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Woordje van Wim 
 
 
 

Dag Buurtbewoners, 
 

Na een kwakkelende herfst zitten we alweer in 
december. Sint-Nicolaas is al langs geweest en 
op 26 november hebben we hem in onze wijk 
mogen ontvangen. In het laatste half jaar hebben 
we ook een aantal andere leuke dingen gedaan. 
Mag ik even wat noemen? 

 
Een heel leuke buurtquiz, een natte maar onder de 
tenten supergezellige Schwein am Rhein, ons eerste 
Klingelkamp en een bijzondere activiteit: we hebben 
ons Stenen Kruis van Klingelbeek opgehaald in 
Doesburg! In het voorjaar gaan we het feestelijk 
terugplaatsen in onze wijk. In onze oude wijk hebben 
we veel historie en historie creëert verbinding. 

 
Inmiddels is ook de wijkenquête langsgekomen. 
In de volgende Klingelstee melden we de resultaten 
hiervan. En de eerste toezeggingen voor de wijk-AED 
(Automatische Externe Defibrillator) zijn binnen. 
De komende tijd gaan we de activiteiten op het 
gebied van ‘crowdfunding’ weer oppakken. 

 
Tenslotte stond in de vorige Klingelstee nog een 
stukje over de nieuwe Spelregels Wijkaanpak 2022. 

 
De gehele tekst is op de website geplaatst. 
Ben je benieuwd naar de rest van de spelregels? 
Kijk op de site of mail naar voorzitter@hoogstede.nl. 
Ik geef dan een exemplaar bij je af. 
Ook is er tijdens de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) in april 2023 de gelegenheid om nog vragen 
hierover te stellen. 

 
Verder wens ik, namens alle bestuursleden iedereen 
fijne kerstdagen, een leuke en veilige jaarwisseling en 
tot ziens op de Hoogstede-Klingelbeek nieuwjaars- 
receptie 15 januari. 

 
Tip: breng je eigen mok mee voor de glühwein en 
laat je pinpas thuis. 

 

Tot dan! 
 

Wim Farla 
voorzitter@hoogstede.nl 

 

 

Nieuwjaarsreceptie Zondag 15 januari om 15.00 uur in het Buurthuisje. 
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Buurtquiz 
 
 

 
Wat weet jij van voedselbossen, Generation Z, white- 
wash, muziek of Brazilië? 
Dit waren de onderwerpen van de vijf rondes bij, 
alweer de achtste, buurtquiz Hoogstede Klingelbeek 
Rosandepolder op vrijdag 4 november 2022. 

 
De verwachtingen waren weer hooggespannen en 
naarmate de quiz vorderde in de Kookplaats, stegen 
de sfeer en de gezelligheid. De avond was als altijd 
zeer divers en bij vlagen hilarisch. Denk aan: 
TikTok-dansjes door boomers en diverse imitaties 
van een uitzinnige Braziliaanse voetbalcommentator. 
Het team met de meeste punten van de avond gaat 
met de wisseltrofee naar huis, het officiële ‘Slimste 
Straat’-bord. Dit keer won team ‘Utrechtseweg’, 
onder leiding van captain Remy ten Hoedt! 

 
Ook de beruchte petje-op-petje-af ronde ontbrak 
niet tijdens deze editie. De winnares van deze span- 
nende afvalrace was Linda Visser, toevallig ook uit 
team ‘Utrechtseweg’. Zij won hiermee een bon voor 
Focus Filmtheater Arnhem. 

Voor de volgende editie hebben zich alweer vijf 
enthousiaste buurtgenoten opgegeven om hun 
rondes aan de buurt te presenteren. 

 
Erbij zijn? 
Schrijf je dan in voor de eerstvolgende buurtquiz! 
Er is een maximum aantal teams per avond, dus 
wees er snel bij. 

 
Volgende datum: vrijdagavond 24 maart 2023. 
Opgeven kan via marshabout@chello.nl. 
Locatie: De Kookplaats (Kematerrein). 

 
Kosten per team (maximaal 6 personen): € 25,00. 
Drank en bittergarnituur zijn op eigen kosten aan 
de bar te bestellen. Neem wel een klein tafeltje 
mee per team en zes hoofddeksels! 

 
Tot dan! 

 
Organisatie buurtquiz Hoogstede, Klingelbeek, 
Rosandepolder. 
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De Schutterij van Clingelbeeck... 
 
 

Afgelopen zomer was het eindelijk dan weer zover. 
Na drie jaar van plannen en uitstellen konden wij 
eindelijk ons jaarlijkse Schuttersfeest weer ten uitvoer 
brengen! En wat werd het een leuke dag! Volgens 
traditie begonnen wij het feest met het ophalen van 
de koning, dit keer niet met de open koets maar met 
een cabrio. Na de optocht door de buurt, wederom 
muzikaal ondersteund door de kleurrijke Oosterbeek- 
se Airborne Malletband, vroeg de nieuwe voorzitter 
Marco Bakker een moment stilte voor de leden die 
ons de afgelopen tijd ontvallen zijn. 

 
Vervolgens werd, na een korte lichting van zijn 
doopceel, onze ‘oude’ voorzitter Meindert Rudolphi 
plechtig bedankt voor zijn tomeloze inzet gedurende 
de afgelopen negen jaar en kreeg hij het erevoor- 
zittersschild omgehangen. 

 
Hierna was het de beurt aan het Sint Maartens Gilde 
en het Sint Gregorius Gilde om onze schietkwalitei- 
ten te testen. Als bijzonderheid mochten dit jaar ook 
niet-leden dat proberen. Dit leverde toch al snel een 
vijftien extra personen op die meedongen met het 
prijsschieten. Mede door het mooie weer met een 
aangename temperatuur van zo’n 23 graden werd 
het een drukke boel. Veel kinderen waren in de weer 
met de oudhollandse spelen of vermaakten zich op 
het grote springkussen. Naast de bbq werden er ook 
nog eens pannenkoeken gebakken door Anoushka. 
Deze waren eigenlijk bedoeld voor de kinderen maar 
vonden ook bij de ouders gretig aftrek. 

 
Nadat de prijsschietwinnaars bekend waren, barstte 
het gevecht om het koningschap los. Na drie jaar 
Edwin Buisman als koning te hebben gehad, waren 
de schutters erg gedreven om de nieuwe koning te 
worden. Na een fel gevecht mocht Hugo Willeumier 
zich koning van de Schutterij van de Clingelbeeck 
2022 noemen. 

 
Naast een nieuwe koning konden wij ook acht nieuwe 
leden ontvangen. Een mooie aanwinst want stiekem 
hadden toch wel wat mensen hun lidmaatschap 
opgezegd tijdens de corona-periode. Vervolgens kon 
onze vers gekroonde koning direct zijn plichten ver- 
vullen tijdens de jaarlijkse koningsfoto van de Gelder- 
se schuttersfederatie Sint Hubertus. 

 
Als laatste act van dit jaar organiseerden wij nog een 
clinic handboogschieten bij de Arnhemse Boogschiet 
Club TAXUS. Ook dit was een succes. 
Met 16 volwassenen en 5 jeugdigen konden wij onze 
kunsten op een zeer veilige wijze ten toon spreiden. 
Na er twee uur, begeleid, lustig op los te hebben 
geschoten kreeg iedereen het voor elkaar om het 
ballonnetje op 18 meter te raken. Maar ja, wat had je 
anders verwacht? Wij zijn en blijven schutters. 

 
De eerste voorbereidingen voor onze nieuwjaars- 
receptie en ‘winterkoninkje’ worden al getroffen. 
Het bestuur van de Schutterij wenst iedereen nu 
alvast fijne feestdagen een gezond en gezamenlijk 
2023 toe! 

 

Marco Bakker  
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Klingelklimaat en GroenWest Arnhem 
 
 
 

 

Een aantal enthousiaste bewoners van onze wijk zet 
zich in voor natuur, biodiversiteit en vergroening van 
Hoogstede/Klingelbeek. We proberen, in overleg 
met de gemeente, verhardingen weg te halen en op 
te vullen met inheemse plantjes die aantrekkelijk zijn 
voor insecten. Henk te Hietbrink heeft het snoeien en 
maaien (Henk maait met de zeis) van een deel van 
de wijk op zich genomen, zodat de grote machines 
van de groen-aannemer geen schade aanrichten aan 
onze wijknatuur. 

 
Daarnaast houden we ons bezig met de grote vraag- 
stukken van energietransitie. Dat doen we sinds kort 
in samenwerking met de coöperatie GroenWest 
Arnhem. Deze coöperatie zet zich op het gebied 
van natuur en milieu in voor de wijken Heijenoord, 
Lombok en Hoogstede/Klingelbeek. Zo hebben we 
het afgelopen jaar met GroenWest een collectieve 
actie spouwmuurisolatie georganiseerd. Er waren 
ongeveer 98 geïnteresseerden, waarvan 27 bewoners 

zijn overgegaan tot isolatie van hun spouwmuur. 
Niet ieder huis is geschikt voor deze wijze van 
isoleren. Spouwmuren kunnen vervuild zijn met 
puin of te smal en er zijn oudere huizen die geen 
spouwmuur hebben. Voor deze bewoners zijn we 
nog op zoek naar oplossingen. 

 
Afgelopen maand zijn we gestart met de collectieve 
inkoopactie voor het vergroenen van daken en het 
afkoppelen van regenwater. Op de site van Groen- 
West Arnhem kunt u hierover meer informatie lezen. 
Bent u nu al geïnteresseerd? Mail dan naar: 
afkoppelen@groenwestarnhem.nl. 

 
Grote acties als deze kunnen we als Klingelklimaat 
niet zelf organiseren. We zijn daarom blij dat we dit 
onder de vlag van GroenWest Arnhem kunnen doen. 
Wim Farla en ondergetekende hebben beiden zitting 
in het kernteam van GroenWest 

 
Chris de Ronde (voorzitter Klingelklimaat) 
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Wel en wee van de wijngaard Glühwein recept 
 

2022 bracht een zomer zoals we die gedroomd 
hadden: de gehoopte ideale condities voor de wijn- 
gaard. In 2021 viel die nog volledig en onbarmhartig 
ten prooi aan de schimmels van meeldauw en valse 
meeldauw, maar herstelde zich dit jaar knap. 
Eerlijk gezegd hielden we daarbij aanvankelijk ons 
hart vast. Een dergelijke beproeving had de wijn- 
gaard, volgend jaar 25 jaar onderdeel van onze wijk, 
in haar historie immers nog niet ondergaan. 
Hoe zouden de wijnstokken zich houden? 
We volgden de groeiontwikkeling angstvallig. 
In het voorjaar nog voldoende regenval, gevolgd 
door een lange droge, zelfs hete zomer. Een ideale 
opbouw voor de druivencyclus. De oudere wijn- 
stokken hebben met dit type weer geen probleem, 
integendeel, immers voldoende diep geworteld om 
toch in onderlagen het benodigde vocht op te halen. 
Extra aandacht vergt dan wel de bewatering van de 
jongere aanplant die nog niet die diepe wortels heeft. 

 
Deze 'moordzomer' wordt nu binnenkort ook nog 
eens bezegeld met de plaatsing van het historische 
Moordkruis. Ooit was de standplaats daarvan aan 
de Utrechtseweg, aan de toegangsweg naar Huize 
Klingelbeek. De wijngaard ligt tegenwoordig precies 
op die deels verdwenen route van Huize Klingelbeek 
naar de Utrechtseweg. Een stukje wijkhistorie wordt 
in ere hersteld. Over de precieze toedracht met 
betrekking tot dit kruis zal beslist nog het nodige 
naar voren komen. 

 
Dit jaar kwam de gevarieerde kruidenbegroeiing, 
ingezaaid in samenspraak met en op advies van 
‘Arnhem Zoemt’, aan de buitenzijden van de wijn- 
gaard ook tot wasdom. Een bont boeket van bloei- 
ende vlinder- en bijenplanten, in een eendrachtige 

samenwerking met de bloeiende lavendelstruiken 
aan de kop van de wijnvelden, zorgden voor een 
aantrekkelijke dis voor bijen en vlinders. Door de 
aandacht voor deze aanplant en het op diverse plaat- 
sen ruimte bieden aan rozen, is de wijngaard steeds 
nadrukkelijker een veelzijdige lust voor het oog. 

 
Maar niet alles was hosanna in de gaard in 2022. 
Daarom ook de titel wel en wee. 

 
Om te beginnen werd de Open Dag dit jaar een vol- 
strekte sof. De hele dag gutsende regen maakte dat 
de tot nu toe zo succesvolle en in de regel goed 
bezochte reeks Open Dagen van voorgaande jaren 
zeer teleurstellend werd onderbroken. Uiteraard 
waren we wel aanwezig, afblazen kon niet meer op 
die korte termijn. Zo konden we de enkele diehards, 
die toch aankwamen en de gestaag neervallende 
regen trotserend, nog bedienen. Resultaat is dat de 
verkoop van onze wijn nihil was en dus zéér ver ach- 
terbleef bij het gemiddelde. 

 
Een volgende tegenvaller is dat zo langzamerhand 
de ouderdom ook in de wijngaard zijn tol eist. Dit jaar 
tellen we circa 30 wijnstokken die vervangen moeten 
worden. Een behoorlijke kostenpost en een aanslag 
op de opbrengst. Immers, nieuwe aanplant moet 
eerst aanslaan, enkele jaren goed gedijen en doet 
pas na drie à vier jaar mee in de druivenproductie. 

 
Maar overheersend is uiteraard de jubelstemming 
over het bijzonder goede wijnjaar. Een jaar dat ook 
nog eens een bekroning kreeg met een zonover- 
goten oogstdag, met mooi ogende druiventrossen. 
Maar dat is ook van toepassing op de gewone 
onderhouds werkdagen door het jaar heen. 

Als het zonnetje schijnt, is het daar prettig en gezel- 
lig vertoeven. Ik vermoed dat de dan aanwezige 
wijngaardeniers tijdens de gebruikelijke koffiepauze 
met hun opgewekte stemmen tot in de omtrek goed 
hoorbaar zijn. 

 
Voor geïnteresseerde kopers: er is nog wijn in voor- 
raad. Overwegend Rode (Regent) uit 2019 en daar- 
naast nog een klein restant Wit uit 2020. 
Wellicht ondernemen de wijngaardeniers in decem- 
ber nog een verkoopactie. Rode wijn met kaneel- 
stokjes om het desgewenst als glühwein te drinken 
rondom de kerstboom of op Oudjaarsavond. 
Door het jaar heen kan er overigens digitaal besteld 
worden. Zo nodig wordt er thuis bezorgd! 
www.hoogstede.nl/buurtclubs/domein-klingelberg/ 
wijn-bestellen. 

 
Met de groeiende ouderdom van de gaard neemt 
ook de gemiddelde leeftijd van de wijngaardeniers 
toe. Jonge aanwas is dan ook daar zeer welkom. 
Mocht je geïnteresseerd zijn, kom gerust eens op 
een zaterdagochtend sfeerproeven. We zijn tussen 
10.00 en 12.30 uur altijd op de gaard (tenzij het 
hondenweer is). De wijngaardgroep bestaat momen- 
teel uit acht personen. In verband met hun verhuizing 
hebben we dit jaar helaas afscheid moeten nemen 
van Roland en Menno. Ze hebben wel een geweldig 
afscheidscadeau voor ons achtergelaten, de stille 
elektrische maaier, onze eco-grazer. De twee oude, 
nogal luidruchtige benzinemaaiers konden daardoor 
worden uitgezwaaid, na overigens jarenlang goed 
werk te hebben geleverd!! 

 
Charly Tomassen 

Dit heb je nodig voor het maken: 
 

1 liter rode wijn (bijvoorbeeld van onze Wijngaard) 
1 sinaasappel 
1 kaneelstokje 
4 kruidnagels 
2 eetlepel suiker (kan ook minder) 
2 steranijs 
Een halve citroen 

Zo ga je te werk: 

Zet de wijn op in een pannetje op een laag vuur. 
Zorg dat de wijn niet aan de kook raakt, want dan 
verdampt de alcohol. Doe de kruidnagels, ster- 
anijs en kaneel er bij. Snijd de schone citroen en 
sinaasappel in partjes en voeg toe, evenals de suiker, 
naar smaak. Laat het geheel vervolgens, minstens een 
kwartier, met het deksel erop op een laag vuur staan 
zodat de smaak heelijk tot zijn recht kan komen. 
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Te koop... 
uit de wijngaard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heerlijke Rode Regent uit 2019 die ook te 
gebruiken is voor het maken van glühwein 
en daarnaast een klein restant wit uit 2020. 
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Het Stenen Kruis 
opgehaald in Doesburg 

 
 

Op vrijdag 21 oktober kwam in Het Arsenaal in Does- 
burg een groep mensen bij elkaar. Niet zomaar wat 
mensen, maar hoogwaardigheidsbekleders als Loes 
van der Meijs, de burgemeester van Doesburg en de 
Arnhemse wethouder Bob Roelofs, verder de eige- 
naar van het Arsenaal Arthur Balduk, Margreet van 
Gastel van Historisch Genootschap Prodesse Cona- 
mur, Martijn Defilet en Leo Smole, stadsarcheo- 
logen van Arnhem, Remy ten Hoedt en Wim Farla van 
de Buurtvereniging, enkele mensen van de foto- 
graferende schrijvende en schrijvende pers, en ten 
slotte de aanstichter van een en ander, fotograaf en 
amateurhistoricus Henk Eggink, die dit allemaal had 
uitgezocht. 

 
Historie 
Doel van de bijeenkomst was de overdracht van een 
zestiende-eeuws stenen moordkruis, dat tot in de 
jaren ’30 aan de Utrechtseweg naast de oprijlaan van 
Huize Klingelbeek had gestaan, ter nagedachtenis 
aan een daar gepleegde moord. In de vorige Klingel- 
stee schreef ik daar al iets over. 

 
Henk had uitgezocht dat dit kruis via de tuin van het 
Gemeentemuseum, het Gemeentelijk Depot en een 
andere opslag in Valburg in Doesburg terecht was 
gekomen. Arthur Balduk had het in Valburg opge- 
haald omdat hij iets leuks zocht voor de tuin van het 
Arsenaal, dat oorspronkelijk als Franciscanessen- 
klooster was gebouwd. Een oud stenen kruis, waar- 
onder dan zogenaamd de laatste non was begraven. 

 
Arthur, die ook Arnhemse roots bleek te hebben en 
op de lagere school les had gehad van ‘onze’ fraters, 
vond het een prima idee om het door hem verworven 

kruis terug te geven aan de gemeente Arnhem, ter 
plaatsing in onze buurt. De contacten die voor en 
tijdens de bijeenkomst naar boven kwamen, bleken 
bijzonder veelzijdig. 

 
Bob Roelofs en Arthur waren min of meer buurjon- 
gens geweest en hadden (achteraf) allerlei uitspan- 
ningen gefrequenteerd waar de ander ook was ge- 
weest. De welwillende houding van de burgemeester 
van Doesburg was mede te danken aan de warme 
contacten die zij had met Margreet van Gastel. 
Kortom, de hele bijeenkomst had een zeer gezellig 
en bijna informeel karakter. Na enkele speeches zet- 
ten Bob Roelofs en Loes van der Meijs de schoppen 
in de grond en spitten gezamenlijk tot de onderzijde 
van het kruis was bereikt. 

 
De archeologen namen het daarna over en legden 
het stenen gevaarte op een paardendeken om het 
voorzichtig naar de auto te vervoeren. 
Na onderzoek naar de staat van het kruis en manie- 
ren om het zodanig in de grond te verankeren (dat 
niemand hem zomaar zou kunnen meenemen), wordt 
het kruis hierheen gebracht om in of bij de wijngaard 
een definitieve plek te krijgen. De onthulling zal te 
zijner tijd benadrukken hoe ‘oud’ onze buurt al is: een 
gedenkteken uit de zestiende eeuw, zelfs nog ouder 
dan de Schutterij! 

 
Twee andere kruizen die nu nog in de tuin van het 
Arsenaal staan, zijn ook uit Arnhem afkomstig. 
De herkomst daarvan is nog niet onderzocht. 
Het ‘onze’ is in elk geval veilig gesteld. 

 
Hadewych Martens 
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Ik ben hier, altijd aanwezig 
en tegelijkertijd, maar heel even. 
Ik verbind, hier met daar; 
het is mijn aard, het is mijn leven. 

 
Ik beweeg mij met de seizoenen 
in regen, zon en mist, 
soms hoog en dan weer laag, 
snel en ook weer traag. 

 
Hoe mooi is het om mij te zijn; 
ik ben wie ik ben, ik ben Rijn... 

 
mk 



 
 

Groen Klingelbeek 
Bij het schrijven van dit stukje, medio november, 
zitten aan veel bomen nog de bladeren, geeft de vijg 
nog steeds vruchten en heb ik net de laatste tomaten 
geoogst. Vol goede moed zijn de tomatenplanten 
nog maar weer eens gaan bloeien, kom op zeg. ! 
De klimaatontwikkelingen gaan ook niet aan onze 
wijk voorbij. Dat hebben we gemerkt aan de droogte 
deze zomer en de langer durende zachte periodes. 
Zo eind november, rond mijn verjaardag (daarom 
herinner ik het me), was het in de jaren ’60 koud en 
guur en hadden de bomen al lang hun blad laten 
vallen. Dat is echt wel veranderd. 

 
Wat ik ook heb opgemerkt, zijn de problemen 
bij het inzaaien van de groentetuin: mijn opa ging 
zo eind maart eens beginnen met omspitten zodat 
er in april gezaaid kon worden. In het hier en nu ben 
je dan al veel te laat want de temperatuur schiet in 
februari omhoog. Als je wilt gaan zaaien is het, 
vooral de laatste jaren, gortdroog in maart-april en 
moet er gesproeid worden om nog kans te maken 
op een oogst. 

 
We willen als werkgroep gaan nadenken over hoe 
en waar we het groen beter bestand kunnen maken 
tegen de veranderende omstandigheden, in met 
name de droge periodes die langer en heviger lijken 
te gaan duren. Kostbaar drinkwater dat in droge 
periodes al schaars wordt, kunnen we daarvoor niet 
gebruiken. We moeten dus bekijken of we regen- 
water kunnen opslaan en of we de beplanting 
gaandeweg moeten veranderen. Er zijn inheemse 
planten die goed tegen droogte kunnen. Die zouden 
dan de andere moeten gaan vervangen, anders zitten 
we over een paar jaar alleen nog maar tegen bramen, 
brandnetels en kraaien aan te kijken. Oplettendheid 
in de zomer kan in dit verband van pas komen: niet 
alleen wordt duidelijk welke planten en struiken 
droogtebestendig zijn, ook de aantrekkingskracht 
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voor insecten is belangrijk. We weten immers alle- 
maal dat de insectenstand hard is achteruitgegaan 
en dan heb ik het niet over bromvliegen. 

 
En de gemeente dan, hoor ik u vragen? 
De gemeente heeft een beperkt budget en huurt 
voor het groenbeheer aannemers in die vaak met 
veel gemotoriseerd geweld het groen te lijf gaan. 
Alsof groen iets is dat bestreden moet worden. 
Met een zekere weemoed denk ik terug aan de tijd 
waarin er nog de gemeentewerkers waren die met 
veel plezier en tijd voor een kopje koffie en een 
praatje hun werk deden. Veel ging nog met de hand 
en werd met liefde gedaan. Dit beeld is, samen met 
het klimaat, sterk gekanteld. Dat is ook precies de 
aanleiding om ons als werkgroep hierover op te 
winden en er wat aan proberen te doen, want in 
overleg met de gemeente kan er best veel. 

 
Er is helaas geen (gemeentelijk) budget om bollen, 
planten en zaden te kopen, maar in overleg mogen 
we wel planten, zaaien en maaien. Dat is tot nu toe 
uit eigen zak betaald, maar dat gaat toch behoorlijk 
in de papieren lopen aangezien er door ons ook ge- 
probeerd wordt zoveel mogelijk biologisch geteeld 
goed te kopen. We zijn ons nu aan het beraden over 
hoe wij onze ideeën verder kunnen vormgeven en 
daarbij meer bewoners van de wijk kunnen betrek- 
ken. Via de buurtvereniging kunt u ons daarbij (finan- 
cieel) steunen met bijvoorbeeld een gift. Wij kunnen 
bij de buurtvereniging terecht voor budget sinds de 
recente herstructurering. 
We gaan ook wijkplantjes, tegen een donatie, aan- 
bieden via de plantentafel in de scherpe bocht van 
de Klingelbeekseweg. Binnenkort melden wij ons 
bij u via facebook en e-mail met concrete plannen 
en de vraag om mee te helpen. 

 
Henk te Hietbrink 



 
 
 
 
 
 
 

Op de bij het bestuur 
 
 
 

Plantenstekjes 
 

Binnenkort wordt een houten kast geplaatst aan de 
Klingelbeekseweg bij de hoek naar de Hulke- 
steinseweg. ‘Groenminnende’ bewoners zullen daar 
plantenstekjes neerzetten om mee te nemen. 
Een donatie is echter van harte welkom. Dit kan via 
één van de barcodes die beschikbaar is in de kast. 
De opbrengst wordt gebruikt voor het ‘vergroenen’ 
van de wijk. 

 
Buurtenquête 

 
In oktober heeft elke bewoner van de wijk een brief 
ontvangen om een buurtenquête in te vullen. Op de 
enveloppe stond de gemeente Arnhem waar wij mee 
hebben samengewerkt om een betrouwbare enquête 
uit te voeren. In de volgende Klingelstee zullen wij 
aandacht besteden aan de resultaten. 

 
 

Nieuwe bewoner(s) 
 

Vanuit het bestuur willen wij graag aandacht be- 
steden aan het welkom heten van nieuwe bewoner(s). 
Fijn als de huidige bewoners in de wijk willen door- 
geven, via secretaris@hoogstede.nl, wie in aanmer- 
king komt om bezoek van het bestuur te ontvangen. 

'Klussers’ 
 

Wij zijn op zoek naar bewoners die af en toe willen 
‘klussen’ rondom het buurthuis. Wie belangstelling 
heeft, mail dan naar: secretaris@hoogstede.nl 

 
Contributie 2023 

 
Het einde van het jaar nadert en tijd om alert te zijn 
om de contributie 2023 over te maken. 
Het contributiebedrag blijft voor 2023 hetzelfde: 
éénpersoonshuishouden € 15,00, meerpersoons - 
huishouden € 20,00. 

 
Het bedrag kan overgemaakt worden op: 
IBAN nummer NL71 RABO 0385035233 onder 
vermelding van contributie 2023 en adres. 
Indien het emailadres nog niet bekend is bij de 
ledenadministratie, stuur het emailadres dan naar: 
ledenadministratie@hoogstede.nl. 

 
(Sociale) actviteiten 

 
Het is mogelijk om een verzoek in te dienen bij het 
bestuur van de buurtvereniging voor ondersteu- 
ning bij (sociale) actviteiten. Fijn als daarbij ook een 
begroting wordt gemaakt. De penningmeester kan 
daarbij helpen: penningmeester@hoogstede.nl. 
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Nationale vogeltelling 
27, 28, 29 januari 2023 

 

Doe mee met de Nationale Tuinvogeltelling 
georganiseerd door Vogelbescherming 
Nederland en Sovon Vogel-onderzoek 
Nederland. Dankzij de Tuinvogeltelling weten 
we hoe vogels in de winter onze tuinen ge- 
bruiken. Met die informatie kunnen we vogels 
beter helpen en beschermen. Welke vogels 
komen er op jouw balkon of in je tuin eten en 
hoeveel vogels en welke zijn het? 

Op de website van de Vogelbescherming kun 
je ondermeer een vogelgids vinden om te 
herkennen welke vogels je zoal ziet maar ook 
tips voor het voeren van vogels zodat ze de 
winter door kunnen komen. Voor scholen zijn 
er leuke programma's om mee te doen met 
de klas. Dus jong of oud, tel en help mee. 

 
www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling 

 
 
 

Wereld boekendag 
02 maart 2023 

 

Is er één medium dat meer heeft betekend voor 
de mensheid in het algemeen dan het boek? Is 
er een vorm van entertainment die tegelijkertijd 
zo toegankelijk en zo veelzijdig is? Boeken zijn 
entertainment, onderwijs, naslag, geschiedenis, 
cultuur, en behelzen ieder aspect van wie wij 
zijn als mensen. Daar kunnen we niet genoeg 
aandacht voor vragen. Wereld boekendag is een 
goededoeleninstantie uit Groot-Britannië die als 

doel heeft om meer mensen en met name 
kinderen wereldwijd aan het lezen te krijgen. 
Een boek moet voor iedereen toegankelijk 
zijn. Op 2 maart worden er voornamelijk op 
scholen en in bibliotheken activiteiten georga- 
niseerd. De UNESCO heeft deze dag bestem- 
peld als internationale boekendag waaraan 
inmiddels wereldwijd al meer dan honderd 
landen deelnemen. 
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Een Interview 
 
 

Nan van de Poel en haar buurvrouw Bep Pegels 
 

Zij wonen in december 2022 al 61 jaar naast elkaar 
aan de Hoogstedelaan! Dit interview vindt plaats 
op een van de warmste eind-oktoberdagen ooit. 
De zon schijnt heerlijk naar binnen in het huis aan 
de oneven kant van de Hoogstedelaan. 

 
Even voorstellen: 
Nan is 89 jaar, oorspronkelijk afkomstig uit Haarlem, 
maar vanwege het werk van haar man lang geleden 
verhuisd naar Arnhem. Bep is 92 jaar, geboren en 
getogen Arnhemse. Zij zijn allebei tegelijk op de 
Hoogstedelaan komen wonen, 61 jaar geleden. 

 
Ze vertellen: 
“We kennen elkaar van de Lippe Biesterfeldstraat 
waar we toen woonden. Allebei met man en kinderen 
in een driekamerflat. We woonden daar vijf jaar. 
Het werd een beetje te klein toen we elk drie kinde- 
ren hadden. We hoorden toen van nieuwbouw aan 
de Hoogstedelaan en dat sprak ons wel aan. 
We kochten een huis naast elkaar en sindsdien zijn 
we buurvrouwen” 

 
Op de vraag wat destijds hun nieuwbouwhuis kostte 
antwoorden ze: “35.000 guldens! Er kwam nog wat 
extra geld bij omdat we de souterrains ook bij de 
woonruimte wilden betrekken. Deze zouden in het 
oorspronkelijke plan deels volgestort worden, maar 
daar hebben we tegen geprotesteerd”. 

 
Nan kreeg er aan de Hoogstedelaan nog twee kinde- 
ren bij. Inmiddels hebben ze al lang kleinkinderen en 
Bep ook al achterkleinkinderen. 
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Toen: 
Zoals het destijds gebruikelijk was, zorgden hun man- 
nen voor het gezinsinkomen en de vrouwen voor de 
kinderen en het huishouden. Wel deden ze vrijwil- 
ligerswerk. Nan werkte bijvoorbeeld met een vaste 
groep van tien vrouwen uit de buurt als vrijwilligster 
in verzorgingshuis Huis en Haard (nu woonzorgcen- 
trum Hoogstede). “Destijds kon men zich, als je 65 
was, gewoon aanmelden voor een bejaardenhuis. 
Dat is nu helemaal veranderd!” Omdat het allemaal 
jonge gezinnen waren die in de nieuwe huizen 
kwamen wonen en de vrouwen overdag thuis waren, 
deden ze veel samen. Dat gaf een hechte band met 
elkaar die tot op de dag van vandaag voortduurt. 

 
“Je kunt nog altijd een beroep doen op elkaar en dat 
is heel erg fijn! De wijk is veranderd, maar het is ple- 
zierig dat er veel jonge gezinnen (zijn) komen wonen, 
dat houdt de wijk levendig. 
Al in de jaren ’60 kreeg de wijk Hoogstede een prijs 
omdat het een van de meest sociale wijken was van 
Arnhem. Dat is nog steeds zo, ook al is er wel veel 
veranderd. Toen woonden de oudere mensen aan 
de overkant van de Hoogstedelaan, nu is het precies 
andersom. 

 
We waren erg op Oosterbeek georiënteerd. 
Onze kinderen gingen er naar school met een bus. 
Door diverse ouders werden zij overgezet aan de 
Utrechtseweg. We mochten daarbij gebruik ma- 
ken van de tuin van een lieve overbuurvrouw om de 
weg te verkorten. We deden onze boodschappen in 
Oosterbeek, maar er kwamen daarnaast verschillende 
leveranciers wekelijks aan de deur: de melkboer, de 
bakker, de groenteman, de slager, de aardappelen- 
man. Met de aardappelenman kwam soms zijn zoon- 
tje mee. Nu staat deze zoon op de markt in Ooster- 
beek. Hij kent ons nog van toen. Daarnaast kwamen 
er nog een schillenboer, een ouderwetse scharen- 
sliep, een visboer en een bloemenman. 
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Ook kwam wat we noemden de ‘soepboer’ aan de 
deur: een man die een friteszaak had op de Geiten- 
kamp, verkocht hier soep aan de deur. 
Er was zelfs regelmatig een draaiorgel in de straat!“ 
Er is veel veranderd in de loop der jaren... 

 
“Ja, als je nu terugkijkt dan realiseer je je hoeveel er 
is veranderd sinds wij hier kwamen wonen: 
Er waren nog bijna geen auto’s in de straat. 
Waar nu het appartementengebouw is op de hoek 
van de Rosandeweg/ Utrechtseweg, was een bosje 
dat Onink werd genoemd: daar speelden de kin- 
deren en bouwden ze een boomhut. De kinderen 
hadden, vergeleken met nu, veel meer speelruimte 
in de wijk. Als we boodschappen gingen doen aan 
de Klingelbeekseweg, waar toen behalve de groen- 
teboer ook nog een bakker en een kruidenier zaten, 
deden we dat zonder dat we de boel hier hoefden 
af te sluiten! 

 
De boerderij op de hoek Klingelbeekseweg/de 
Haspel was nog geen tandartspraktijk, maar gewoon 
een echte boerderij. Er groeide eerst koren op hun 
land, prachtig al die wuivende halmen! Later stond 
er mais op het veld waar nu het Maisveld is. 
En wat genoten we van de paardjes in de wei en 
van de koeien (van weer een andere boerderij aan 
de Klingelbeekseweg) die in het voorjaar weer naar 
buiten gingen en achter ons huis door het weiland 
huppelden! Kunstschilder Piet van Dokkum woonde 
aan de overkant. Hij heeft mooie schilderijen en 
prenten gemaakt van hoe het er toen uitzag.” 

 
Nu: 
Ondanks alle veranderingen hebben Nan en Bep 
het nog steeds erg naar hun zin in de wijk. 
Ze hopen beiden dat ze hun leven lang in de wijk 
kunnen blijven wonen! 

 
Anja Tolkamp 
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Klingelkamp #1 
 

Wat is er nou leuker dan een nachtje kamperen in 
eigen wijk? Vrijdag 22 juli luidden we de zomer- 
vakantie in met een superleuke nieuwe activiteit: 
Klingelkamp! Een nachtje kamperen op het voet- 
balveldje met kinderen uit de buurt. 

 
In een mum van tijd werd het grasveld door vrij- 
willigers, kinderen en hun ouders omgetoverd tot 
buurtcamping vol tentjes, rondrennende kinderen, 
campingspelletjes én zelfs sanitaire voorziening 
(lang leve ons buurthuisje). 

 
’s Avonds was er een gezellige bbq en gingen de 
kinderen op vossenjacht. Ergens in de wijk werden 
ze opgewacht door prachtig uitgedoste buurtge- 
noten: vlinders, varkens én zelfs een kameel kwa- 
men ze onderweg tegen. Na het oplossen van 
de puzzel en het kampvuur kropen de kinderen 
moe, maar voldaan in hun tentjes. 

De volgende dag werden ze weer gewekt met een 
bakfiets vol heerlijke broodjes, gesponsord door 
onze buurtsuper Hoogvliet, en was het avontuur 
alweer veel te snel voorbij. 

 
Een mooie afsluiting van deze allereerste Klingel- 
kamp, waar zo'n 40 kinderen en hun ouders een 
topweekend beleefden vol bijzondere ontmoetingen. 
Ontmoetingen die onze buurt versterken én nog 
leuker maken. “En? Willen jullie volgend jaar weer op 
Klingelkamp?” werd de kinderen gevraagd. 
Een volmondig “Jaaaaaa!!” was daarop het antwoord. 
Dat betekent dat Klingelkamp #1 hopelijk de start 
was van een mooie nieuwe traditie in de wijk. 

 
Met dank aan alle ouders, vrijwilligers en sponsors 
die deze activiteit tot een succes hebben gemaakt. 
Wil je volgend jaar ook een handje helpen? 
Mail dan naar: activiteiten@hoogstede.nl 

 
Suzanne Reuling 
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Interview met... 
 

Felipa, 9 jaar, Heijenoordschool. 
 

Dol op: 

oor de jeugd 
Tip: 
Kinderen die het hebben gemist en kinderen die het 
spannend vonden en naar huis gingen om te slapen: 
Probeer het! Kom volgend jaar naar het Klingelkamp. 
Het is heel leuk! 

Honden. Hond Guus is een lieve, zachte huisgenoot. 
Ik ken Guus mijn hele leven. Guus kent mij al negen 
jaar. Op de foto zie je mij niet met Guus maar met de 
knuffelhond die ik op mijn verjaardag kreeg. 

 
Ontdekt: 
Ik vind het gek dat hier vroeger een maisveld was. 
Nu zie je alleen maar huizen. Er is geen maiskorrel te 
vinden. Ik vind De Hes mooi, waar dat beekje stroomt. 
Je kunt daar lekker hard van de bult af steppen. 
De hond kan er rennen. Guus wil altijd in het beek- 
je zwemmen. Als hij dat doet, komt hij er helemaal 
groen uit. 

 
Favoriet buurtfeest: 
Klingelkamp! Omdat ik bijna al mijn vriendjes tegen- 
kwam. We gingen barbecueën, tekenen, knutselen en 
slapen op het voetbalveldje. We deden een vossen- 
jacht. ‘s Nachts heb ik met mijn moeder Juliette en 
mijn broertje Julius in een tentje geslapen. 

 
Droom: 
Met kerst een grote kerstboom op het voetbalveldje. 
De boom versieren we met mensen uit alle straten 
van de wijk. ‘s Nachts gaan de lichtjes branden en is 
er feest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoek de verschillen 
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Nieuwbouw 
Voor wie zich afvroeg hoe het staat met de plannen met 
betrekking tot het stuk grond aan de Klingelbeekseweg 
(naast nr. 134, de tandartspraktijk): er zullen zes twee- 
onder-een-kap woningen worden gebouwd. 

 
Ze komen in de verkoop vanaf december 2022, vraagprijs 
rond de 700.000 euro. Er is nog geen bouwvergunning 
voor de woningen aangevraagd bij de gemeente. De 
verkoper wil de kopers eerst de gelegenheid geven om 
de woningen nog aan te passen. 

 
Anja Tolkamp 

 

Warmetruiendag  10 februari 2023 
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Elk jaar gaan we energieverspilling te lijf 
met de grootste klimaatactie van Neder- 
land: Warmetruiendag. 

 
Samen bieden we een feest van klimaat- 
oplossingen voor iedereen. Zet 'm alvast 
in je agenda: op vrijdag 10 februari 2023 
vieren we de alweer 17e Warmetruiendag! 

 
Meedoen is simpel: zet de verwarming 
lager, trek een extra warme trui aan en 
bespaar 6% energie en CO2 per graad. 
Als heel Nederland op 1 dag 1 graad lager 
stookt, besparen we 6,3 miljoen kilo CO2! 
In een heel stookseizoen zou dat maar 
liefst 1 megaton CO2 besparen! Doe mee! 
www.warmetruiendag.nl 

 
 

Dit kadertje is klein, maar onze DANK is groot voor alle vrijwilligers en sponsoren die er een onvergetelijk jaar van hebben gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na de storm... 
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Tot volgend jaar... 




