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Beste buurtjes, 

het is weer gelukt om een nieuwe Klingelstee te maken! Leuk 
hoor! Er gebeurt ook zo veel in ons kleine wijkje:  

De snelfi etsroute via Hulkesteinseweg 
en Klingelbeekseweg wordt nog 
dit jaar gerealiseerd, landgoed 
Klingelbeek wordt opnieuw 
bebouwd en in gebruik genomen, 
de supermarkt gaat er komen, we 
hebben een nieuw bestuurslid 
erbij en er is een schitterend nieuw 
schapenhok neergezet, betaald via 
crowdfunding, zoals dat zo modern 
heet. 

We krijgen onze eigen buurtquiz, 
ook super. Op 6 oktober is de eerste 
editie. 

En wat ook heel mooi is: we zijn 
eindelijk ons buurthuisje aan het 
bouwen, in het hart van de wijk. 
Geweldig! Vanuit deze locatie kunnen 
we nog meer leuke dingen samen 
doen. De oude bewoners en de 
nieuwe bewoners van de wijk zijn 
heel snel met elkaar versmolten en zo 
meteen hebben we daar een centraal 
ontmoetingspunt. Hoe zullen we het 
noemen? Mmmmm, daar komen we 
nog op terug. Heeft iemand al een 

idee? Mail het me maar.  

Als eerste activiteit hopen we dat 
we het schuttersfeest dit jaar rond 
het huisje kunnen vieren, eind 
augustus. Daar horen jullie later 
meer van. En waar we ook naar toe 
werken: volgend jaar bestaat de 
Buurtvereniging veertig jaar, daar 
gaan we iets speciaals van maken! 
Tot ziens bij het ‘Klingelbeek klaar 
voor de zomer’-feest! 15 juli, 15.30u. 
schapenwei! 
 
groetjes, 
 
Wim 
voorzitter@hoogstede.nl 

het is weer gelukt om een nieuwe Klingelstee te maken! Leuk 

Doe mee aan de Klingelbeek-
Rosande Buurtquiz op 6 oktober! 

Na 10 jaar Buurtquiz Lombok-
Heijnoord begint Klingelbeek-
Rosande een eigen Buurtquiz. Op 
6 oktober van 20:00 - 24:00 uur 
zullen ongeveer 15 teams van ieder 
6 deelnemers het tegen elkaar 
opnemen. 

Durf jij het aan? Meld jouw team aan 
via buurtquiz@hoogstede.nl (vol = 
vol). Vermeld in de mail je teamnaam. 
Kosten per team € 20,- (contant te 
betalen bij binnenkomst). Locatie: 
Kookplaat. 

Voor meer info zie www.hoogstede.nl 

Spannende 

buurtquiz!

Er is veel gebeurd sinds het 
laatste nummer. Zo hebben 
we veel nieuwe wijkbewoners 
erbij, van wie velen ook lid zijn 
van onze vereniging. Ook deze 
nieuwe buren zien we vaak bij 
onze activiteiten, heel gezellig. 
Omdat we een kleine 
Klingelstee willen maken op een 
wat nieuwere manier, kortere 
teksten en meer plaatjes, zal ik 
dit stukje ook kort houden. 
 
Wat speelt er in de buurt op dit 
moment? 
Recentelijk zijn de 
speeltoestellen vervangen 
bij de Geitenwei en is de 

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

Leefomgeving. We zijn uiteraard 
bezig met het buurtsteunpunt 
en met het organiseren van 
leuke dingen. We praten mee 
over het inrichten van het 
openbaar groen.  Én we maken 
een nieuwe Klingelstee.  

Wil jij ook actief meedoen in 
jouw wijk? Laat het ons weten, 
we zijn er superblij mee. 
 
Groeten, 
 
Wim Farla 
voorzitter@hoogstede.nl 
 
Altijd in de buurt. 

Beste buurtjes, 
 
Hier is een nieuwe Klingelstee! Veel mensen misten onze 
papieren buurtkrant, dit deed ons besluiten om het nog een 
keer te proberen. Hopelijk ervaren de nieuwe bewoners het ook 
als een verrijking. Susanne Reuling, nieuw in de wijk, bood aan 
om mee te denken, schrijven, fotograferen en vorm te geven. 
Hadewych doet als vanouds de eindredactie.
  

Januari (14):  Nieuwjaarsborrel 
Februari:  Koning Winter 
Maart:  Vrijwilligersfeestavond 
April:   ALV 

Mei:   Gezamenlijke  groendag 
 

Mensen die willen meedenken/-
doen zijn zeer welkom!

Woordje van W��
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Altijd op de hoogte... 
van het laatste buurtnieuws blijf je 

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

Woordje van W��



We vragen het...
Waar zullen we het over hebben?
Doe het Buurthuisje maar, lekker heet van 
de naald.

Met die bouw wordt lef getoond, 
een penningmeester hoort toch juist 
remmend te zijn?
Het hele traject heeft zo’n negen jaar 
geduurd, nog ‘van voor mijn tijd’. En ja, 
ik had mijn bedenkingen met betrekking 

tot de haalbaarheid, dus begon ik met 
een gezonde remmende dosis scepsis. 
Maar er lag een giga erfenis in de vorm 
van € 35.454. Naast eigen geld van de 
Buurtvereniging en van de Schutterij, als 
medegebruiker van het buurthuisje, vooral 
geld van de gemeente Arnhem, uit diverse 
potjes, bij elkaar gesprokkeld door vroeger 
bestuur en metgezellen. Manmanman wat 
een bedrag en verantwoordelijkheid. En 
de gemeente wilde het geld terug als de 
bouw niet doorging. Ik denk dat we wel vier 
keer opnieuw begonnen zijn met plannen 
maken. Een paar jaar geleden dachten we 
er te zijn, maar gelukkig trapten een paar 
buurtgenoten op de rem: terug naar de 
tekentafel!

Is dat ingewikkeld, een plan maken?
Nee, er lag al heel veel vast zoals plaats, 
budget, wensen en eisen. En toch ja, 
het bouwsel, alles kwam voorbij: stalen 
containers, fietsschuurtjes, ondergronds 
bouwen, hout, steen, zelfbouw, prefab… 
Dan nog vragen over isolatie, groen 
dak, zonnepanelen, regenwaterafvoer, 
pisbak, 1 of 2 wc’s, uitgifteluik, vlizotrap, 

ventilatie, verwarming… Eigenlijk wel 
een leuk proces, dat soms kolkte als een 
snelstromende rivier en soms stilstond als 
water in de paddenpoel.

Had de bouw van het schapenhok nog 
invloed op het knopen hakken?
Ja, na het proefbouwsel (het schapenhok) 
durfden we het aan: een heus buurthuisje. 
Nee gekheid! Het buurthuisje heeft niets 

met het schapenhok te maken: dat lag 
in handen van een paar zeer betrokken 
buurtgenoten die ff tussendoor de boel 
(geld ophalen, bestellen, verplaatsen, 
verven, bouwen, afbreken en afvoeren) 
hebben geregeld. Mijn bijdrage was 
administratief en het beschikbaar 
stellen van jouw gemeentelijke 
afvalpas.

“Zolang ik af en 
toe een stuk vlaai 
krijg, is Limburgse 
humor ‘The best 

thing ever happened 
to me”

Die nalatenschap, het aangaan van 
verplichtingen krijg je daar geen 
hoofdpijn van?
Er zijn al wat rekeningen betaald, wat tot 
heden absoluut geen slapeloze nachten 
heeft opgeleverd. Als het dan GO is, 
moet je wel zeker zijn. In 2017 kwam er 
gelukkig een aantal sponsoren bij zoals 
de aannemers BAM en Giesbers, bood 
Jansen Recycling containers en zorgde 
Bouwman Grondverzet voor het afgraven 
voor het fundament; Schipper Bosch 
leverde  duurzaam hout en de Kema, Dekra 
en de Rabobank een aanzienlijke financiële 
bijdrage. Toen was er eindelijk voldoende 
armslag om het buurthuis te bouwen. 

Zijn er dan geen problemen?
Tuurlijk wel, zoals een sponsor die zijn 
toezegging intrekt, dat is dus gebeurd. Ik 
heb hem geschrapt uit bovenstaand lijstje. 

Het was een rotstreek maar ook een gat
in de begroting! Andere problemen zijn 
vooral ‘het niet weten’: ga maar eens een 
elektriciteitsaansluiting aanvragen. Vraag 
1: wat voor aansluiting? Dan zeg ik de 
goedkoopste, maar die blijkt dan bedoeld 
voor straatverlichting…Of de aanvraag voor 
het riool: wat is de huppeldepup hoogte: 
weet ik veel?
Zo ben ik erachter gekomen dat onder het 
asfalt aan het Maisveld gewoon rioolputten 
verstopt zitten. Ja, het was een leerzame 
periode.

Komt het goed?
Met mij zeker, met de volgende ALV loopt 
mijn termijn af. Gaat het met de bouw niet 
goed dan weet ik de uitgang te vinden. 
Gaat het wel goed, zal ik wel een lintje 
krijgen, en terecht.

Je hebt wel humor.
Een mengsel van ‘onderkoeld Gronings’ 
en ‘op de persoon Amsterdams’. Ik 
kan mij voorstellen dat Arnhemmers, 
Limburgers (werk) en Rotterdammers 
(familie) soms echt niet snappen waarom 
ik de opmerkingen maak zoals ik ze maak. 
Nu kan ik een uiteenzetting geven over het 
verschil tussen R’damse en A’damse humor, 
maar het is simpel: R’damse humor is lief, 
A’damse humor gaat ten koste van een 
persoon. En zolang ik af en toe een stuk 
vlaai krijg, is Limburgse humor ‘The best 
thing ever happened to me”.

Bedank voor het gesprek, biertje?
Lekker, ik dacht dat je het nooit zou vragen, 
neem er zelf ook een, Gerrit.

PS: Vlak voor het ter perse gaan van deze 
Klingelstee meldde de zich terugtrekkende 
sponsor dat wij hem niet goed begrepen 
hadden. De voorwaarden die hij echter aan 
de sponsoring stelde zijn voor het bestuur 
onoverkomelijk en zelfs verwerpelijk te 
noemen. Uiteindelijk heeft hij een kleine 
geste gedaan (25% van het toegezegde). 

Gerrit
penningmeesterTekst: GvM 



Gerrit
Eten 
@Marianne...

Tips uit onze buurtmoestuin.

Deze keer een wat vreemd 
uitgangspunt voor dit verhaal: 
Ansjovis 

In de jaren ’70 bracht ik mijn 
middelbare schooltijd door op een 
echte ouderwetse huishoudschool. 
Koken vond men daar blijkbaar erg 
belangrijk dus kregen we daar elke 
week les in. Poetsen, wassen en 
strijken kwamen gelukkig veel minder 
aan bod. 

We gebruikten een erg degelijk 
kookboekje: het Huishoudschool 
Kookboek van de NCB (boerenbond). 
Daarin waren al wel exotische 
recepten te vinden zoals Spaghetti 
Bolognese en Kip met kerriesaus, 
waarin dan natuurlijk wel de ananas 
uit een blikje moest komen. 

Een van de docenten was erg 
jong en wilde ons wat moderne 
kooktechnieken bijbrengen. Ze leerde 
ons dat er in plaats van zout ook een 
maggiblokje of bouillonblokje bij 
de aardappels en groente kon. Dat 
geeft meer smaak aan het gerecht. 
Tegenwoordig heeft men daar een 
naam voor gevonden, umami. Dat is 
de vijfde smaak na zout, zuur, zoet 
en bitter. Het de smaak van oude 
kaas, rijpe tomaten, gebakken vlees, 
gedroogde ham, blauwschimmel kaas 

en van ansjovis. 

Deze zoute visjes liggen vaak op 
een pizza en worden dan niet door 
iedereen op prijs gesteld, zelf ben ik 
daar ook geen groot liefhebber van.

“Deze beide 
ingrediënten geven 
een heel bijzondere 
smaak-boost aan 
allerlei groenten.” 

Wij hebben naast onze moestuin 
ook nog een wekelijk biologisch 
groentepakket. Dus hebben we 
soms groente die ik zelf niet zo 
maar gekocht zou hebben. Maar 
ja, weggooien is bij mij geen optie. 
Gelukkig is er een kookboek dat me 
op veel heel erg smakelijke ideeën 
heeft gebracht: De Zilveren Lepel, 
een dik Italiaans standaardwerk.
In dit boek wordt ansjovis gebruikt in 
plaats van zout, samen met de altijd 
aanwezig knoflook. 

Deze beide ingrediënten geven 
een heel bijzondere smaak-boost 
aan allerlei groenten. In de basis 
van deze bereiding worden enkele 

ansjovisfilets met een paar tenen 
knoflook gesneden en kort zeer 
zachtjes gebakken in wat olijfolie. De 
ansjovis zal dan uiteen vallen. Daarna 
de groente toevoegen en eventueel 
een beetje water. Zout pas op het 
laatst erbij doen, eerst proeven. 
Uiteraard ook wat vers gemalen peper 
er overheen. De groente moet echt 
gaar gemaakt worden, aan beetgaar 
doen ze daar niet. Het vocht moet 
verdampt zijn als de groente gaar is. 
De smaak zal wonderbaarlijk zoetig 
en nootachtig worden.

Dit is toepasbaar op bijvoorbeeld 
snijbiet, sperzieboontjes, snijbonen, 
bleekselderie, venkel, spinazie, 
savooiekool. De hoeveelheid ansjovis 
is afhankelijk van de mate van zout in 
de vis en je eigen smaak. Begin met 
bijvoorbeeld 5 filetjes bij 500 gram 
boontjes of 1 kilo snijbiet (stelen en 
bladeren). 

Eet Smakelijk! 

Tekst: Marianne Rooijmans



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

Foto: De Leeskring

De leeskring

Dit leesseizoen hebben we ons 
beziggehouden met romans van Annelies 
Verbeke, Frans Thomése, Graham Swift, 
Thomas Verbogt en Jonathan Safran Foer. 
Altijd leverde het genoeg discussie op, 
omdat meningen over wat goed, mooi of 
indrukwekkend is, persoonlijk zijn en dus 
kunnen verschillen.

Onze thema-avond hebben we ingevuld 
met het verzamelde werk van Louis 
Couperus, wat altijd weer een heerlijk 
inkijkje geeft in de Haagse kringen van 
zijn tijd. De komische kant kwam dit keer 
van de verfi lming van het boek  A walk in 
the woods: rediscovering America on the 
Appalachian trail, van Bill Bryson. 

Voordat we het leesseizoen afsloten 
met het Boekenweekgeschenk, dit jaar 
van Herman Koch, zijn we nog op stap 
geweest door de uiterwaarden en het 
bosgebied bij Kasteel Doorwerth voor een 
natuurpoëzie-wandeling.

Leestips voor de zomer:
Joachim Meyerhoff. Ach deze leegte, 

deze verschrikkelijke leegte.
Zowel serieus als hilarisch, deze 
roman over een student aan 
de toneelacademie, die bij zijn 
excentrieke grootouders verblijft, 
omdat hij geen kamers kan vinden.

Hillary Mantel. Acht maanden in de 
Gazastraat.
Zowel spannende als verontrustende 
roman over een Engels echtpaar als 
expat in het Midden-Oosten.

Meer info: dejongbartelds@versatel.nl

Jeu de Boules

De Jeu de Boulesbaan ligt er goed 
bij. Elke maandag, voordat we gaan 
spelen, wordt hij aangeharkt en - indien 
nodig - geëgaliseerd. Het aantal spelers 
is sinds mijn vorige stukje toegenomen. 
We spelen nu met gemiddeld acht 
deelnemers en dat doen we bij redelijk 
weer ‘s maandags om 14.00 uur. 
Wandel maar eens langs om te zien hoe 
gezellig we het hebben. 

meer info: ghof1@ziggo.nl

De Wijngaard

De wijngaard heeft de winterperiode 
zonder vorstschade  doorstaan. In het 
voorjaar is nog een veertiental Johanitter 
wijnstokken gepoot. Daarmee is 
wijngaard Klingelberg volledig benut en 
zal er behoudens incidentele vervanging 
van uitvallers geen nieuwe aanplant 
meer mogelijk zijn. 

Onlangs is de Johanitter-Bianca 



Foto: De Leeskring

(‘de witte’) 2016 gebotteld. Deze 
nieuweling heeft de smaakproef, 

uiteraard 
afgenomen 
door de 
wijngaardeniers, 
zeer goed 
doorstaan. 
Kortom een aan 
te bevelen, frisse 
witte wijn voor de 
zomerperiode, 
van eigen 
Hoogstede-
Klingelbeek 
bodem. 

In onze wijnkelder hebben we ook nog 
voldoende voorraad Regent-2015. 
Deze rode wijn is nu wat volwassener 
geworden, qua smaak alleen maar 
beter, krachtiger en voller. Regent-wijn 
kan uitstekend enkele jaren blijven 
liggen, is na 2-3 jaren op zijn top. 
Direct na botteling is hij zeker klaar 
voor gebruik, maar de wijn is dan nog 
wel wat koppiger en stroever. 

De werkzaamheden in de wijngaard zijn 
weer vol op stoom nu de wijnranken 
met kracht uitlopen, de troszetting 
heeft plaatsgevonden en daarmee 
het beheer van de wijnstokken 
voortdurende aandacht vraagt. Op de 
zaterdagochtend zijn we in de regel op 
de wijngaard actief. Geïnteresseerden 
zijn welkom om eens een kijkje te komen 
nemen. We geven graag wat uitleg. 

Tweemaal in het vroege groeiseizoen 
wordt er verdunde zwavel en 
kaliumfosfi et op de planten aangebracht. 
Het gaat om veilige stoffen, die in de 
biologisch landbouw zijn toegelaten. Het 
signaleren van een ‘spuitgast’ hoeft dan 
ook geen schrik op te leveren, het betreft 
onschuldige preparaten die bedoeld 
zijn ter versterking van de planten en ter 
voorkoming van ongewenste schimmels.  
Naast de aandacht voor de wijnstokken 
wordt er op gezette tijden gemaaid 
om de onderbegroeiing in toom te 
houden. Een karwei waarvoor we 
gelukkig beschikken over een benzine-
motormaaier. Het apparaat is ons zeer 
gedienstig maar heeft wel een ‘grote 
mond’, omwonenden worden dan 
ook getrakteerd op het gebrul van ons 
‘Bokitootje’. We hopen dat voor deze 
overlast begrip opgebracht kan worden. 
We kunnen het gras nu eenmaal niet 
laten woekeren. 

In juli –augustus voltrekt zich de rijping 

van de trossen. Als de blauwkleuring op 
streek is worden over de velden netten 
aangebracht om ons kostbare goed te 
beschermen tegen druivenpikkerij door 
onze gevederde vrienden. 
Open Dag – Proeverij. 

Op de derde zondag van september (17 
september, 14.00-17.00 uur) vindt zoals 
gebruikelijk de Open Dag – Proeverij 
plaats. Dit jaar met swingende muzikale 
omlijsting en mogelijk een jeu-de-boules 
competitie. Nadere informatie over deze 
buurtactiviteit zal tijdig worden verspreid, 
maar deze datum kan alvast worden 
genoteerd in de agenda’s. 

Meer info: charly@gugelot.nl

De Schutterij

Graag nodigt de Schutterij van de 
Clingelbeeck u als buurtbewoner uit om 
aanwezig te zijn bij haar jaarlijkse strijd 
om het koningschap van de Schutterij, 
op 27 augustus vanaf 13.30 u. op Het 
Maisveld. Voor het eerst in de langjarige 
geschiedenis in het centrum van de 
wijk. Rond het nieuwe buurthuisje dat in 
augustus haar voltooiing moet krijgen. 
Alleen leden van de Schutterij kunnen 
koning worden. Maar ook voor 
niet-leden is er een aantrekkelijk 
programma. Voor kinderen zal er 
weer een springkussen worden 
opgesteld, zij kunnen meespelen in een 
meeleeftheater, ook kunnen zij weer 
onherkenbaar geschminkt worden en  
een mini-discodansje zal  niet ontbreken. 
Jongeren en niet-leden kunnen hun 
richtinggevoel testen bij het kruisboog- 
en lasergunschieten. De Reflexionband 
zorgt voor de muzikale noot, en een volledig 
uitgeruste bar en barbecue zullen er voor 
zorgen dat niemand iets te kort komt.

Een stukje Geschiedenis
Het oudste archiefstuk dateert van 1644. 
In die tijd was De Clingelbeeck een 

gemeenschap van verspreide huizen, 
boerderijen en molens, onbeschermd buiten 
de veilige stadmuren van Arnhem.
Lid zijn van de Schutterij bood een vangnet  
in tijden van onraad en bedreiging, maar 
ook een verplichting in het schutten 
(beschermen) van gronden en bezittingen.
In 1693 schonk  Mr. van Ruyven, eigenaar 
van Klein Mariëndaal,  de Schutterij een stuk 
land om haar activiteiten op te houden en 
op de ‘papegaay’ te schieten, waarschijnlijk 
als dank voor bewezen schutsdiensten. De 
schildjes op de oude koningsketting uit 1668 
geven aan dat de Schutterij in deze periode 
het meest actief was. Actieve periodes 
werden afgewisseld door minder actieve.
Na een lange rustige periode  werd in 
1990 de Schutterij andermaal nieuw leven 
ingeblazen. De jaarlijkse schuttersfeesten 
worden in de buurt als een traditioneel en 
bijzonder buurtgebeuren ervaren.

De Schuttersdag
Elk jaar op de laatste zondag van augustus 
wordt om het nieuwe Koningschap 
gestreden. Deze Schuttersdag staat in het 
teken van de historische folklore. Vijf dagen 
van tevoren wordt de buurt versierd met 
schuttersvlaggen, waardoor een Toscaanse 
sfeer wordt geschapen. De regerende 
Koning wordt met muziek thuis opgehaald, 
er volgt een rondgang door de buurt 
en op het schuttersveld wordt na de 
opening door hem of haar het eerste 
schot gelost. Wie het laatste stuk hout 
van de ‘papagaay’ van het bord heeft 
afgeschoten wordt de nieuwe Koning. Hij 
of zij krijgt de historische koningsketting 
omgehangen en wordt geëerd met een 
vendelgroet.

Meer info: m.rudolphi@hetnet.nl



De Schaakclub

Binnen de buurtvereniging bestaat er 
al jaren een schaakclub, die meestal 
acht à tien leden telt. Elke twee 
weken wordt er - dit jaar op dinsdag 
- een wedstrijdronde gespeeld bij 
een van de leden thuis.

Vanwege verhuizingen is er weer 
plaats voor 2 nieuwe leden!

Over de schaakclub
Het niveau is gewoon huisschaak.
Na de partij die meetelt voor de 
ranglijst en die geconcentreerd 
wordt gespeeld, volgt het informele 
deel van de avond: er wordt 
een vluggertje gespeeld of een 
schaakprobleem bekeken of er wordt 
een schaakvariant gedaan. Dit wordt 
dan vergezeld van een wijntje en een 
hapje, zoals op de foto te zien is. 

Er wordt gespeeld met een indeling 
in drie groepen. Jouw plaats op 
de ranglijst bepaalt in welke groep 
je zit. Als je lager op de ranglijst 
staat krijg je meer bedenktijd dan 
hogergeplaatste schakers. Op deze 
manier heb je ook als beginnend 
schaker altijd een redelijke kans om 
de partij te winnen. 

Heb je interesse, meld je dan aan als 
lid van de buurtvereniging via www.
hoogstede.nl. Daarna is aanmelden 
bij de schaakclub mogelijk via Jack 
Schoot (zie mailadres onderaan).

De schaakclub hoopt snel 
een tweetal leden te mogen 
verwelkomen.

Meer info: jack.schoot@upcmail.nl.

De PC-Club

Een stukje geschiedenis. 
Oprichting van de PC-buurtclub, 
20 oktober 1998. Op die datum 
kwamen we met zo’n 30 mensen 
bij elkaar om na te gaan of er 
in de buurt behoefte was aan 
ondersteuning bij de toen voor 
velen nog voorzichtige stappen in 
het thuiscomputerland.

Wij dachten toen nog in MS-DOS, 
Windows 95, 98, Vista en later 
XP-termen. Iedereen heeft dit nu 

ver achter zich gelaten. Dat neemt 
niet weg dat we hebben kunnen 
vaststellen dat onze activiteiten nog 
steeds onverminderd nuttig worden 
gevonden, getuige de belangstelling 
voor de regelmatig gehouden 
bijeenkomsten. 

Wij proberen dan ook de 
voortschrijdende techniek zoals nu, 
Windows 10, Android en IOSX van 
Apple zo goed mogelijk te volgen 
en uit te dragen. Vooral het gebruik 
van tablets en smartphones en de 
mogelijkheden van de daarvoor 
aangeboden apps komen ter sprake, 
daarbij delen we elkaars ervaringen.

Wij hebben het geluk daarvoor 
gebruik te kunnen maken van een 
uitstekende lokaliteit in het gebouw 
Klingelpoort van de Drie Gasthuizen 
waar we kunnen beschikken over een 
grootbeeld TV-scherm. Aansluiting 
daarop van laptops en tablets maakt 
visualisatie van te demonstreren 
software of apps dan ook heel 
duidelijk. 

Het gebruikelijke programma van 
onze bijeenkomsten bestaat uit de 
rondvraag waarin ieder zijn of haar 
digitale problemen voorlegt. Daarbij 
worden antwoorden of oplossingen 
zoveel mogelijk direct behandeld en 
anders genoteerd om daar op een 
later tijdstip op terug te komen. Zo 
nodig kunnen wij ook externe hulp 
inroepen.

Naast deze bijeenkomsten wordt 
waar nodig in individuele gevallen 
ook thuis assistentie geboden.

Voor de data van de bijeenkomsten 
verwijzen wij u naar de website van 
de buurt www.hoogstede.nl onder 
club activiteiten. De voorlopige 

geplande data voor het komende 
seizoen zijn:
9 oktober, 6 november 2017 en 15 
januari, 5 februari, 5 maart en 9 april 
2018, dus steeds op maandagavond 
om 20.00u.

Aan degenen die zich daarvoor bij 
ons aanmelden wordt tijdig een 
herinnering voor elke eerstkomende 
bijeenkomst automatisch 
toegestuurd.

Meer info: jack.schoot@upcmail.nl

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



Het Laantje was een van de drie 
zijweggetjes van de Klingelbeekseweg die 
verbinding gaven met de Hoogstedelaan. 
Het lag pal tegenover de ingang van het 
St. Eusebiushuis, of het Fraterhuis. 

Er woonden in de jaren 1940 tot 1960 
diverse gezinnen aan. Ikzelf [Jan van 
Dekken] ben geboren in het laantje op 
nummer 48 en maakte deel uit van een 
gezin met drie kinderen. De huur die wij 
destijds moesten betalen was drie gulden 
en vijftig cent per week.

Tekening situatie 1952: 
Het Laantje was een mooie plek om op 
te groeien, er werd veel gespeeld, aan 
kinderen geen gebrek. Het hoogtepunt 
was toch altijd weer het sleetje rijden in 

de winter. Dan werd het 
Laantje omgetoverd in 
een ijsbaan. Bij het gezin 
van Bus werden dan 
melkemmers gevuld met 
water over de sneeuw 
gegooid en na een fl inke 
nachtelijke vorst was het 
laantje de volgende dag 
een spiegelgladde ijsbaan, 
alwaar je zalig op kon 
sleetje rijden. Er was wel 
altijd één probleempje: de 
familie van Weelde hield 

achter op het laantje duiven, 
hij wilde graag zijn pad erheen 
schoonhouden en strooide dan as 
uit de kachel over het Laantje. Maar 
goed, ieder zijn hobby’s, nietwaar?
De sleetjes gingen zo hard 
het Laantje af, dat we over de 
Klingelbeekseweg heen, de 
Fraterstuin doorkruisten. Iemand 
moest dan wel kijken of er niet toevallig 
een auto aan kwam rijden.

Foto 1: Het Laantje in 1920. 
Op het bord staat: ‘Verboden voor Karren 
en Wagens, Artikel 461 Wetboek van 
Strafrecht.’ In die tijd was het Laantje een 
directe verbinding naar de Utrechtseweg.

Foto 2. (Bovenaan pagina) : Nu is het 
‘Het Laantje’ een klinkerpad dat toegang 

geeft tot Hoogstedehof, geitenweide, 
jeu de boulesbaan en (straks) ook het 
Buurthuisje. Wat betreft bewoning zijn 
Klingelbeekseweg 36 en Hoogstedehof 
16–21 de enige panden die aan dit laantje 
grenzen. ‘Karren en Wagens’ mogen er 
nog steeds niet op en er wonen ook geen 
fraters meer tegenover!

Veel meer over “Het Laantje” en de 
geschiedenis van onze buurt is te 
lezen op: www.hoogstede.nl.

Het laantje: Toen en Nu.
Tekst: Jan van Dekken

Foto 2: Het Laantje nu. (Joop van Osch)

Terug in de Tijd

Foto 1: Het Laantje in 1920 .   (Gelders Archief) 
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