisveld niet te plukken. Eet smakelijk!
Marianne Rooijmans

Nieuws van de
Klingelklimaatclub.
Begin juni kreeg je een
flyer in de bus over het
‘groene daken plan’ bij
ons in de wijk. Hierin
gaven we informatie over
het plan om gezamenlijk
groene daken in te
kopen. Op 14 en 15 juni
konden er enkele
proefdaken worden
bekeken en inhoudelijke
vragen gesteld over je
eigen situatie. Velen
hebben hiervan gebruik
gemaakt en we hebben
ook de nodige aanmeldingen ontvangen.
Het grote voordeel van deze actie is dat de transportkosten lager zijn (de
vrachtwagen hoeft maar één keer te rijden) en we kunnen een kwantumkorting
krijgen vanwege de omvang van de bestelling.
We willen de definitieve bestelling uiterlijk 21 juli indienen. Dus wil je nog meedoen?
Meld je dan aan! Na de zomervakantie kan dan het nodige geregeld worden om
de levering zo goed mogelijk te laten verlopen. Onder voorbehoud van het weer
staat de levering gepland op midden september. De zomerpiek is dan voorbij en
dat is gunstig voor het groen (sedum) om ‘aan te slaan’. Het aanbrengen is
eenvoudig en doen we in een gezamenlijke actie, waardoor je er nooit alleen voor
staat.

Flyer gemist en wil je toch meedoen? Dat kan nog tot 21 juli. Meld je aan via ons
mailadres.
Nog vragen? Stuur een mailtje naar klingelklimaat@hoogstede.nl.
Doe mee!!

Jíj een mooier dak, wij allemaal een groenere wijk!

Namens de Klingelklimaatclub,
Ruud Kortland

De schutterij die op de laatste zondag van augustus met een muziekkorps en
koets door de straten loopt, wat is dat voor club?
De buurt Hoogstede/Klingelbeek kent vele clubs en initiatieven. De meeste
zijn zo’n 41 jaar oud. De Schutterij van de Clingelbeeck heeft echter een
geschiedenis van bijna 400 jaar oud. Wonen in deze mooie wijk is ook wonen
op historische grond. Die schutterij is daarom meer een historische vereniging
die een eeuwenoud gebruik levend wil houden. En dat gebeurt op de laatste
zondag van augustus: schieten op de papegaai. Degene die de houten
vogel omlaag haalt mag zich een jaar lang Koning van de Schutterij noemen
en wordt het met het volgende Koningschieten met veel égards opgehaald
van huis, met muziek, koets en de leden in optocht. Dit jaar valt die eer te
beurt aan Anita de Graauw.

Afgelopen maart hield de Schutterij
haar jaarlijkse ledenvergadering.
Naast de gebruikelijke agendapunten
werd lid en trouwe sponsor Hans
Voorhuis in het zonnetje gezet. Na de
pauze hield René Arendsen,
programmamaker van Omroep
Gelderland, een boeiende lezing
over het ontstaan van Gelre. Op 23
juni waren leden van de Schutterij te
gast in de tuin De Lage Oorsprong in
Oosterbeek. Een mooie middag met
High Tea en een rondleiding door de
prachtige tuin. Vorig jaar waren we te
gast in de wijngaard, daarvoor in
prachtige tuinen van leden. De
activiteiten hebben soms te maken
met schieten, soms een historisch
tintje en zijn soms gewoon voor de
gezelligheid, want het bevorderen
van de gemeenschapszin en het in

ere houden van een aantal oude tradities zijn belangrijke doelstellingen van
deze historische vereniging.
Op 25 augustus vindt het jaarlijkse hoogtepunt plaats: schieten op de
papegaai. De schutterij hoopt ook vele niet-leden te mogen begroeten in
het centrum van de buurt rond ons nieuwe buurthuisje. Ook niet-leden
kunnen een schot wagen op de kruisboog.
Er zal een gevarieerd programma voor kinderen zijn; muziek van de Reflexion
Band zal samen met bar en BBQ weer voor een bijzonder buurtgebeuren
zorgen.
Tot de 25e augustus!
Meindert Rudolphi – voorzitter

“Seguimos juntos – wij gaan samen door”:
de Spaanse club in de buurt
Trouwe Klingelstee-lezers kenden ons misschien al. Toch is het ook een leuk
weetje voor nieuwe buurtgenoten/Klingelstee-lezers die recent in onze mooie
buurt zijn komen wonen: Er bestaat - alweer sinds februari 2017 - een
enthousiast groepje van ruim 10 buurtgenoten die om de 4-6 weken op
vrijdagavond (of op een avond in het weekend) bij elkaar komen, vaak bij
een clublid thuis.
Wat doen wij dan? Wij bedenken en doen samen aan activiteiten met een
Spaans tintje, elke keer
weer net iets anders. Een
aantal van ons heeft
eerder een cursus Spaans
gedaan, zijn in Spanje of
in Zuid-Amerika geboren
(of hun ouders!) of
hebben daar een tijdje
gestudeerd. Anderen
hebben er veel gereisd of
zijn anderszins
geïnteresseerd geraakt in
de cultuur, de muziek, de
keuken enz. van/uit het
Spaanse taalgebied.
Let op: we doen niet aan
conventionele taallessen
(geen van ons is docent
Spaans!) maar kiezen juist
voor uiteenlopende
activiteiten waarbij zowel
Spaans als Nederlands
wordt gesproken.
Bijvoorbeeld: een

gezellige avond bij een clublid thuis, waarbij wij zelfgemaakte
tapasgerechten proeven en daarbij (in het Spaans) over de ingrediënten en
bereiding vertellen. Of samen bij een clublid thuis of in de bios een
Spaanstalige film kijken en bezien in hoeverre wij het verhaal kunnen volgen.
De komende activiteiten zijn: een tuinfeest-BBQ met aandacht voor Spaanse
smaken (eind juni). En, na de vakantie, een wandeling door het buitengebied
van de buurt met onze gidsen Bart (bekend van meerdere
themawandelingen over de Tweede Wereldoorlog in onze omgeving) en
Ferry, gevolgd door een picknick (eind augustus).
Recent heeft een aantal mensen de club verlaten (allen door gebrek aan
tijd) - toch kwamen er ook nieuwe clubleden bij. Waaronder een oudbuurtgenoot die Hoogstede-Klingelbeek verruilde voor Oosterbeek (welkom,
Paul!), een belangrijk bestuurslid van de buurtvereniging (welkom, Wim!) en
de redacteur van deze krant (welkom, Hadewych!).
Dus mocht dit stukje uw/jouw interesse hebben gewekt, neem dan contact
op. Wij onderhouden een WhatsApp groepje voor de onderlinge
communicatie.
Contact: Sabina Stiller, Kl.wg 34, (tel. 06-17474512).
Impressies van onze bijeenkomst in april (bedankt, Karen!)

SlijpbeekPark.
Op de site van de buurt staat een uitgebreid plan voor het SlijpbeekPark, waaraan
buurtgenote Daphne van der Wal een belangrijke bijdrage heeft geleverd. De
Slijpbeek beek ontspringt in Mariëndaal en loopt via de Hes op het voormalige
Kematerrein naar de Rijn bij Rosandepolder, we kennen hem allemaal.
Een korte samenvatting van het plan staat hier, alle details kunt u nalezen op de site
www.hoogstede.nl.

Introductie
De toekomstvisie voor SlijpbeekPark is een bewonersinitiatief om het stroomgebied
van de Slijpbeek, van bron tot monding, gelegen tussen Arnhem en Oosterbeek en
tussen de Veluwe en de Rijnuiterwaarden, kwalitatief te verbeteren. Binnen het
bottom-up proces ‘Arnhem Klimaatbestendig’ is het aangemerkt als een
interessante locatie om mee aan de slag te gaan. Voor u ligt een visie op het
gebied, die in 2018 met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en
bewoners is ontwikkeld.

Samenwerking partners en kader
Het projectgebied is een grensgebied. Het is de grens tussen de gemeente Arnhem
en Renkum, en tussen het waterschap Rijn en IJssel en waterschap Vallei en Veluwe.
De samenwerking tussen de partners gemeente Arnhem, gemeente Renkum,
provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, waterschap Rijn en IJssel, waterschap Vallei
en Veluwe en Geldersch Landschap & Kasteelen is uniek omdat dit niet eerder
plaatsvond. De partners ervaren een duidelijke meerwaarde van de samenwerking
omdat samen de kwaliteit van het gebied als geheel kan worden verbeterd en één
van de partners alleen dit niet kan. Hiervoor was het nodig dat de partners,
betrokken bewoners en belanghebbenden letterlijk en figuurlijk ‘over de grens’ van
hun beheergebied gingen kijken. En dat is heel goed gelukt.

De samen met het gebied ontwikkelde visie biedt voeding voor het beleid van de
verschillende partners. Voor de Omgevingswet van de gemeenten, voor de KRW
plannen van Rijkswaterstaat en invulling van de Natura 2000 plannen van de
provincie. Daarnaast biedt de visie richting aan lopende en nieuwe ontwikkelingen
die plaatsvinden in het gebied, uitgevoerd door de genoemde partners en derden.
Visie: Eén park met een nieuwe impuls
Het gebied is een groene verbinder van Veluwe en Rijn en een landschappelijke
begrenzing van de verstedelijkte gebieden van Oosterbeek en Arnhem. Het is een
unieke locatie omdat de stuwwal, de droogdalen, de uiterwaarden en de rivier zeer
dicht bij elkaar liggen. Het gebied kenmerkt zich daarnaast door de heel eigen
identiteit van de stadsrandzone; wat in de stad niet kon, kreeg hier een plek. Dit is
nog altijd zichtbaar en voelbaar door de afwijkende bebouwingskorrel, de functies
in het gebied, de mentaliteit en het experimentele karakter van de bewoners. De
Slijpbeek is de ketting die de verschillende elementen en gebieden aan elkaar rijgt,
waarbij zichtbaar is dat het bestaan van mens en beek in dit gebied steeds van
elkaar afhankelijk is geweest. Dit zijn kernkwaliteiten die niet verloren mogen gaan.
Aan de hand van

de volgende zes uitgangspunten versterken we deze kernkwaliteiten van het
gebied:
SlijpbeekPark: één park voor mens en natuur;
Slijpbeek als verbinder en versterker landschap;
Landschappelijk wonen en werken met innovatief, toekomstbestendig karakter;
Een toegankelijk landschapspark voor iedereen;
Lokale voedselproductie voor de stad;
Voor en door mensen.

BUURTQUIZ OKTOBER
Van de moeder aller kunsten tot meezingers, over kruissteken en
schuttersstukken: op vrijdagavond 5 april vond voor de vierde keer de
Buurtquiz Klingelbeek-Rosande plaats. In een afgeladen Kookplaats streden
zestien teams om het felbegeerde straatbordje ‘Slimste Straat’. Voor de
tweede keer ging deze naar het team Lombok-Heijenoord, dat bestaat uit de
organisatie van de buurtquiz aldaar. Revanche op vrijdag 25 oktober! Met vijf
rondes, van muziek tot wijn…
Ook een keer meedoen? Er is nog plaats voor een team of twee. Teams
betalen per keer
€ 20,- inschrijfgeld en bestaan uit maximaal 6 personen. Geef je op bij Marsha
Bout via marshabout@chello.nl En vergeet niet een petje mee te nemen!

