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Om meer bekendheid te geven aan de 
Buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek 
en de activiteiten van de vereniging is 
onlangs aan het buurthuisje een vitrinekast 
bevestigd. Uiteraard is het in overleg ook 
mogelijk voor buurtbewoners om hier 
activiteiten onder de aandacht te brengen. 

Daarvoor kan contact worden opgenomen 
met: voorzitter@hoogstede.nl.

itrinekast

uurtenquête

Zoals gemeld in de Algemene Leden-
vergadering (ALV) van 26 april willen wij 
een buurtenquête houden onder ALLE 
bewoners van de buurt. Het bestuur zal 
deze, samen met medewerkers van de 
gemeente Arnhem, na de zomervakantie 
verspreiden, met natuurlijk de verwachting 
dat veel mensen gaan reageren. 
We willen graag weten wat jullie belangrijke 
onderwerpen vinden waar wij aandacht aan 
moeten besteden.

Inhoudelijke suggesties voor vragen zijn 
welkom en kunnen worden gestuurd naar: 
secretaris@hoogstede.nl.
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oordje van Wim

Ook aan het begin van de schoolvakantie is er 
dit jaar een nieuwe activiteit: de eerste editie van 
Kamp Klingelbeek, een superleuk kamp voor basis-
schoolleerlingen. Na de zomer gaan we verder met 
supergezellige activiteiten, wacht maar af...

Heb een leuke vakantie en tot ziens!

Wim Farla

Voorzitter Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek
voorzitter@hoogstede.nl

Lieve Buurtjes,

Ik schrijf dit terwijl er een derde wereldoorlog woedt, 
boze boeren snelwegen blokkeren, de vakantie 
nog een poos op zich laat wachten (al dan niet via 
Schiphol) en een nieuwe coronagolf op komst lijkt....

Maar er is ook goed nieuws, er ligt een kersverse 
Klingelstee voor je! Volgens ons is het gelukt om 
deze weer gevarieerder en actueler te maken dan 
het vorige nummer. Gemaakt door een nieuwe 
vormgever, Marjolein. 

Met onder andere een leuk interview met een mar-
kante wijkbewoner, leuke foto’s, een artikel over de 
laatste beul van Arnhem en de stand van zaken met 
betrekking tot het stenen kruis.

Tijdens de A.L.V. hebben we besloten dat we ons best 
gaan doen voor een AED in de wijk, aan het buurt-
huisje. Een artikel hierover vind je ook in dit nummer.

Uiteraard zijn nieuwe ideeën altijd welkom 🙂. 
Niet alleen met betrekking tot deze wijkkrant maar 
voor de hele wijk. Binnenkort verschijnt ook de 
langverwachte enquête waarin we vragen naar al 
jullie wensen en verbeterpunten.

Eenmaal per twee jaar worden ze vergeleken met de 
gemiddelde cijfers van Arnhem en daar komt een 
percentage bovengemiddeld of ondergemiddeld 
uit. Het tweede deel van het budget wordt kleiner 
naarmate het percentage meer bovengemiddeld is, 
wat zorgt voor een rechtvaardiger verdeling van de 
gelden. Hiermee krijgen we weer de rol die aansluit 
bij onze statuten uit 1978.

We horen ook graag van jou wat we nog meer voor 
je kunnen doen. We hebben als vereniging veel 
vaste lasten die gelukkig door de contributies gedekt 
worden, maar wat zou je nog meer willen zien als lid? 
Korting op de drankjes, elk jaar een feest met band, 
een eigen wijkbier? 

Laat het ons weten!

We horen het graag!

Alle regels en voorwaarden kun je nalezen op: 
www.hoogstede.nl

Zoals aangegeven op de Algemene Ledenverga-
dering, zou er in deze Klingelstee wat uitgebreider 
worden ingegaan op de nieuwe spelregels.

De eerste uitnodiging om te gaan meedenken over 
de nieuwe spelregels wijkaanpak dateert van 21 
januari 2020. De 24 wijken van Arnhem werden uit-
genodigd om een afvaardiging te sturen. Er was een 
kick-off in de Witte Villa in Sonsbeek, net voor corona. 
Namens Hoogstede-Klingelbeek heb ik, Wim Farla, 
meegedaan aan deze verkenningsavond en heb me, 
samen met vertegenwoordigers van veel andere 
wijken, opgegeven voor een meedenkgroep. 

Twee avonden in maart 2020 zouden in eerste 
instantie volstaan, ware het niet dat Covid 19 in 
Nederland ging rondwaren. Dat leverde voor de 
tweede meedenkavond al een vertraging van een 
klein half jaar op, deze was niet in maart maar in 
september. Daarnaast bleek de problematiek toch 
ingewikkelder dan in eerste instantie werd gedacht. 
We hebben gezoomd, online enquêtes ingevuld 
en in oktober begon het vorm te krijgen, onder de 
goede leiding van Marlies Leupen.

Het resultaat is een ‘dashboard’ met cijfers van alle 
wijken. Naast een vast bedrag per bewoner worden 
er cijfers gegeven voor de leefbaarheid van de wijk, 
de sociale cohesie en het gemiddelde inkomen. 

pelregels Arnhemse wijkaanpak 2022

....⛱

SW



KS 81 - 6

Op het vrijwilligersfront is ook nieuws: er hebben  
zich twee nieuwe enthousiastelingen bij ons 
gevoegd, Jan, wonend in het bosgebouw op 
landgoed Klingelbeek, en Guus, de ‘buurman’ van 
de Rosandelaan, draaien sinds een tijdje mee in de 
gaard. Helaas zeggen we ook vaarwel tegen Roland 
en onze penningmeester Menno, die deze zomer 
na acht jaar wijngaard naar het mooie Boekelo in 
Twente verhuizen. Gelukkig krijgen we wel de 
elektrische ‘ecograzer’ (ofwel: grasmaaier) van hen 
in eeuwigdurende bruikleen, zodat we schoon en 
stil kunnen blijven maaien.

Voorzichtig vooruitkijkend hopen we op een mooie 
zomer met af en toe een buitje maar vooral aan-
genaam zonnig zomerweer zodat de druiven flink 
suikers kunnen produceren voor een mooie oogst. 
Ondanks het feit dat er in 2021 geen oogst was 
hebben we nog een bescheiden voorraad waaruit 
we kunnen leveren. Er zal dus, zoals gebruikelijk, in 
september weer een open dag zijn, waar geproefd 
en gekocht kan worden, maar wil je voor die tijd al 
wat hebben dan kun je zoals vanouds bestellen via: 
bestel@domeinklingelberg.nl. Hou in september de 
brievenbus in de gaten voor de uitnodiging! 

Namens de wijngaard een hele mooie zomer toege-
wenst! 

Roland van Rijswijk-Deij

Het heeft dit jaar even geduurd, ondanks het warme 
voorjaar, maar de groei in de gaard is goed van start. 
Als je regelmatig langs de wijngaard loopt zul je 
versteld staan hoe hard het blad groeit, dat wordt per 
dag zichtbaar hoger. Ook de bloesem waaruit uitein-
delijk de druiven gaan groeien laat zich op veel plek- 
ken alweer zien. Qua weer ziet het er voorlopig iets 
beter uit dan vorig jaar, met minder sterke kou, maar 
nog wel een paar flinke hoosbuien. We zijn dit jaar 
extra alert op schimmel, waaraan we vorig jaar helaas 
onze oogst verloren door de aanhoudende natheid.

In 2021 berichtten we al dat we proberen om de 
wijngaard nog aantrekkelijker te maken voor insecten. 
Inmiddels werpt ook dat zijn vruchten af. Aan de 
straatkant van de wijngaard is de daarvoor ingezaaide 
strook inmiddels tot volle bloei gekomen, met een 
variëteit aan nectarhoudende bloemen waaraan hom-
mels en bijen zich tegoed doen. Zowel rondom de 
pergola, als in de oude dode boom tussen onze twee 
opslaghuisjes klimmen inmiddels prachtige rozen. 
Op dit moment vormt de laatstgenoemde een water-
val aan heerlijk geurende roze rozen die inmiddels tot 
halverwege de boom rijkt. 

Uit de    ijngaardW
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Onlangs trad tijdens de jaarvergadering van de 
Schutterij voorzitter Meindert Rudolphi af en werd de 
voorzittershamer overgenomen door Marco Bakker. 
Koning Edwin Buisman had de smaak te pakken en is 
nu als bestuurslid toegetreden. 
Samen met Francesco, Hugo, Anita, Sacha en natuur-
lijk Marco zijn zij nu vol goede moed bezig met de 
voorbereidingen van ons Koningschieten.

Dit jaar is dat gepland op 28 augustus, op het ter-
rein bij ons Buurthuisje, en we hopen zéér dat het nu 
wel doorgang mag vinden. Op deze dag wordt er 
hopelijk weer een nieuwe koning gekroond. Iedereen 
wordt van harte uitgenodigd om de festiviteiten bij 
te wonen. Zoals altijd zijn er activiteiten voor zowel 
kinderen als volwassenen en is er veel gezelligheid te 
verwachten.

Edwin Buisman

mag weer koningschieten.

Na jaren van afwezigheid mogen we eindelijk weer 
eens los. Door de coronapandemie konden de 
geplande activiteiten van de Schutterij van de 
Clingelbeeck de afgelopen jaren niet echt doorgang 
vinden. Er zijn wel enkele activiteiten geweest, zoals 
een fietstocht langs de grenzen van het Romeinse 
Rijk door de uiterwaarden van Meinerswijk en een 
wandeling onder leiding van gidsen door Mariëndaal 
met aansluitend taart, maar het traditionele Koning- 
schieten en het Winterkoninkje konden vanwege de 
maatregelen de afgelopen jaren niet doorgaan.

Voor Edwin Buisman, schutterskoning van het jaar 
2019, was dit een rare gewaarwording. 
Hij was nu twee jaar langer Koning, zónder dat hij zich 
daarvoor hoefde te bewijzen door het naar beneden 
schieten van den Papagaay, de traditionele houten 
vogel die tijdens het Koningschieten door leden van 
de schutterij geraakt moet worden.

De Schutterij van     lingelbeeck...C
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Doe mee met onze Crowdfundactie!
Hartstilstand, een niet zo gezellig verhaal maar 
wel goed om aan te roeren:

Verreweg de meeste hartstilstanden gebeuren 
thuis. Een Automatische Externe Defibrillator 
(AED) verhoogt de overlevingskans enorm 
als hij binnen zes minuten wordt gebruikt. 
Daarom is een AED in onze buurt letterlijk van 
levensbelang. 

Ook leken kunnen het apparaat hanteren, het 
vertelt de te doorlopen stappen tijdens het 
gebruik.

Wil je bijdragen aan een stukje extra veiligheid 
in onze leuke wijk? Stuur dan een mailtje naar:  
voorzitter@hoogstede.nl en dan kunnen we er 
nog dit jaar een ophangen. 

Alvast bedankt!

Steun onze inzamelingsactie voor een AED aan het 

buurthuisje, zodat we samen levens kunnen redden!

in de wijk

AL WANDELEND, 

gezellig samen 

met je buren 

op verkenning 

DOOR

je eigen, 

leuke en 

verrassende

BUURT

AEDEen
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Hoe groter en ouder de boom, hoe meer geld het 
kost. Maar vanaf €25,- heeft ook de Intratuin al een 
heel mooi boompje dat, met de juiste verzorging, 
jarenlang meegaat.

Wat zijn nou de lekkerste pruimen? Dat zijn voor mij 
toch de ‘oude’ rassen. Zoals:

•  Eldense blauwe: is donkerblauw met een ‘waas’  
 op de schil

•  Kwetsen: lange blauwe pruimen, rijp in  
 september

•  Reine Victoria: is geel/oranje met mooie rode 
 stipjes

•  Reine Claude: is helder groen, rijp in juni/juli

Vooral die groene Reine Claude is een prachtige 
pruim om te zien en om te eten natuurlijk. Hij is echt 
best wel ‘groen’ maar toch als hij goed rijp is, als 
honing zo zoet.

Wat kun je doen met pruimen? Gewoon lekker vers 
opeten. Of in plaatgebak, zoals in Duitsland veel 
gedaan wordt. Of je kunt er lekkere jam van maken. 
Heb je veel pruimen, denk er dan aan dat de vruchten 
snel oxideren. Dat is net als bij appels dat ze dan 
bruin worden als ze zijn gesneden. 
Dus niet emmers vol eerst ontpitten, snijden en dan 
pas verder verwerken. Zelf maak ik er altijd jam van, 
maar ik ga dan niet alle potten al in de zomer maken. 
Ze gaan in zakjes van 500 gram, zonder pit, in de 
diepvries. Om er later in het jaar jam van te maken.

Marianne Rooijmans

Deze keer een stuk over fruit in de (moes-)tuin. Dat 
het goed is om je omgeving te vergroenen weten we 
inmiddels allemaal. Wat ook helpt daarbij, is bomen 
aanplanten.

Er is veel keus in bomen die ook passen in een kleine 
stadstuin, maar één soort heeft daarbij mijn grote 
voorkeur: fruitbomen. Onder het motto: een boom in 
de tuin is prima, maar dan moet hij wel wat doen voor 
de kost. Fruitbomen zijn er in overvloed, maar ik heb 
het liefst fruitbomen van het ‘steenfruit’ ras. Dat is fruit 
met een harde pit, zoals kers, perzik, abrikoos, pruim. 
Ook de amandel hoort daarbij, maar die is net zoals 
de perzik en de abrikoos meer geschikt voor warmere 
klimaten. Alhoewel: het wordt steeds warmer en er 
zijn perziksoorten voor een koeler klimaat. Maar met 
dat mooie zachte harige velletje gaat het snel mis in 
een vochtig jaar. 

Ik houd vooral van pruimebomen. Het zijn erg 
kwetsbare, zachte vruchten met een teer velletje. De 
professionele kwekers hebben inmiddels soorten die 
wat harder zijn, dus minder kwetsbaar. Of ze oogsten 
de pruimen halfrijp. Dat halfrijp oogsten kan natuur- 
lijk, de vruchten worden na enkele dagen wel zachter, 
maar niet zoeter. Vers geplukte rijpe pruimen zijn 
ontzettend lekker om zo van de boom te eten, zacht 
en zoet. Zoals in ‘Jantje zag eens pruimen hangen, o 
als eieren zo groot....’et cetera.

Pruimenbomen zijn te koop in vele soorten en mat-
en, zoals hoogstam en laagstam. Ook zijn ze te koop 
bijvoorbeeld als leibomen. Die zijn dan gedwongen 
plat te groeien, goed te gebruiken als schaduwboom 
op de zuidgevel van je huis.

oestuinberichten

Dit heb je nodig voor de Chutney:

1 kg pruimen (schoongemaakt) 
1/2 kg uien in ringen
5 cm verse gember
1 kg appels (schoongemaakt)
2 teentjes knoflook (uitgeperst) 
1 el mosterdzaad
1 el zout
1/2 l rode wijnazijn
1/2 kg lichte basterdsuiker 

Zo ga je te werk:

Doe alle ingrediënten bij elkaar in een grote 
pan en laat het 30 minuten sudderen. Voeg de 
rode wijnazijn en de suiker erbij en laat het dan 
nog eens 30 tot 45 minuten zachtjes pruttelen 
zodat het kan indikken.

Pruimenchutney 

Herinnering contributie 2022
Buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek

Verzoek om zij die de contributie voor 2022 nog niet 
betaald hebben het bedrag alsnog over te maken op: 

IBAN: NL71 RABO 00385035233 
ten name van Vereniging Hoogstede-Klingelbeek 
onder vermelding van naam, straat en huisnummer, 
éénpersoonshuishouden ja/nee en mailadres voor 
correspondentie (*).

De contributie bedraagt € 20,00 per jaar voor 
gezinnen/samenwonenden en € 15,00 per jaar voor 
éénpersoonshuishouden.

(*) Gegevens worden uitsluitend gebruik ten behoeve 
van de buurtvereniging en worden niet aan derden 
ter beschikking gesteld.

Contributie 

M

if you shake the tree, be around when the fruit falls to pick it up....🌳
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Het begin: sinds bijna twee jaar woon ik in het bosge-
bouw van Landgoed Klingelbeek, samen met mijn man 
Jan en hond Lizzy. Door met mijn hond te wandelen 
in de wijk heb ik buurtbewoners leren kennen en dan, 
voor je het weet, zit je in het bestuur van Hoogstede- 
Klingelbeek. Waarom ik mij wil inzetten als bestuurslid 
is mede ingegeven door mijn verwachting dat de ‘wijk’ 
een belangrijke plek is en wordt, om gezamenlijk 
activiteiten te organiseren en voor elkaar ‘te zorgen’. 
In het bestuur vervul ik de functie van penningmeester.

Ondertussen: ben ik werkzaam in de ‘governance’, een 
begrip voor de handeling of wijze van besturen, de 
gedragscode en het toezicht op organisaties. Ik ben 
interne toezichthouder bij drie zorginstellingen en geef 
les aan de Academie voor Toezichthouders in Zorg en 
Welzijn. Daarnaast adviseer en begeleid ik besturen en 

toezichthouders in de zorgsector bij het naleven van de 
gedragscode. 

Één keer in de 14 dagen vinden jullie mij zondags in 
het bezoekerscentrum de Veluwezoom in Rheden waar 
ik als vrijwilliger werkzaam ben in de winkel van Natuur-
monumenten.

Vervolgens: mag ik genieten van de betrokkenheid van 
buurtbewoners en de passie van de bestuursleden in 
de vereniging. Naast mijn reguliere werk ervaar ik het 
als prettig om met andere vraagstukken bezig te zijn en 
daar mijn creativiteit in kwijt te kunnen.

Tenslotte: ontmoet ik jullie graag bij alle activiteiten 
door en voor de buurt en alle suggesties zijn welkom.

Beatrix van Emmerik  (penningmeester)

Al sinds 2014 wonen wij (Jolien, Rimke en inmiddels 
onze drie kinderen) aan de Hoogstedelaan 10. 
Natuurlijk gecharmeerd van het groen, zowel in als 
naast de wijk, de schapenweide, de wijngaard, de 
ligging ten opzichte van het centrum en niet te verge-
ten de leuke mensen die er wonen! 

Net na onze verhuizing had ik, wellicht herkenbaar, de 
intentie om de wijngaard in te gaan, elke avond te jeu-
de-boulen, Spaans te volgen en wat al niet meer! Dat is 
er, allemaal excuses ja, toen niet van gekomen. Nu wel, 
of in elk geval steeds meer: mijn dochters (Ella van 8 
en Fiene van 6) zijn inmiddels wat ouder en de jongste 
(Ties van bijna 2) hobbelt er wel achteraan. 

Daarnaast heb ik nu meer tijd door op het werkgebied 
het een en ander te veranderen. Vandaar mijn interesse 
en toetreding tot het bestuur van de wijkvereniging 
sinds mei jongstleden. 

Er zijn torenhoge ambities, zoals je begrijpt, maar laten 
we vooral mooie, nuttige en leuke dingen met elkaar 
(blijven) organiseren. In dat opzicht kom ik in een 
gespreid bedje terecht, wat zijn er veel activiteiten en 
werkgroepen! 

Ik houd van sporten en ga regelmatig met de mountain-
bike de bossen in, uniek wat voor een MTB-routes we 
hier in onze ‘achtertuin’ hebben. Ook dat trapveldje in 
onze wijk vraagt om een soort van zomeravond voet-
balcompetitie, toch? Daarnaast ben ik vrijwilliger bij het 
zorgcentrum Hoogstede en vind ik iets van de verkeers-
veiligheid rondom de Utrechtseweg met schoolgaande 
(en dus overstekende) kinderen. De wil is er wel, zoals je 
merkt, nu nog de uitvoering... 

Tot hopelijk snel bij een van de activiteiten of gewoon 
als we elkaar tegenkomen in de buurt!

Rimke van Meerem

Als voorganger van Wim was ik al eens eerder vijf jaar 
bestuurslid. Toch heb ik er niet lang over nagedacht, 
toen ik gevraagd werd opnieuw bestuurslid te worden. 
Omdat: ik goede herinneringen heb aan mijn vorige 
periode als bestuurslid, ik een goedlopende buurtver-
eniging in meerdere opzichten belangrijk vind voor een 
wijk, onze wijk een mooie en gezellige wijk vind, omdat 
ik me graag inzet voor mijn leefomgeving.

Ik woon aan de Utrechtseweg, samen met mijn vrouw 
Nicoline, onze zoon Leander en dochters Tianda en 
Arinda. Ik werk inmiddels dertien jaar bij de Radboud 
Universiteit in Nijmegen, sinds januari in een nieuwe 
functie als afdelingshoofd Management Support van de 
Information & Library Services. 

Mijn hobby’s zijn klussen in en rond huis, tuinieren, 

drummen, muziek luisteren, TV kijken, lekker koken en 
dito eten, dat soort dingen. Zeker géén hobby van mij: 
sporten! Waar ik wel echt van kan genieten is wijn. Sinds 
vorig jaar mag ik mezelf vinoloog (=wijndeskundige) 
noemen, Een mooi toeval is dat we vanuit ons huis zicht 
hebben op Domein Klingelberg, onze wijkwijngaard.

De Buurtvereniging heeft een lange traditie van het 
organiseren van allerhande activiteiten en festiviteiten, 
door het bestuur maar óók door de leden. Daarvoor 
ben ik de komende tijd de contactpersoon. Wie iets 
wil organiseren met de Buurtvereniging kan zich bij mij 
melden. Ik kijk ernaar uit! Net zoals ik ernaar uitkijk om 
samen met de overige bestuursleden weer leuke, 
nuttige en zinvolle bijdragen aan onze wijk te geven. 

Remy ten Hoedt 

oorstelrondje

Het bestuur van links naar rechts:  Rimke van Meerem, Remy ten Hoedt, Beatrix van Emmerik, Wim Farla en Christine Schakelaar.

V
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Voor de naam van de nieuwe plek was een prijsvraag 
uitgezet en op de Algemene Ledenvergadering werd 
de winnaar bekend gemaakt: Anneriek Gerritsen, 
met de naam ‘Denkershoekje’. Broer en zus Denker 
woonden tot op zeer hoge leeftijd in het witte 
boerderijtje op de hoek. Het schijnt dat zus Denker 
zo proper was dat zij iedere zomer de klinkers om-
draaide en deze schoonmaakte. Zij zullen niet echt 
blij geweest zijn met ons natuurhoekje...

Er kunnen zich nog steeds mensen aanmelden om 
mee te helpen het groen op orde te houden. Het 
is heel helend en gezellig om met elkaar de buurt 
groener te maken. Niet alleen voor ons, maar zeker 
voor insecten, vogels en andere kleine dieren.

Moniek Warmer

Op het maisveld zijn dit voorjaar perken met bollen 
opgekomen en het bijenhotel is officieel geopend! 
Daardoor gonst het nu geweldig op het bloemenveld 
naast de moestuintjes. De wilde bijen kunnen nu 
lekker logeren in het hotel dat Henk heeft gebouwd.

Ook aan de oostzijde van de wijk gebeurt van alles. 
Het hoekje tussen de Hulkesteinseweg en de Klingel-
beekseweg is beplant met ‘geadopteerde’ planten, 
die groenliefhebbers uit de wijk hadden geschonken 
aan Groentak. 

Nu is het altijd handig om een naam te hebben voor 
een plek. Zo hebben we het Coronatijdperk, waar 
brandkruid en geraniums staan en het Karakterstukje 
met wat groenten, dat er tegenover ligt. 

De wijk wordt steeds    roener!

in de lucht, behalve wanneer ze nestelen en jongen 
hebben), geef dat dan aan op: waarneming.nl 
Mail het ook even naar mij terug, eventueel met foto 
(kun je ook uploaden in waarneming.nl). 

De meeste kans om ze te spotten is ‘s avonds, je hoort 
ze dan vaak ook ‘gieren’. Dus loop je een dezer dagen 
‘s avonds door de wijk, let dan even extra goed op. 
Wanneer we weten waar de huidige nestplaatsen 
zijn, dan kunnen we kijken of we van daaruit kunnen 
uitbreiden. 

Heb je vragen en/of ideeën, dan hoor ik het graag.

Marieke Kleinhuis 
biodiversiteit@groenwestarnhem.nl

Zoals jullie misschien weten is de gierzwaluw een van 
de adoptiesoorten van onze wijken, maar deze vogels 
hebben het lastig doordat er steeds minder nest-
gelegenheden zijn. 

Daarom willen we gericht nestkastjes gaan ophang-
en (niet alleen voor gierzwaluwen, we zullen dat ook 
doen voor andere vogels). We weten dat er al wel 
gierzwaluwen nestelen op een aantal plekken in onze 
wijken, maar we hebben nog niet alle huidige nestel-
plekken in kaart. 

Daarom deze oproep: 
als je weet waar gierzwaluwen nestelen (dat weet je 
doordat je ze bijvoorbeeld onder een dakpan ziet 
verdwijnen, want normaal gesproken blijven ze altijd

Nestkastjes voor Gierzwaluweng
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zuiver geboord omdat ze anders de vleugeltjes 
beschadigen. Het zijn kieskeurige gasten. De riet-
stengels dienen het zelfde doel, maar worden 
duidelijk minder frequent bezocht. Maar goed ook, 
want de vogels trekken zo’n strootje eruit om de in-
houd op te eten, een blok hard hout is niet te kraken.

Het is leuk en leerzaam om op een zonnige dag eens 
te kijken hoe deze insecten te werk gaan: eerst wordt 
de juiste diameter uitgezocht (onthoud maar eens 
de goeie!), vervolgens kruipen ze achterwaarts het 
gangetje in om de eitjes af te zetten, en wordt het ge-
heel afgewerkt. Zo gaat in principe ook de bekende 
rosse metselbij te werk, die er hier als de kippen bij 
was om gaatjes te vullen (al bij de bouw, in verkeerd 
geboorde gaten voor de schroeven!). Deze bij neemt 
ook genoegen met gaten in tuinmeubels, werkt snel 
maar slordig, u kent hem wel. 

Kom ook eens kijken welke andere bijen hier bijeen 
komen en verbaas je over de vele vormen en afme-
tingen!
 
Henk te Hietbrink

In de vorige editie vertelde ik over bijzondere planten 
die in onze wijk voorkomen, ik heb er toen vier onder 
de loep genomen. Op dit moment is de bloemen-
pracht nog wat schaars door het droge voorjaar, 
waardoor veel zaden niet of laat zijn gaan kiemen. 
Hopelijk maakt de natuur nog een inhaalslag wat dat 
betreft, maar ook bij ons zal de flora en fauna zich 
moeten aanpassen aan het veranderende klimaat.
Over fauna gesproken: u hebt vast al wel ergens 
gehoord of gelezen dat het aantal insecten drastisch 
is afgenomen door diverse oorzaken; voor sommige 
insecten zijn particuliere tuinen en stadsgroen de 
enige plekken waar ze nog kunnen standhouden.

Met dit in het achterhoofd besloot ik vorig jaar een 
insectenhotel te gaan maken, voor met name diverse 
soorten wilde bijen. Dit hotel heb ik onlangs geplaatst 
in een hoek van de bloemenwei aan het Maisveld. 
Zo te zien aan de afgesloten nestkamertjes wordt die 
al druk bezocht. De bijen die hier te gast zijn hebben 
hun eitjes afgezet in geboorde gangen in blokken 
hout, waarbij ieder eitje een eigen kamertje heeft en 
ook wat stuifmeel meekrijgt als voedsel. 
Zo’n gang wordt afgesloten met een propje leem of 
iets dergelijks, het nageslacht werkt zich als het groot 
genoeg is een weg naar buiten. 

Dit gaat er heel anders aan toe dan bij de bekende 
honingbij, in dit hotel is dan ook geen druppel ho-
ning te vinden. Ook valt op dat er veel kleine gaatjes 
(2-3 mm) gevuld zijn; daar is duidelijk behoefte aan 
en ze zullen zeker worden aangevuld want er is nog 
ruimte voor meer houtblokken.

Veel gekochte bijenhotels krijgen helaas nooit be-
zoek omdat a: de gaten vaak veel te groot zijn (bam-
boestengels), b: de gaten diep moeten zijn en van 
achteren gesloten en c: ze glad moeten zijn en dus

ijen Bijéén

🐝

B

....
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•  De biomassacentrale wordt dan alleen nog ge-
    bruikt wanneer er extra warmtevraag is, bijvoor
    beeld wanneer het heel koud is.
•  Op termijn zou de warmte, die met aquathermie
    wordt gewonnen, mogelijk ook in de rest van de
    wijk kunnen worden gebruikt. De installatie wordt
    daarvoor modulair gebouwd.
•  Schipper Bosch zal contact opnemen met Groen
    West om dit verder vorm te geven. Tot op heden
    heeft de werkgroep bovenstaande positieve
    ontwikkelingen zelf nog niet met Schipper
    Bosch kunnen bespreken. 

Verder heeft de nieuwe coalitie van het gemeente-
bestuur zich in het akkoord 2022-2026 duidelijk 
uitgesproken over houtstook: “De overlast die hout-
stook veroorzaakt, baart ons grote zorgen. Houtrook 
is immers ongezond en, in geval van slechte lucht- 
kwaliteit of weersomstandigheden, blijft deze rook 
langer hangen. Met name Arnhemmers met long- 
aandoeningen hebben daar last van. 
Daarom gaan we het stookalert van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) breed onder 
de aandacht brengen. We nemen in het omgevings- 
plan op dat stoken verboden is wanneer het stook- 
alarm van kracht is en zullen hierop handhaven.”

We zijn heel blij met het initiatief van Schipper-Bosch 
en de ontwikkelingen bij de gemeente maar we blij- 
ven ook in de toekomst alert op overlast. De werk-
groep Biomassa Klingelbeek blijft in gesprek met alle 
betrokkenen en zal daarbij zoeken naar manieren om 
de overlast te beperken. 

Wilt u meer informatie over dit traject? 
Stuur dan een mailtje aan: 
biomassaklingelbeek@gmail.com

Namens de werkgroep, Foske Kleima

De biomassacentrale op landgoed Klingelbeek is 
inmiddels twee jaar in gebruik voor de verwarming 
en warmwatervoorziening van de woningen op het 
landgoed. Gedurende die periode ervoeren om-
wonenden regelmatig overlast door stank en leefden 
er zorgen over de gezondheidsrisico’s van de uitstoot 
van schadelijke stoffen. De laatste maanden gaat het 
wat dat betreft goed: er is nagenoeg geen stankover-
last geweest.

Inmiddels worden verschillende appartementen op 
het landgoed te koop en te huur aangeboden. Wan-
neer deze woningen binnenkort bewoond zullen zijn 
kan er wellicht opnieuw tijdelijke overlast optreden 
door de biomassacentrale, bijvoorbeeld doordat die 
moet worden aangepast aan de nieuwe warmtevraag.

Tot oktober 2021 was er regelmatig overleg, maar na 
het vertrek van onze contactpersoon uit dit project is 
door Schipper Bosch geen nieuwe contactpersoon 
aangewezen en is er dus geen overleg meer geweest. 
Na herhaaldelijke pogingen opnieuw in gesprek te 
komen heeft de werkgroep contact opgenomen met 
wethouder Cathelijne Bouwkamp. Theunis Kalsbeek, 
projectmanager bij de gemeente Arnhem, legde 
vervolgens namens ons contact. Van hem kreeg de 
werkgroep de volgende mondelinge terugkoppeling: 

•  Er is overleg geweest tussen de gemeente en
    Schipper Bosch over de toekomst van de centrale
    en de inzet van alternatieve verwarmingsmethoden.
•  De biomassacentrale wordt versneld afgeschreven.
•  Op korte termijn wordt ingezet op aquathermie als
    alternatieve warmtebron, dat wil zeggen: men gaat
    gebruik maken van warmte uit Rijnwater om in de
    grootste warmtebehoefte van het land goed te
    voorzien. 
•  Deze installatie zal al voor de winter van 2022/2023
    in gebruik worden genomen.

Biomassacentrale landgoed     lingelbeekK   



KS 81 - 24 KS 81 - 25

De geliefden bereikten veilig de overkant en richtten 
later een kruis op ter herinnering aan de dappere 
Elbert. 

Een nog mooier verhaal vertelt dat tussen Mariëndaal 
en Klingelbeek rond middernacht af en toe een man 
zou rondwandelen, met zijn hoofd onder zijn arm. 
Hier ging het om een ander paar met knecht dat de 
Rijn wilde oversteken en werd overvallen door rovers. 
Ook hier liet de knecht het leven, evenals drie van de 
vier rovers. Wie er dan rondspookte is niet duidelijk, 
maar het kruis zou ook in dit verhaal zijn opgericht ter 
nagedachtenis aan de dappere knecht.

In het krantenartikel van 1939, waarin over het 
onderzoek naar het kruis wordt gerept, wordt ook 
gezegd dat het kruis “... nu in het bezit is van het 
Gemeentemuseum, doch zoodra men een geschikt 
punt, hetzij in de nabijheid van het oude, hetzij bij het 
landgoed Den Brink, daarvoor heeft gevonden. Het 
heeft bijna vier eeuwen den tand des tijds weerstaan, 
het dient ook nu weer naar den openbaren weg terug 
te keeren, waar het nog eeuwen lang een merkteeken 
zal kunnen zijn.” (Arnhemsche Courant 02-12-1939)

Het kruis zal in de wijngaard worden geplaatst, met 
een informatiebord, dus midden in de wijk en voor 
iedereen te aanschouwen. Op de plaats van het huis 
van de weduwe Van Embden staat nu de Rosandeflat.

Hadewych Martens

Lang geleden stond er een stenen kruis in de tuin 
van de Weduwe Van Embden aan de Utrechtseweg 
139. Dit kruis stond sinds de 16de of 17de eeuw aan 
de oprijlaan van het huis Klingelbeek, dat vanaf de 
Utrechtseweg naar de Klingelbeekseweg liep. In de 
jaren ’30, toen het huis was gesloopt, werd het kruis 
geschonken aan het Gemeentemuseum en daar in de 
tuin geplaatst. In de jaren ’90 verdween het naar het 
Gemeentelijk Depot, met vele andere oude gevel-
stenen en ander archeologisch materiaal. Op een of 
andere manier is het vervolgens terechtgekomen in 
Het Arsenaal in Doesburg, van waaruit het nu weer in 
onze buurt geplaatst zal worden.

Historie
Op het kruis staan letters gebeiteld, die echter nau-
welijks nog leesbaar zijn. Onderzoek in 1939 wees uit 
dat het om een herdenkingskruis gaat, om de moord 
op Besiender (opzichter) Steven Esser te gedenken, 
die stierf op 24 december 1570. Er waren, waar-
schijnlijk vanwege de slechte leesbaarheid van de 
letters, ook allerlei verhalen in omloop over de her-
komst van het kruis, of, over degene ter herdenking 
van wie het zou moeten zijn.

Zo zou het gaan om een kloosterbroeder van het 
Klooster Mariëndaal, Willem van Aller. Hij was verliefd 
geworden op een jonge vrouw, Maria, die zich in het 
Vrouwenklooster in Renkum bevond. Ze besloten 
samen weg te lopen naar de overkant van de Rijn, 
naar Meinerswijk. De knecht van Willem, Elbert, 
ging mee. Onderweg werden ze echter door rovers 
overvallen, de knecht verdedigde zijn meester en liet 
daarbij het leven. 

et Stenen Kruis
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We kennen allemaal de winkel met de bolderkar op 
de stoep, op de hoek van de Utrechtseweg en (korte) 
Klingelbeekseweg: 

Hans Voorhuis Wonen en Antiek

De winkel is open en ik loop naar binnen. Een harte-
lijke begroeting volgt. Hans stelt voor dat ik eerst 
wat ga rondkijken terwijl hij thee zet. Dwalend door 
de ruimte kom ik erachter dat wat op de internetsite 
staat over de winkel precies is wat ik zie: Een winkel 
vol meubilair en decoratieve voorwerpen, gericht op 
‘wereldwonen’ en een ‘totaalconcept’. Kasten, stoel-
en, schilderijen, koper, zilver, een oud poësiealbum, 
porseleinen poppen, serviesgoed, lampen, klokken... 
te veel om op te noemen!

Eenmaal aan de thee hebben we het over onze 
(hernieuwde) kennismaking: ik ontmoette Hans voor 
het eerst in de jaren ‘70 toen hij een winkeltje had in 
Klarendal en ik op zoek was naar een geloogd gre-
nen buffetkast, toen helemaal ‘in’. Hans: “O ja... de tijd 
van de grenen-hausse!” Hans vertelt over dat winkel-
tje: “Het was zo klein dat er maar een paar mensen in 
konden. Daarom hadden we op het pleintje voor de 
winkel bankjes neergezet waar de mensen konden 
wachten tot ze naar binnen konden. Ze kregen er 
koffie bij van ons. Ikzelf woonde boven het winkeltje, 
dat voorheen ‘de Friesche Bakkerij’ was”; ik huurde 
het pand voor 150 gulden per maand.” 

Later werd hij ook eigenaar van ‘de Steenen Spijker’ 
op de Steenstraat, waar hij antiek en curiosa verkocht. 
Zo kocht Hans eens 60 jurken uit Afghanistan in, die in 
no time uitverkocht waren. Hij kocht er nog 500 bij... 
de jurken deden het zo goed dat dames ze op de 
stoep voor de winkel nog stonden te passen.
In 1984 verkocht hij deze winkel; sinds 1980 was hij al 
eigenaar van het pand aan de Utrechtseweg.

Een  nterviewI
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Hij liet het restaureren en tenslotte liet hij de groene 
luiken aanbrengen. Hierdoor kreeg het een meer 
chique uitstraling, waardoor ook zeer welgestelden 
naar de winkel kwamen.
Omdat hij niet alleen deze klanten wilde, zette hij de 
bolderkar op de stoep: dit verlaagde de drempel om 
binnen te komen. Hij wilde en wil een winkel zijn voor 
iedereen. 

50 jaar handelen in antiek.
Volgend jaar zit Hans 50 jaar in de antiekhandel.

Hij vertelt: “Wij Voorhuizen zijn kunst- en antieklief-
hebbers, het zit in onze genen!
Mijn oma had veel antiek, zo is de interesse ontstaan. 
Ik kocht mijn eerste stuk toen ik twaalf jaar was. Ik ben 
dus al vroeg begonnen met handelen en ook mijn 
broer was antiekhandelaar.
Mijn vader had in de jaren ‘50 in de Achterhoek een 
naaimachinefabriek met winkels in verschillende 
plaatsen. Waar geen winkels waren, ging hij met zijn 
naaimachines verkoopdemonstraties geven, waarbij 
de mensen ze zelf mochten uitproberen. De boeren 
zeiden: ”Als die machine van jou mijn dikke manches-
terbroek kan naaien, dan moet hij wel goed zijn!”
Toen mijn vader jong overleed, moesten wij als 
familie zonder hem ons inkomen zien te verdienen. 
Mijn moeder zette mijn vaders’ werk voort en als kind 
mochten wij dan raden hoeveel machines ze op een 
avond verkocht. 

Ik was jong in Amsterdam, in de tijd dat rond het 
beeld Het Lieverdje de Provobeweging ontstond. 
Johnny the Selfkicker (red: Johnny van Doorn, een 
van oorsprong Arnhemse schrijver, dichter en voor-
drachtskunstenaar) droeg daar gedichten voor. Het 
was ook de tijd van de Koude Oorlog. Er werden 
daar allerlei redevoeringen gehouden, ook door een 
professor die zei: “Ga niet studeren, leef!”

Ik was gek op oldtimers: ik kocht ze, knapte ze op en 
verkocht ze weer. Toen kwamen de geloogd grenen
kasten en daarna lokten de klokken; er kwam steeds 
meer vraag naar wonen en zo ontstond het totaal-
concept van de winkel.” Hans: “Antiek is in de loop 
van de tijd minder duur geworden. Maar de laatste 
jaren trekt het weer aan: mensen willen niet meer 
meedoen aan de wegwerpcultuur en gaan weer op 
zoek naar mooie oude spullen. Antiek is tenslotte het 
toppunt van hergebruik”.

Tot slot vertelt hij nog even een anekdote om te 
illustreren dat interesse in antiek de Voorhuizen in 
de genen zit, maar dat kennis ook belangrijk is:
Een neefje van hem kocht in Nepal op een marktje 
een beschadigde porseleinen vaas voor 180 dollar. 
Na onderzoek (het bleek een Chinese vaas uit de 13e
eeuw) en restauratie (kosten 10.000 gulden) werd de 
vaas bij Christies in Londen geveild en verkocht aan 
het Nationaal Museum in Peking. De neef hield er 
340.000 gulden aan over! 

50 jaar en gewoon doorgaan

Ik vraag Hans, die inmiddels de pensioengerechtigde
leeftijd is gepasseerd, of hij nog lang wil doorgaan 
met zijn winkel. Hans zegt: “Ik zou niet anders wil-
len, dit is toch heerlijk! Ik weet veel van antiek, maar 
eigenlijk weet ik er nog weinig van. Ik leer nog steeds 
bij en ik vind het leuk om dingen die ik niet weet uit 
te zoeken; ook design vind ik leuk. Ik ga gewoon 
door, anders zou ik me doodvervelen...!”

Anja Tolkamp



KS 81 - 30 KS 81 - 31

De stadsbeul had geen gemakkelijke functie. Tijdens 
de strafvoltrekking was hij de centrale figuur die met 
de veroordeelde afrekende. Hierbij dienden allerlei 
rituelen in acht te worden genomen en hadden zaken 
als het beulszwaard, het knopen van de strop en het 
verslepen van de terechtgestelde een symbolische 
betekenis. 

Hoe zit het nu met de laatste stadsbeul van Arnhem, 
Derk Jansen?

Laarzenmaker Derk of Dirk Jansen kwam uit een be- 
kende Duits-Nederlandse vilders- en scherprechters-
familie. Hij was de zoon van Gerhard Wilhelm Joseph 
(Willem) Jansen (1765-1807), vilder en landbouwer, 
en diens tweede vrouw Willemina (Wijntjen) Hendriks 
(1759-1831). Zijn oom Gradus Jansen (1774-1826) 
was stadsscherprechter van Amsterdam en zijn 
broer Joannes Jansen (1794-1852) was van 1821-
1851 scherprechter te Groningen. Dirk Jansen werd 
gedoopt in Baak. Toen zijn oom in 1826 stierf, solli- 
citeerde scherprechtersknecht Derk Jansen naar de 
opengevallen post, maar werd toen afgewezen ten 
gunste van Jacobus Ras (1789-1837). Na de dood 
van Ras in 1837 werd hij alsnog aangenomen als 
scherprechter van Amsterdam.

Een Koninklijk Besluit van 1851 leidde tot verminder-
ing van het korps scherprechters tot twee beulen: de 
scherprechter van Arnhem en Jansen. Bij Koninklijk 
Besluit van 21 november 1854 werd die van Arnhem 
ontslagen, toen was Jansen per 1 januari 1855 de 
enige scherprechter in Nederland. Met de ophanging 
van Johannes Nathan in Maastricht op 31 oktober 
1860 verrichtte hij de laatste Nederlandse executie in 
vredestijd. De doodstraf werd hierna nog verschil-

Lag de laatste Arnhems stadsbeul begraven langs de 
Klingelbeekseweg?

Wanneer je langs het huis aan de Klingelbeekseweg 
30 loopt en achter het elektrakastje kijkt dat daar 
op de stoep staat, zie je een bewerkte steen staan. 
Die staat er al heel lang. Het gerucht gaat dat hier 
de laatste rustplaats is geweest van de laatste stads-
beul van Arnhem. Watte?? Stadsbeul? Ja inderdaad, 
Arnhem heeft lang een stadsbeul gehad. Die was 
onmisbaar voor de vroegere strafrechtspleging waar 
veel lijfstraffen werden toegepast. Deze scherprech-
ter, hangman, diefhenker of ‘meester van en met den 
zweerde’ werd in de volksmond beul genoemd.

In Arnhem komen we de scherprechter voor het eerst 
tegen in 1452 toen ‘Godert de borduerwercker’ zes 
Vlaamse ponden ontving wegens het “te bestick-
en die scerpenmeisters tabbert”, een geborduurd 
bovenkleed voorzien van het stadswapen en een 
zwaard.

Door hun beroep hadden de scherprechters de 
nodige kennis over de anatomie van het menselijk 
lichaam en het verzorgen van verwondingen. 
Ondanks ontzag en vrees werd hen dan ook regel- 
matig gevraagd om verwondingen, botbreuken en 
ontwrichtingen van ledematen te behandelen. 
Zo bezat de Arnhemse scherprechter Gerrit Hoffstad 
in 1642 in de Wielakkersteeg een heelkundige prak-
tijkruimte voor de kleine burgerij, die het stads-
bestuur oogluikend liet voortbestaan mits hij geen 
‘bekkens’ uithing of open winkel hield. Kort daarna 
begon hij echter als chirurgijn op te treden, tot grote 
woede van het stedelijk chirurgijnsgilde, waarop het 
stadsbestuur besloot tot het opleggen van een boete. 

Klingelstee      istorisch
 
jurisdictie lag destijds bij de splitsing Onderlangs – 
Bovenover. Dat is ook nog te zien op oude kaarten 
van Arnhem: bij die splitsing zijn twee palen met een 
rad/wagenwiel getekend. Dat gaf de grens van de 
jurisdictie aan. Klingelbeekseweg 30 ligt inderdaad 
buiten de jurisdictie van Arnhem maar of dit inder-
daad de laatste rustplaats is geweest van de laatste 
scherprechter, dat weet eigenlijk niemand, maar het 
is wel een mooi verhaal.

Bart Steenkamer

Bron: Zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem door P.G. Aalbers, Wikipedia

lende keren uitgesproken, maar in alle gevallen ver-
leende de koning gratie. Met de afschaffing van de 
doodstraf op 17 september 1870 werd Jansen, net 
als zijn beide assistenten, bij KB van 24 september 
van datzelfde jaar op wachtgeld gesteld. Op 19 april 
1862 was hij met zijn vrouw naar Arnhem vertrokken, 
niet ver van zijn geboorte- plaats Steenderen.

Omdat beulen in de maatschappij als onaanraakbaar 
werden gezien werden ze na hun dood begraven
buiten de jurisdictie van Arnhem. De grens van deze

H   



KS 81 - 32 KS 81 - 33

Hallo, 
   
     Hoi ! Ik app je straks

 Hoi Elin, leuk dat ik je een
 paar vragen mag stellen:  
 een interview voor de

 kinderpagina van de 
 Klingelstee / buurtkrantje

Ja    Wat is je leeftijd?

  En op welke school zit je De Marlijn

Ik jou ook!
     
     Wil je iets vertellen
     over waar je woont?

bij mijn moeder in 
Schuytgraaf.

      
     Wat doe je graag? 
     Hobbies

Is helemaal goed tot straks!

    Schrijf ik je naam 
    zo goed? Elin

Ik ben 12 jaar!

   
     Daar heb ik je wel 
     eens gezien!

Ik woon deels bij mijn vader 
aan het maisveld en deels

Afspreken met vriendinnen, 
hockey, tekenen

   Heb je ook vriendinnen 
   in deze buurt?

Ja ik Cato, Floor, Roos, 
Phileine, Feline

  En zullen we een van 
  jouw tekeningen bij dit 
  interview plaatsen?!!

Oh maar die liggen 
op school!

  Stuur je me morgen een
  foto? Of mag je telefoon 
  niet mee de klas in

Maar ik ben ook niet de 
aller beste in tekenen

Met een lijstje erom en op 
glanzend papier ziet het er 
nog mooier uit

 Ik ga kijken wat ik kan doen
  Waar spreken jullie het
  liefst af? Heb je een tip
  voor andere kinderen

    waar het leuk is om 
    naar toe te gaan?     Er is een geheime hut

      
         Wat zeg je nu?

  Haha ja maar geheim hé
   
   ok, vertel, waar is de 
   geheime hut niet?

    Jouw achtertuin

Ook niet in die van mij
              
               O nee?

Nee maar wat er niet 
is kan nog komen

             
                Haha

Maar als kinderen willen 
weten waar het is kunnen
ze altijd bij mij terecht het is 
verboden voor ouders

  Goed dan. Volgende
  vraag: Wat is je favoriete
  buurtfeest 

   
         (Er is maar een 
         goed antwoord)

Pasen
     
      Goed geantwoord!

    Als jij iets zou kunnen
    toevoegen aan deze 
    buurt, wat zou het zijn?

    Heb je een droom 
    voor de kinderen hier

 Kabelbaan!!

           
           Jaaaaaa!!   Ik hoop dat de buurt-

  burgemeester meeleest

 Hahaha ja hoop 
 ik ook!

    Bedankt voor het 
    interview! Leuk gesprek!

Haha ja jij ook bedankt 
vond het erg leuk 
om te doen!

Pasen en 
koningsdag

    Maar wat is echt je 
    leukste buurtfeestje?

    Heb je een nog een 
    vraag voor mij? 
    Anders zijn we klaar

Wordt vaker 
paashaas!

      
        Leuk! Dankjewel Geen probleem!
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Dit was ons huis, ... 
nu is het van de ouders van Jim, Adams vriendje ♥  

We zijn net verhuisd. 
Lager aan wal, dichter bij de Hoogvliet. 

Voordat we gingen had ik elk takje, plantje en onze 
heggen nog even extra lief. 

De mooie Waaltjes vers gelegd, 
voortuin eindelijk klaar.

De buren voelden niet meer als gebrek 
aan privacy, maar als de fijnste mensen 

naast ons ever, alsof we eeuwig de 
beste plek op de camping hadden. 

Dus deze wijktekening heb ik 
gewijd aan Hoogstedelaan 77. 

Vaarwel mooi huis met kerkraampjes.
Groeten, Paula.

ijktekening 

⛺
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Tot de volgende keer....


