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de voorzitter

eindelijk daar was ‘ie dan, de zon! we hebben er lang op 
moeten wachten; vooral de lente kwam moeizaam op gang. 
Maar nu ziet het er toch veelbelovend uit. we hebben al 
wat mooie zonnige dagen gehad en de voorspelling van de 
week die voor ons ligt, op het moment dat ik dit schrijf, is 
veelbelovend.

Tegelijk met het buiten op het terras kunnen zitten, worden we 
ook geconfronteerd met machinegeronk en één of meer bouw-
radio’s. Voor de derde zomer achtereen is er veel bouwactiviteit 
in onze wijk. Hadden we eerst al het explosievenonderzoek, het 
asbestgezeef en het archeologisch onderzoek, nu is de bouw 
echt gestart met - opnieuw – grondverzet, maar nu ook echte 
huizenbouw.

Het is er dus toch van gekomen. Waar sommigen misschien 
nog dachten dat de bouwplannen als gevolg van de crisis 
voorlopig wel weer op ijs gezet zouden worden, zijn we inmid-
dels zover dat we al kennis hebben kunnen maken met enkele 
aanstaande nieuwe bewoners die hopen over een klein jaar een 
nieuwb ouwwoning in onze wijk te kunnen betrekken.

Het is een draai die we als wijk moeten proberen te maken: 
van het voeren van actie en het doorlopen van alle daarvoor 
openstaande procedures om de bouwplannen te keren of toch 
in ieder geval maximaal te beïnvloeden, naar het verwelko-
men van nieuwe buren en potentieel nieuwe leden van onze 
Buurtvereniging. Ik weet dat dat zeker niet voor iedereen even 
gemakkelijk is geweest of zal zijn. Afhankelijk van waar in onze 
wijk je woont heeft de nieuwbouw meer of minder impact op je 
directe leefomgeving en woongenot. En zeker bij zo’n inbrei-
dingslocatie is het altijd een heel lastige situatie om de nieuw-
bouw in de bestaande bebouwing in te passen. Ik vind dat we 
als wijk in de afgelopen jaren zonder meer een grote invloed 
hebben gehad op de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen. 
Misschien hebben we daar inmiddels niet meer zo’n aandacht 
voor. Maar als ik bij mezelf in herinnering roep hoe ik – als 
aspirant-koper van een woning aan de Utrechtseweg – voor 
het eerst met de nieuwbouwplannen werd geconfronteerd en 
ik deze plannen vergelijk met wat er nu daadwerkelijk gereali-
seerd gaat worden, moeten we onze eigen invloed toch echt 
niet onderschatten. Ook als ik zie hoe we met de gemeente in 
gesprek zijn om samen de details bespreken van de inrichting 
van het openbaar gebied merk ik dat we nog steeds invloed 
hebben op het uiterlijk en de leefbaarheid van onze wijk. We 
praten over de volkstuinen, de nieuwe groene gebieden, de 

schapenwei, de speeltoestellen, bestrating, veiligheid, behoud 
van bestaand groen en leefgebieden van lopende, kruipende 
en vliegende dieren.

Onze wijk zal veranderen, dat is zonder meer waar. De wijk zal 
er anders uit gaan zien, maar wat mijns inziens nog belang-
rijker is, er komt de komende jaren een flinke groep nieuwe 
bewoners bij en die zullen ook hun invloed op de wijk gaan 
hebben. En dat is goed. Ik kijk daar naar uit. Zoals inmiddels 
bekend gaat de geschiedenis van onze wijk misschien wel zo’n 
tienduizend jaar terug. En sinds die tijd zijn er door de eeuwen 
heen steeds nieuwe bewoners gekomen die zich hier een plek 
hebben verworven. Dat zal vast ook niet altijd zonder slag of 
stoot zijn verlopen. Maar met die historische ontwikkelingen in 
het achterhoofd heet ik onze toekomstige bewoners van harte 
welkom.

En we gaan als Buurtvereniging ook vooral weer leuke dingen 
doen, waarbij de nieuwe bewoners die al lid zijn geworden 
natuurlijk van harte welkom zijn. Als deze Klingelstee in uw 
brievenbus valt hebben we net de Straatspeeldag achter de 
rug. En we gaan direct na de zomervakantie een nieuwe stijl 
Buurt Barbecue organiseren, waarvoor we ook bezig zijn met 
een nieuwe locatie.

Ik ben blij dat we tijdens de afgelopen ALV de vrijkomende 
bestuurszetel weer hebben kunnen bezetten met een nieuwe 
enthousiaste collega. Nicolette Zwartkruis heeft Wies Koning 
opgevolgd; zij gaat zich vanuit het bestuur – samen met Petula 
Jans – bezig houden met de coördinatie van de activiteiten. 
Vanaf deze plaats bedank ik Wies nogmaals voor haar inzet in 
de afgelopen 3 jaar en wens ik Nicolette heel veel succes. Zelf 
kijk ik ook uit naar een verdere samenwerking met dit bestuur; 
reden waarom ik mijn eigen bestuursperiode nog wat heb 
verlengd.

Rest mij u allen een hele mooie zomer toe te wensen en ik 
hoop u regelmatig ergens in onze mooie wijk tegen te komen.

remy ten Hoedt 
Voorzitter

en het werd zomer… Het is een vroege 1 juni als ik dit schrijf, drie kwetterende 
koters zijn elders in huis erg druk met hun spel en ik tracht 
me te concentreren op een stukkie voor ‘de Klingelstee’. Wat 
waren ze vroeg wakker vandaag, hebben ze dan niet door dat 
het weekend is?
Financiën, geld, pecunia, euroos: we kunnen niet zonder, het 
is zo belangrijk dat er een aparte minister en, op onze kleine 
schaal, een penningmeester voor nodig is om de inkomsten 
en uitgaven te reguleren. Als poortwachter als het gaat om 
uitgaven: afgelopen jaar heeft dat soms flink gekneld: 700 
euro uitgeven aan een zieke geit; dat kan niet zegt mijn rechter 
hersenhelft, het moet zegt de mensenmens in mij. Als aanjager 
als het gaat om inkomsten: kom op buurtgenoten met die con-
tributie, twee keer de buurt rond met aanmaningen en daarna 
nog een keer met een paar dreigende uitsluitingen c.q. roye-

de penningmeester

ZONDAG 17 AUGUSTUS
Buurt bbq nieuwe stijl!

De buurt bbq gaat er dit jaar wat anders uitzien, gehouden op een nieuwe locatie, in een andere sfeer... 

          

Houd voor de volledige informatie de flyer in de gaten, die
betreft de BbbQ zal worden verspreid! Tot de 17de augustus!

Noteer!!

mentsbrieven. Een gemeente die de geldkraan langzaam maar 
zeker steeds verder dicht draait, budget overschrijdingen. Waar 
ben ik mee bezig? Waarom wordt het mij in mijn onbezoldigde 
bijbaan zo moeilijk gemaakt? 
De kinders in huis schateren ineens van het lachen en rollen 
over de grond van plezier. Een geluidsgolf van minimaal 90dB 
valt als een wild schuimende branding over mij heen. Ze halen 
mij daarmee uit m’n concentratie en mijn beschouwende natuur 
om het glas half leeg te zien. Dan doen ze mij terug denken 
aan de genietende buurtkinderen bij Sinterklaas en Koning 
Winter, de kerstbomenverbranding, Koninginnedag , Paaseie-
ren zoeken… Ja, het is het waard, dubbel en dwars. 

gerrit van Midloo
Penningmeester
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Beste Buurtgenoten,

Graag stel ik mij voor als het nieuwe 
bestuurslid van de Buurtvereniging. 
Sinds de laatste ALV ben ik aanvaard als 
vijfde lid, ter vervanging van Wies en dus 
samen met Petula verantwoordelijk voor 
de activiteiten.
Ook stel ik me graag voor als de buurt-
genoot. 
Sinds 2006 woon ik samen met Chiel, 
degene met die brandweerauto, aan 
de Hoogstedelaan 42. Oorspronkelijk 
komend vanuit de Betuwe, via studie 
in Brabant en een reis rond de wereld, 
hebben wij ons uiteindelijk in Arnhem 
gevestigd. We woonden al een tijdje 
gehuurd in de stad maar nadat Chiel een 
brand had bij de inmiddels verdwenen 
kassen, en me wees op “zo’n leuke buurt, 
daar moeten we voor een koophuis gaan 
kijken” zijn we gesetteld in het voor ons 
perfecte huis. Naast het huis zijn ook de 
buurt en de plek voor ons perfect geble-
ken: in de stad maar ook buiten, rustig 
maar reuring dichtbij.
Sinds 2008 woon ik niet alleen hier maar 
werk ik er ook. Ik ben opgeleid aan de 
kunstacademie als kleding stylist/ont-
werper. Na bij verschillende bedrijven in 
dienst te zijn geweest heb ik de stap naar 
zelfstandigheid gezet. Mijn kantoor is ons 
huis en mijn atelier ook onze zolder.
Nu ik hier in Hoogstede/Klingelbeek 
woon en werk en me dus dubbel verbon-
den voel met de buurt is het een kleine 
stap om er iets extra’s voor te doen als 
bestuurslid. Ik heb er erg veel zin om de 
bestaande activiteiten te begeleiden, 
maar ook om deze en nieuwe activiteiten 

voor de gehele breedte van de buurt 
aantrekkelijk te maken. Hier en daar  
hebben we al stapjes gemaakt en grote 
doen we door de buurt bbq (BbbQ) in 
een nieuw jasje te steken, nou ja jasje… 
we gaan ervan uit dat het een zwierig 
zomerjurkje en tropische korte broek 
wordt! Zie ook elders in deze Klingelstee 
voor wat meer info over deze Bbbq!
Ik hoop iedereen in ieder geval daar te 
zien, anders bij een andere buurtgele-
genheid of gewoon even in de buurt.

nicolette zwartkruis
Activiteiten

nieuw bestuurslid 
nicolette zwartkruis Verslag algemene ledenvergadering buurtvereniging  

Hoogstede-Klingelbeek, 16 april 2013.

Aanwezig: het bestuur en leden van de Buurtvereniging 
Hoogstede-Klingelbeek
Afwezig met kennisgeving: beide leesclubs (hadden ook hun 
bijeenkomst), Dick Linnekamp, Coen Nijenhuis, en Caroline 
Bakkerus, Julie de la Fuente en Annemarie Gerrits van de  
schapenwei.

1. opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat de 
opkomst, in tegenstelling tot vorig jaar, laag is, zo’n 15 mensen. 
Archeoloog Casper is nog niet aanwezig, bestuurslid Petula 
komt ook iets later.
Op deze avond was ook een voorbereidende bijeenkomst 
gepland voor een gemeentelijk iets dat ‘wijktafels’ heet. 
Meindert Rudolphi vertegenwoordigt onze wijk daar en zal wel-
licht later op de avond acte de présence geven, evenals Carla 
Butzelaar. 
Remy memoreert verder dat in het afgelopen jaar o.a. ons ere-
lid Wim Temming is overleden, de initiatiefnemer en ‘trekker’ 
van de jeu de boules-baan. Hierdoor is helaas ook het jeu de 
boulen wat in verval geraakt, een geslaagde oproep om nieuwe 
spelers te vinden is reeds gedaan.

2. vaststelling van de agenda
Punt zes, vaststelling reglement volkstuinen, zal geen vaststel-
ling kunnen worden. De financiële paragraaf ontbreekt nog, 
hierover moet nog contact plaatsvinden met de gemeente. 
Sommige wijkbewoners blijken niets te weten van de moestuin-
plannen, er worden vragen gesteld over de bestaande bomen 
en handhaving/verplaatsing hiervan.

3. verslag Alv dd 17 april 2012
De notulen van de vorige vergadering worden zonder wijzigin-
gen vastgesteld. 

4. financiën
De penningmeester licht de realisatiecijfers 2012 en de begro-
ting 2013 toe. Enkele algemene opmerkingen:
De reservering voor het steunpunt evenals ontvangen rente 
op dit bedrag, zijn apart opgevoerd en dus duidelijk zichtbaar. 
2012 is afgesloten met een negatief saldo, deels door wegge-
vallen subsidie, deels door de medische kosten voor de geit op 
de geitenwei. Uiteindelijk is besloten de geit in te laten slapen.
Begroting 2013 en realisatie 2012: De subsidie uit de Voge-
laarpot is weggevallen in 2012, de subsidie bestaat nog slechts 
uit de reguliere € 990; dit heeft tot gevolg dat de begroting 
minder ruim is opgezet.
Enkele belangrijke punten met betrekking tot de uitgaven:

In verband met weggevallen subsidies is voor 2013 gekozen 
voor het vragen van een bedrag voor alcoholische dranken op 
bijeenkomsten, om zo extra inkomsten te genereren. 
Voor Vitens is een bedrag van € 200 opgenomen, voor de 
watermeter bij de wijngaard. Deze meter is echter al jaren niet 
opgenomen en dit bedrag is derhalve gebaseerd op schattin-
gen. Dit jaar is de meter wel opgenomen en er wordt verwacht 
dat we geld terug krijgen.
De begrote kosten voor de Geitenwei zijn voor dierenvoer, 
registratie bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij 
en een reservering voor dierenartskosten. 
Inmiddels zijn twee nieuwe, ijzersterke schapen aangeschaft.
Voor de ALV is een post opgenomen voor zaalhuur, hapjes en 
drankjes. Omdat het vorig jaar volle bak was door de archeolo-
gische vertellingen, zijn de kosten in 2012 hoger uitgevallen.
Inkomsten:
De contributie blijft hetzelfde evenals de inkomsten uit adver-
tenties Klingelstee
Inkomsten uit activiteiten zijn ingezet op € 100; dit wordt hal-
verwege dit jaar geëvalueerd. 
De jaarlijkse subsidie van de gemeente bedraagt € 990.
Voor de teruggave van de buitenspeeldag is € 250 begroot.

de kascommissie: bestaande uit Leni Luierweert en Hannie 
Kuppens geven aan dat zij de boeken hebben gecontroleerd 
en geen onregelmatigheden hebben geconstateerd. Leni 
treedt af, Rob Baars (Kl 84) neemt haar taak over. 

5. bestuurssamenstelling.
De termijn van 3 jaar van voorzitter Remy zit erop, maar Remy 
is herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten, Remy ten Hoedt 
blijft voorzitter.
Activiteitenbestuurslid Wies Koning treedt af, het bestuur 
draagt Nicolette Zwartkruis voor als nieuwe kandidaat. De ver-
gadering gaat akkoord. Nicolette, stelt zich kort voor. Op een 
andere plek in deze Klingelstee doet ze dat wat uitgebreider.

6. concept-volkstuinreglement. 
Remy zegt hierover dat het reglement volgens het bestuur niet 
bedoeld is om met dat in de hand steeds als een politieman 
over de kavels te zwaaien. We beschouwen de twaalf kavels en 
goed beheer daarvan als de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van de huurders. Een reglement zien we meer als iets om in 
geval van discussie op terug te vallen. Er worden wat zaken in 
geregeld voor het geval er discussie ontstaat.
Het concept-reglement is te vinden op www.hoogstede.nl

7. introductie businessclub Hoogstede-klingelbeek.
Hadewych meldt dat ze van plan is om een soort overzicht te 
maken van wat iedereen in de buurt kan, om het mogelijk te 
maken dat mensen elkaar om hulp kunnen vragen op bepaalde 

algemene ledenvergadering 
buurtvereniging hoogstede KlingelbeeK
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ook dit jaar zijn er veel geslaagden in 
de buurt. gefeliciteerd!

geslaagd:
Aldo van Opbergen, Ho 45
Stijn Schoneveld,Ho 49 
Lieke Bakkerus, Ho 12
Peter Kleijn, U 245
Tim Evers, U 205

 
blij nieuws
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terreinen. Uit de zaal komen suggesties dat het ook handig 
is om dat uit te breiden tot zaken als gereedschappen die 
geleend kunnen worden. De toegankelijkheid op de site zal 
worden ondersteund door Jack van de computerclub. (Elders in 
dit blad meer hierover.)

8. Mededelingen actieve clubs en werkgroepen.
Schaakclub: Jack vertelt: deze bestaat uit negen mensen die 
om de veertien dagen spelen. Bas is ongeslagen en omdat 
hij minder mobiel is gaat er altijd iemand naar zijn huis om te 
spelen. Er wordt meteen een bijdrage voor nieuwe schaakklok-
ken gevraagd.
De computerclub (ook Jack) bruist ook nog steeds en heeft 
zeer actieve leden. 
De jeu de boulesclub (niemand aanwezig maar Hadewych had 
het gehoord van Gejo) heeft er drie nieuwe leden bij na de 
recente oproep.
In de nieuwe terreininrichting zal er zeker weer een mooie baan 
aangelegd worden.
De spelletjesclub is in ruste, Hugo en Tina roepen enthousias-
telingen op zich te melden.
WBP: Hendriks start op 23 april met de bouw, zeven woningen 
zijn verkocht. Er zal bebording komen voor het bouwverkeer.
De wijngaard: in de toekomst zal er een poort geplaatst wor-
den om het aantal hondendrollen te verminderen. Kosten en 
inkomsten blijven, mede door de jaarlijkse proeverij, aardig 
in balans. De oogst was afgelopen jaar teleurstellend, 165 
kg totaal, in topjaren was dat 450 kg. Er wordt rosé wijn van 
gemaakt.
Overigens zijn extra handen nog altijd welkom!

9. Activiteiten.
Petula vertelt over het afgelopen jaar: De straatspeeldag in juni 
was een groot succes.
De herfstwandeling in oktober onder leiding van bioloog Frans 
Koops was weer leuk, mede door de heerlijke erwten- en cham-
pignonsoep na afloop en de grote keus aan bockbieren. 
Sinterklaas met zijn pietenparkoers was leuk, de kinderen waren 
enthousiast. 
De kerstboomverbranding in januari is altijd gezellig, kinderen 
blijven kerstbomen aanslepen totdat de fik er in gaat!
Koning Winter was dit jaar op een nieuwe locatie: Arnhems Bui-
ten. In de Kookplaats werd het verhaal gestart en in de spook-
achtige omgeving werd in het donker gezocht naar de andere 
personages, lekker spannend. 
Op paaszaterdag, in april, was het erg koud. De eieren bevro-
ren zowat! Iedereen kon zich gelukkig rond het paasvuur lekker 
warmen, met dank aan onder andere Freds lampolie.
Na verschijning van deze Klingelstee staat voor 17 augustus de 
Buurtbarbecue gepland.

10. rondvraag
Meindert merkt op dat er bij mailingen de personen aan wie 
de mail gericht is in bcc moeten staan. Hij ontvangt nog steeds 
mail na een mailing van jaren gelden.
Henk merkt op dat de gemeente, voordat er nieuwe proble-
men aangepakt worden, eerst de oude zaken maar eens dient 
op te lossen.

11. sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en geeft het woord aan de 
gemeente-archeoloog voor het tweede deel van de resultaten 
van de opgravingen op het bouwterrein.

buurt-netwerK

in veel wijken en buurten in nederland 
zijn mensen bezig om op een klein-
schalige manier elkaar te helpen, in 
diverse opzichten. ze helpen elkaar 
met allerlei klusjes, doen boodschap-
pen, laten de hond uit of brengen 
iemand even naar het ziekenhuis als 
dat nodig is. 

In Arnhem West (vanuit Lombok en 
Heijenoord) is begin dit jaar een netwerk 
voor ZZP-ers en ondernemers gestart 
onder de naam Westkracht 13!. Het is 
volop in ontwikkeling en sterk gericht 
op onderlinge kennisoverdracht, werk 
genereren en samen projecten opzetten. 
Zo’n 80 mensen / ondernemers hebben 
zich daar al bij aangesloten, ook uit onze 
buurt. Iets dergelijks is een mooi initia-
tief, mede vanwege de gerichtheid op de 
eigen wijk en het onderling samenwer-
ken. 

Waar ik al een tijdje mee bezig ben is iets 
wat tussen deze twee vormen van samen-
werking in zit. 
Het kan voor veel mensen fijn zijn om 
hun deskundigheid in te zetten voor 
iemand uit de buurt. Er zijn verschillende 
mensen met een eigen bedrijf(je), en in 
deze tijden kunnen ZZP-ers best wel een 
opdracht gebruiken. 

Ik zoek dus een vorm van samenwerking 
die een beroep doet op wat iemand 
beroepsmatig of vanuit een hobby kan. 
Hierbij kun je denken aan iemand helpen 
bij computerproblemen, bij het opstellen 
van een grammaticaal kloppende tekst, 
het maken van een goede portretfoto, 
het ontwerpen van een logo of huisstijl, 
het repareren van je fiets, het maken van 
kleding, het timmeren van een kastje of 
juridisch advies. Er zijn uiteraard nog veel 
meer mogelijkheden: zoveel mensen, 
zoveel vaardigheden, misschien nog wel 
meer. 

plan voor een database van vaardigheden  
in Hoogstede-klingelbeek

Het probleem hierbij is dat je vaak 
niet weet wie iets goed kan, bij wie je 
te rade kunt gaan bij een specifieke 
vraag. 

Wat ik wil is een soort database opstel-
len van wat er zo aan vaardigheden en 
deskundigheid in de buurt zit. Dit kan 
heel breed zijn en de kennis en kunde 
vanuit werk en hobby betreffen. Maar 
als bijvoorbeeld grotere kinderen in 
een gezin graag willen babysitten of 
auto’s wassen is dat ook iets om te 
noemen. Bij alles kun je aangeven hoe 
vaak je iets zou willen doen, en uiter-
aard kun je ook altijd nee zeggen als 
iemand je wat vraagt. Ook de tegen-
prestatie is iets waarover afspraken 
kunnen worden gemaakt.
Ditzelfde geldt voor een ander soort 
database: wie in de buurt heeft een 
hogedrukspuit, drietrapsladder of iets 
anders dat je niet elke dag gebruikt en 
niet perse wilt kopen, en wil die wel 
uitlenen aan buurtgenoten? Uiteraard 
gaan we ervan uit dat iedereen zorgvul-
dig omgaat met andermans spullen, en 
dat geen dingen kapot worden terug-
gebracht. 

Samengevat: ik wil een lijstje maken 
waarop iedereen kan invullen:

bij Mij kAn ieMAnd terecHt 
voor: 
…., ………., en ………..*
Ik reken … tarief / doe het voor een 
wederdienst / spreek dit per keer af*

Naam 
Adres
Mailadres
Telefoon
Opmerkingen (bv. bij kinderen: leeftijd; 
bij beroepsmatige vaardigheden mis-
schien dat aangeven, …)

*bij verschillende vaardigheden per 
persoon is het handig om dit uit te 
splitsen
Bijvoorbeeld: juridisch advies geef 
ik beroepsmatig, dus daar heb ik 
bepaalde tarieven voor, maar kleding 
maken is een hobby, dus daar spreek 
ik iets anders voor af. 

Stuur / mail deze gegevens naar mij, 
dan maak ik een database voor de 
website van de buurtvereniging, die 
alleen voor buurtgenoten toegankelijk 
is. Hoe precies, daar puzzel ik nog 
op, maar met alle kennis en kunde op 
dit terrein in de buurt is er vast wel 
iemand die mij daarbij kan helpen ;-).

Ik ben heel benieuwd naar de vele 
vaardigheden in deze buurt!!

Met vriendelijke groet,
Hadewych Martens
Utrechtseweg 259
hed.martens@kpnmail.nl

bij Mij kAn ieMAnd terecHt 
voor: 
…., ………., en ………..*
Ik reken … tarief / doe het voor een 
wederdienst / spreek dit per keer af*

Naam 
Adres
Mailadres
Telefoon
Opmerkingen (bv. bij kinderen: leef-
tijd; bij beroepsmatige vaardigheden 
misschien dat aangeven, …)
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Hoewel de bouwwerkzaamheden al enige tijd bezig zijn, werd 
de bouw van de Hoogstedehof van project Klingelbeek dins-
dagmiddag 4 juni officieel geopend. Alsof het zo moest zijn, 
was deze dag ook de eerste zomerse dag van het jaar. Het was 
dan ook een zonnig samenzijn en een goede start van de bouw. 
Peter van Aar verzorgde de presentatie en introduceerde op 
rijm de wijk, het project en de drie sprekers. Vervolgens spra-
ken achtereenvolgens Johan Bombach (Hendriks Projectont-
wikkeling), wethouder Gerrie Elfrink en Remy ten Hoedt. Aan 
bod kwam het bijzondere karakter van de wijk en het project 
Klingelbeek. Niet alleen was er vreugde en trots over de start 
van de bouw, ook de lange aanloop naar dit moment werd 
gememoreerd.

De kopers en de wethouder werden met een rode wijn van 
Domein Klingelberg bedankt voor hun vertrouwen in het pro-
ject. Ook de makelaars werden bedankt voor hun inzet en ver-
trouwen. Als dank voor de samenwerking en het altijd goede 
overleg met de buurt overhandigde Johan Bombach aan Remy 
ten Hoedt een waarde-cheque voor de Buurtvereniging. 
Wij willen u, de buurtbewoners, bedanken voor uw aanwezig-
heid en belangstelling op 4 juni. Mede dankzij u was het een 
gezellige bijeenkomst. Het viel ons op dat de toekomstige 
bewoners van de Hoogstedehof meteen uitgenodigd werden 
voor de buurtbarbecue en andere activiteiten in de wijk. Zij zul-
len zich zeker thuis voelen in zo’n  hartelijke wijk!

We hopen dat de verkoop van de tweede fase én de bouw van 
de eerste fase spoedig verlopen. Op die manier kunt u zo snel 
mogelijk weer genieten van de rust in uw mooie wijk!

Namens Hendriks Projectontwikkeling,
eric van ree

zonnige officiële start bouw 
klingelbeek Hoogstedehof

nieuwbouw
beste aanstaande nieuwe buren, 
geachte vertegenwoordigers van 
projectontwikkelaar Hendriks, bouwer 
boszon en onderaannemers, vertegen-
woordigers van de politiek en het  
ambtelijk apparaat van de gemeente 
Arnhem, ik wil u allen graag wel-
kom heten in onze wijk! en natuurlijk 
begroet ik ook de belangstellende 
bewoners die vanmiddag aanwezig zijn.

U bent vanmiddag gekomen om de 
officiële start van het bouwproject te 
vieren, waardoor u, nieuwe bewoners, 
in staat gesteld wordt te gaan wonen in 
de mooiste en leukste wijk van Arnhem. 
Wij, huidige bewoners, wisten natuurlijk 
allang dat dit de leukste wijk van Arnhem 
was; daarom maakten en maken we ons 
er ook zo druk om als we het gevoel  
krijgen dat we in ons woongenot 
bedreigd worden. Onze wijk is geen 
lastige wijk, maar we zijn wel een heel 
mondige wijk. We weten goed wat onze 
wijk zo fijn en bijzonder maakt en zijn er 
dan ook als de kippen bij als we vinden 
dat dat onder druk komt te staan. Of 
het nu spoorweglawaai, sluipverkeer, 
een knallab of een shopbak is, de wijk 
Hoogstede Klingelbeek zal laten weten 
dat ze er zijn. Maar ook als het gaat om 
het in stand houden van onze flora en 
fauna roeren we ons mondje. En ook al 
hebben we nogal wat groen prijs moeten 
geven in de voorbereidingen naar dit 
bouwproject, nog steeds biedt onze wijk 
huisvesting aan veel lopende, kruipende 
en vliegende dieren, zoals egels, konij-
nen, padden, kikkers, muizen, uilen, 
vleermuizen, bijen, hommels, enzovoort. 
Voor bestaand groen blijven we ons sterk 
maken, maar ook voor een passende 
inrichting van de openbare ruimte met 
nieuwe begroeiing nemen we niet met 
het eerste het beste genoegen. Voorts 
zijn en blijven we trots op onze wijn-
gaard, Domein Klingelberg, de Schapen-
wei met daaromheen de speeltoestellen 
en – iets verder weggelegen – de pad-
denpoel en natuurlijk de Schutterij van 
de Clingelbeeck.

Speech Remy t.g.v. Start bouw Hoogstedehof, d.d. 4 juni 2013.

Ja, onze wijk heeft zich de afgelopen 
jaren, in de aanloop naar het bouw-
project waar we nu voor hier zijn, flink 
geroerd. Al zo’n jaar of 50 zijn er meer 
of minder concrete bouwplannen op 
tafel gekomen en er weer vanaf gehaald. 
Hoewel ik hier geen historische beschou-
wing op wil geven, kan ik me niet anders 
voorstellen dan dat onze voorgangers 
zich er door de jaren ook flink tegen-
aan bemoeid zullen hebben. Niet om er 
persé tegen te zijn, maar wel om mee 
te kunnen en willen bepalen hoe onze 
wijk, dat karakteristieke dorpje in de stad 
Arnhem, zijn bijzondere karakter kan 
behouden.

Met die achtergrond hebben we dan 
ook een intensieve, ik mag wel zeggen, 
roerige tijd achter ons liggen. Een par-
ticipatietraject met hoogte- en diepte-
punten, waarbij de emoties regelmatig 
hoog zijn opgelopen. Niet verwonderlijk, 
het gaat daarbij immers, naast de eerder 
genoemde flora en fauna, om onze eigen 
leefomgeving, onze eigen achtertuin en 
om nieuwe bebouwing die zeker de rest 
van ons leven – en nog langer – aan onze 
wijk wordt toegevoegd. In dit traject zijn 
zeker wonden ontstaan, die helaas moei-
lijk zullen helen. De acties zijn gevoerd, 
de procedures zijn doorlopen, de plan-
nen worden gerealiseerd, maar bij som-
migen zal teleurstelling overheersen.

Maar… tegelijkertijd kijkt onze wijk voor-
uit! En we kijken uit naar…: We kijken uit 
naar nieuwe buren, nieuwe gezellige, aar-
dige grote en kleine mensen die graag 
in een net zo fijne buurt willen wonen als 
wij. En dat gunnen we ze natuurlijk ook! 
Niet voor niets begon ik met een woord 
van welkom aan jullie, nieuwe bewoners. 
De protesten waar ik over sprak waren 
zeker niet tegen jullie gericht. Wij begrij-
pen jullie volledig. Wij zouden ook graag 
in deze wijk willen wonen, als we er niet 
al woonden!

We zijn al die tijd goed in gesprek geble-
ven met in eerste instantie de gemeente 

en inmiddels ook met de ontwikkelaar en 
de aannemer, om in gezamenlijk overleg 
te werken aan zowel de uitbreiding als de 
leefbaarheid van onze wijk. We hebben 
daarbij rekening met elkaar te houden, 
zo’n inbreidingslocatie als deze vraagt 
nogal wat begrip en inschikkelijkheid van 
elkaar. Tot nu toe gaat dat goed en we 
hopen dat we dat ook na vandaag kun-
nen blijven doen. Maar, we blijven scherp 
en kritisch en ik roep de nieuwe bewo-
ners dan ook op, zich vooral te laten 
horen. Dat past in de traditie van onze 
wijk en als je bij onze wijk wilt horen, stel-
len we enige assertiviteit zeer op prijs.

Ik wil u, nieuwe bewoners, ook vooral 
feliciteren met het verwerven van een 
woning in deze mooie wijk. Ik wens u 
veel woongenot toe en hoop dat u voor 
ons net zulke leuke buren wordt als wij 
voor u zullen zijn.

Ik wens de ontwikkelaar en de aannemers 
succes met de bouw. En hoewel ik vind 
dat jullie een mooi vak hebben hoop ik 
toch ook wel dat jullie gauw klaar zul-
len zijn. Nu wij voor zeker de derde keer 
de hele bovenlaag grond afgegraven, 
heen en weer gereden, en weer opnieuw 
opgebracht hebben zien worden, zijn we 
wel een beetje klaar met de graafmachi-
nes.

De gemeente wens ik veel wijsheid toe 
en zeker ook succes met ons. Wij zullen 
jullie kritisch blijven volgen, maar gaan 
ook zeker graag op dezelfde construc-
tieve voet door om de zaken voor onze 
wijk goed in orde te krijgen.

En ik hoop u allen in de komende tijd 
vaak te zien in onze wijk Hoogstede 
Klingelbeek.

Dankuwel!
remy ten Hoedt
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Op de jaarvergadering van 25 maart jl. heeft Fred Geevers zijn 
voorzitterschap van de Schutterij van de Clingelbeeck neerge-
legd. Het bleek een bijzondere avond want tot grote verbazing 
van de voorzitter werd de avond opgeluisterd door de aanwe-
zigheid van enkele bevriende gilden in hun schitterende kledij. 
Tevens gaven de fraters Henk Huirne en Wim Versteeg met hun 
aanwezigheid blijk van de lange en bijzondere band tussen de 
fraters en de Schutterij.
De speeches van de diverse Gilden, de fraters en Hans Voor-
huis namens de sponsoren brachten Fred danig in verlegen-
heid. Dat had hij niet verwacht. Maar dat was dan ook precies 
de bedoeling. Want iemand die zich 25 jaar heeft ingezet om 
een bijzonder cultureel en historisch erfgoed nieuw leven in te 
blazen verdient natuurlijk een bijzonder afscheid. 23 Jaar als 
voorzitter en twee jaar van onderzoek naar de geschiedenis en 
oorsprong van de Schutterij (opgetekend in De Geschiedenis 
van DE SCHUTTERIJ van de CLINGELBEECK)  vormen samen 
die 25 jaar.

Het oudste archiefstuk van de Schutterij 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 schut-

ten (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.

Als vertegenwoordiger van de sponsoren hield Hans Voorhuis 
een vermakelijk betoog over een opdracht die hij had gegund 
aan een plaatselijk schildertje, genaamd R. van Rijn.
Op het schilderij van de Schutters en Wachters van de nacht 
zijn enkele huidige bestuursleden en leden van de Schutterij te 
herkennen. Ook had Voorhuis een zekere F. Hals de opdracht 
gegeven om de nieuwe voorzitter te vereeuwigen.

Deze bijzondere avond werd besloten met een causerie tussen 
Fred Geevers en Guus van Aerssen. Van Aerssen nam na 18 jaar 
bestuurslid te zijn geweest ook afscheid van zijn bestuursfunc-
tie. Onherkenbaar vermomd en sprekend met een historische 
tongval namen zij op humoristische wijze markante gebeurte-
nissen uit de laatste 23 jaar door.

Meindert rudolphi 
( de nieuwe voorzitter)

schutterij hoogstede clingelbeecK

Uitgeput keert de boerenzwaluw terug naar de plek waar ze 
voor het eerst leerde vliegen. Ze heeft het gehaald, ze zoekt nu 
naar haar oude nest. Ze is als een van de eerste terug gekeerd 
uit Afrika. Het is april en nog veel te koud voor de tijd van het 
jaar. Ze wacht op de anderen, want “één zwaluw maakt nog 
geen zomer”. Dat weet ze maar al te goed. Ze had ook niet 
zo ver vooruit moeten vliegen, nu is ze alleen. De verre reis zit 
nog in haar veren. Ze trilt van spanning en vermoeidheid, ze 
vliegt over het veld op zoek naar herkenningspunten. Hier ligt 
de bestemming van haar bestaan. Al vele eieren heeft ze hier 
gelegd. De reis naar deze plek onderneemt ze ieder jaar weer 
om een nageslacht achter te laten. Maar…. waar is de boerderij 
met de open schuren waar ze jaren haar nest heeft gebouwd? 
Waar zijn de appelbomen en de geiten aan de andere kant 
van het maïsveld? Ze vliegt nog maar eens een rondje. Ook 
de kassen waar ze haar jongen leerde vliegen zijn verdwenen. 
Vertwijfeld kijkt ze om zich heen. In een lichte, sierlijke vlucht 
scheert ze over het veld op zoek naar een plek om te landen. 
Ben ik hier wel op de goede plek? Wat is het kaal! Waar zijn 
de veldbloemen waarop ik mijn voedsel kan vinden? En de 
paddenpoel? Ze is moe en wil zich wassen, er is geen water 
meer te bekennen. Het ziet er allemaal zó anders uit. Het 
mooie stukje land waar ze zich in de afgelopen jaren zo thuis 
heeft gevoeld ligt er verlaten en stoffig bij. Een auto raast hard 
voorbij. Ze schrikt en de stofwolken geven tranen in haar ogen. 
Kwetterend vliegt ze hoger en hoger om nog eens ongelovig 
naar beneden te kijken om te zien waar ze nu is beland. Ze 
verliest de moed. Al 80 jaar heeft haar familie zich op deze plek 
genesteld. Generaties lang hebben de zwaluwen aan elkaar 
doorgegeven waar je de beste aarde kan vinden om nesten 
te bouwen, waar rust is en niets verandert. Haar voorouders 
legden wel eens zeven tot acht eieren in mei en hadden soms 
twee nestjes per jaar. Elk jaar keerden haar voorouders terug 
op hun oude nesten, zij hoefden ze zich niet druk te maken om 
een nieuw nest te bouwen. Niemand kwam aan het nest van de 
zwaluwen. De geest zorgde dat alles bij het oude bleef.  
De geest van de Hoogstede woonde in de paddenpoel en 
kwam een heel enkele keer tevoorschijn als iemand het in 
zijn hoofd haalde plannen te maken om veranderingen aan te 
brengen. Hij was een vriend van ieder dier, boom en plant. De 
padden en salamanders wisten hoe ze hem tevreden kon-
den stellen. Hij zorgde dat de kinderen veilig konden spelen 
en de merel in de top van de dennenboom het hoogste lied 
kon zingen. De zwaluwen kwamen altijd even buurten om de 
nieuwtjes uit het verre Afrika over te brengen. Als ze dorst of 
honger hadden bleven ze aan de waterkant zitten en groet-
ten de geest eerbiedig. Maar de oude geest is nu, na 80 jaar, 
te oud en te moe om te blijven strijden tegen de mannen in 

pakken met stropdassen. De man met het kale hoofd was hem 
te sterk en te slim af, dat had de kleine zwaluw gehoord van 
de brutale kraaien die nu het land bezetten. Buurtbewoners 
hebben geprotesteerd tegen de bouw en de verstedelijking 
van het unieke stukje natuur. Hardnekkig en vasthoudend is 
de boerenzwaluw in de afgelopen jaren terug gekeerd naar de 
plek waar haar nesten verdwenen zijn. Steeds opnieuw zocht ze 
een ander plekje om haar nest te bouwen en eieren te leggen. 
Ieder jaar dat ze terug kwam waren er meer bomen en planten 
weg en daardoor zijn haar vrienden de koekoek, de nachtegaal 
en de specht verhuisd. Het is donker, de kleine zwaluw zoekt 
een plekje voor de nacht, ze is te moe om nog insecten te 
zoeken. 

Als de zon opkomt, is er geen getjilp van mussen en gekoer 
van de duiven maar harde muziek. Er is geklop en gehamer, 
er staan containers en een grote hijskraan. Er lopen man-
nen in spijkerbroeken en T-shirts, op hun hoofd iets geels. De 
robotmannen stampen staccato de huizen de grond uit. Tot 
haar schrik ziet ze dat er geen rustige plek is om haar jongen 
groot te brengen. De vlag is al in top bij enkele huizen waar 
straks ‘andere jongen’ groot gebracht zullen worden. Er zul-
len meer mensen komen die het maïsveld innemen gelijk een 
vesting. De zon zal niet meer volop kunnen schijnen maar 
tussen de dakranden met moeite de grond bereiken. Op zoek 
naar veilige oorden hebben de steenmarter, de veldspitsmuis 
en de vleermuis hun wijk verlaten. De steenuil is gesignaleerd 
als asielzoeker in de buurlanden. Met wie kan de zwaluw nog 
vrienden zijn?

De kleine zwaluw kijkt omhoog en ziet de overwinteraars aan-
komen, ze wil ze behoeden voor teleurstelling. Ze vliegt hoger 
en hoger, om haar vrienden te waarschuwen en te vertellen dat 
de geest in de Hoogstede nu echt verdwenen is en er geen 
plek meer voor hen zal zijn.

clara bartelds

de kleine zwaluw

 
verhaal

	  
Afscheid fred geevers 
als voorzitter van de schutterij
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Het afgelopen leesseizoen heeft de 
leeskring een gelukkige hand gehad in 
de keuze van de te lezen boeken. Bijna 
zonder uitzondering mooie, en/of indruk-
wekkende verhalen, waar we plezierige 
avonden mee gevuld hebben. Zo was 
er de roman De liefde dus van joke 
Hermsen:

Een prachtig boek over het leven van 
Belle van Zuylen. Het verhaal speelt zich 
af aan de vooravond van de Franse revo-
lutie. Belle van Zuylen is op de vlucht 
voor een onmogelijke liefde. Het verhaal 
gaat over het eeuwige conflict tussen 
liefde en trouw, hartstocht en rede, vrij-
heid en moraal. Tevens is in het verhaal 
de maatschappij en ideeëngoed verwe-
ven zoals dat was aan het einde van de 
achttiende eeuw.
Joke Hermsen heeft het in dit boek 
prachtig beschreven. 

Marente de Moor heeft met  
De Nederlandse maagd een origineel 
boek geschreven over een bijzonder 
onderwerp: een Nederlandse jonge 
vrouw wordt in 1936 door haar vader 
naar Duitsland gestuurd om in de leer te 
gaan bij een oude schermleraar. De man 
is een verbitterd uit de Eerste Wereld-
oorlog teruggekeerde huzaar, die ook 
lesgeeft aan twee beeldschone tweeling-
broers en die bloedige duels organiseert 
voor studenten.
Stof te over dus voor een roman vol 
geheimen, liefde, verraad en natuurlijk 
een dramatische ontknoping. 

De leeskring bespreekt altijd als laatste 
boek in het leesseizoen het Boekenweek-
geschenk, dit jaar geschreven door  
kees van kooten: De Verrekijker
Aan niets kleeft zo veel weemoed als 
aan een vertrouwd voorwerp dat vaak 

door de handen van een overledene is 
gegaan. Meer nog dan een geluidsop-
name of foto. Je vingertoppen herken-
nen iedere ronding, iedere kras. Er klapt 
een luik open naar het verleden. Het zijn 
sponzen van liefde, die voorwerpen.
Bij Kees van Kooten is een verrekijker 
zo’n geladen voorwerp. Zijn vader liet 
hem toen hij klein was er vaak door 
kijken. De ‘verderkijker’ noemde hij het 
als jongen. Jarenlang lag hij in een doos, 
maar nu komt hij tevoorschijn. “De veel-
heid van materialen waaruit hij wie weet 
hoe lang geleden is vervaardigd - glas, 
messing, bakeliet, geelkoper, zwart leer 
- geeft hem een unieke geur die onver-
flauwd is gebleven, mijn leven lang.” 
Deze tweede zin van het verhaal is met-
een een van de beste. Die geur is uniek, 
zeker, maar we kennen hem allemaal. Van 
Kooten is een meester in het verwoorden 
van hevige, maar alledaagse herkenbare 
ervaringen.
Boven aan de pagina’s staan kleine 
agendablaadjes waarop de schrijver - zijn 
handschrift wordt al wat bibberig - lite-
raire gebeurtenissen aankondigt én de 
lezer vermanend toespreekt, zoals: ‘Zeg-
gen noch schrijven dat iets een drol kost.’ 
Soms zijn ze leuk, soms oubollig.
De Volkskrant schreef “een mooi 
geschenk”,  terwijl de NRC kopte het 
Boekenweekgeschenk “teleurstellend”  
te vinden. De conclusies mogen dan  
wel uiteen lopen, eigenlijk zijn beide 
recensenten het sterk met elkaar eens: 
De Verrekijker is een persoonlijk docu-
ment, doorspekt met weemoed en 
schaamte.

 

de lezerij

leeskring schapenwei
Beste mensen,
Ruim een jaar zijn Lisa en Lotje nu bij ons 
en wat doen ze het goed! 
Voor Rosa is het erg fijn om niet meer 
alleen te zijn.
Nu ze weer met haar soortgenoten een 
kleine kudde vormt, is ze bijna aaibaar 
geworden. Niemand is de baas en ieder-
een gunt elkaar evenveel met eten!

Het soort dat wij hier hebben zijn  
Ouessant schapen.
Deze schaapjes zijn erg sober en sterk. 
Ze stellen geen hoge eisen aan voeding 
en verzorging en ziekten komen niet 
of nauwelijks voor. Een ideaal hobby-
schaapje dus dat ook nog eens een aan-
hankelijk diertje is en beslist niet schuw.
Het Ouessant schaap dankt haar naam 
aan het eiland Ouessant dat voor de 
westkust van Bretagne ligt, in de Atlan-
tische Oceaan. Het is het kleinste ras 
ter wereld en komt in drie kleuren voor, 
zwart, bruin en wit!

Binnenkort worden ze weer gescho-
ren en zijn ze weer helemaal klaar voor 
de zomer! Namens Rosa, Lisa en Lotje 
wensen wij iedereen een goede zomer-
vakantie!

de verzorgers, 
caroline, julie en Herma
 

Het is inmiddels al bijna een traditie. 
Een vaste kern speelt iedere donder-
dagavond een gezellig avondje bridge 
in de recreatiezaal van de Hulkesteinflat 
(Utrechtseweg 145). Serieus en volgens 
de regels, maar het spelplezier staat 
voorop. Nieuwe deelnemers zijn altijd 
van harte welkom.
geen partner? geen probleem. 
Het zal vrijwel altijd lukken die voor u 
te vinden.U speelt normaal donderdag-
avond bij de eigen vereniging? In de 
zomermaanden bent u welkom in Hul-
kestein.

geïnteresseerd? Meld u dan aan bij:
dick linnenkamp 
Utrechtseweg 145-62, 6812 AB Arnhem
tel. 026 - 44 39 215 of 06 – 51 08 79 16.
email: d.linnenkamp@upcmail.nl

De speelavond begint om 19.30 uur 
en er wordt een bijdrage van € 1,- per 
persoon gevraagd. 
Sympathieke consumptieprijzen. 
Koffie/thee € 1,-. 
Fris, wijn en bier € 1,50.

Kom, speel met plezier en u ontmoet 
weer eens andere Klingelsteders. 

bridge in 
hulKestein
donderdagavond bridge, 
ook in de zomermaanden

Al vele jaren ben ik ‘clublid’, als je dat zo 
mag noemen, van het seniorengroepje 
dat één keer per week, bij gunstig weer, 
gebruik maakt van het speelveldje naast 
de geitenwei, eenieder wel bekend, maar 
nu nog tijdelijk een noodvoorziening. 
In het verleden, nog niet zolang geleden 
overigens, bestond de groep belangstel-
lenden uit ongeveer zes à zeven perso-
nen, voornamelijk uit de Rosandeflat en 
de Hoogstedelaan.
Echter met het stijgen van de jaartelling 
gingen ook de leeftijden van de spelers 
omhoog en hebben wij in vrij korte tijd 
drie actieve leden verloren, waaronder 
onze ‘voorman’ Wim Temming. 
In samenwerking met hem heeft onder-
getekende ook geholpen met het onder-
houd van de baan. Door zijn overlijden 
is het actieve ledental eigenlijk naar 
drie à vier personen terug gegaan, wat 
betekende dat als een of meer perso-
nen een keer verhinderd waren, er voor 
drie personen niet veel animo was om 
te gaan spelen. Vandaar dat het Jeu 
de Boules gebeuren een beetje op zijn 
‘gat’ is komen te liggen. Mede door de 
toezegging van zowel de Gemeente als 
de aannemer dat er weer een jeu de 
boules-baan aangelegd zou worden heeft 
ondergetekende het initiatief genomen 
om weer leven in de ‘boule-brouwerij’ te 
blazen. 

jeu de boules
In een flyer die kort geleden in de brie-
venbussen is gestopt stond een oproep 
om te komen ‘boulen’ waarbij duidelijk 
vermeld was dat dag en tijdstip flexibel 
in te vullen waren. We zitten niet vast aan 
de maandagmiddag. 
Hoewel verschillende mensen reageer-
den zijn er uiteindelijk maar twee per-
sonen tot de club toegetreden. Wij zijn 
blij met deze aanwas, maar we zouden 
liever nog meer mensen zien. Zo zijn we 
nog steeds niet het toonbeeld van een 
actieve boule-club!
Is het nu niet mogelijk in een zeer pret-
tige buurt als de onze om meer personen 
enthousiast te krijgen voor één middagje 
of avondje boulen? 
Zeker nu uitbreiding van de wijk ophan-
den is moet dit niet zo moeilijk zijn naar 
mijn mening.     
Het is absoluut niet de bedoeling om 
alleen maar ‘senioren’ te krijgen, ieder-
een die sociaal contact met zijn buurtbe-
woners op prijs stelt is welkom! Zoveel 
tijd kost dat per week ook weer niet, 
het is wel gezellig en het tijdstip kan in 
overleg van ‘s middags naar ‘s avonds 
worden verschoven.
Met dank en vriendelijke groeten,
 
gejo van den berg
Hoogstedelaan 6 
Tel: 026-4420603.

woonzorgcentrum Huis en Haard 
Woonzorgcentrum Huis en Haard is een 
van de vijf woonzorgcentra van de Drie-
GasthuizenGroep, gelegen aan de rand 
van Arnhem en Oosterbeek. Het centrum 
biedt ruimte aan 62 cliënten waarvan de 
meeste bewoners in een eigen appar-
tement wonen. In het gebouw aan de 
Utrechtseweg is tevens een verpleeg-
afdeling gevestigd die ruimte biedt aan 

huis 
en haard

twaalf cliënten met een psychogeriatri-
sche indicatie. Daarnaast kunnen tijdelijk 
mensen worden opvangen bijvoorbeeld 
na een medische ingreep, ongeval of 
vakantie van een mantelzorger. 

nieuwbouwplannen 
De nieuwbouwplannen voor Woonzorg-
centrum Huis en Haard worden ontwik-
keld om ook in de toekomst goed te 
kunnen blijven inspelen op de ontwik-
kelingen in de zorg. De nieuwbouw is 
bedoeld voor mensen met een zorgin-
dicatie. Er worden twee verschillende 
concepten gerealiseerd: woonzorg- 

appartementen op de nieuwbouw- 
locatie Klingelbeek (verwachte start eind 
2014) en na realisatie hiervan groeps-
wonen voor mensen met dementie op 
de huidige locatie van Huis en Haard. De 
nieuwe locaties vormen tevens de uitvals-
basis voor de thuiszorg in de omliggende 
wijk.

woonzorgcentrum ‘Huis en Haard’
Utrechtseweg 265
6812 AG Arnhem
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koning winter

nieuwjaarsreceptie 2013
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straatspeeldag

an-organisch bouwen 
Het zindert en dendert in de buurt. De 
realisatie van de inbreiding van ons 
knusse woonwijkje   is na jaren getouw-
trek dan eindelijk in deze twijfelachtige 
lente begonnen. De eerste geschreven 
tekstregels van wat nu onze Nederlandse 
taal is kunnen hierop van toepassing zijn: 
“Hebban olla vogala nestas hagunnan 
hinase hic anda thu”. Wel, alle vogels 
hebben intussen hun nesten al gebouwd, 
maar jij en ik? Wij kijken met verbazing 
naar het gesleep met karrenvrachten 
grond naar de Hoogstedehof. Eerst was 
daar de bodem te laag. Tachtig mega 
ladingen er op gebracht. Buurt boos: een 
deel weer afgevoerd. Recent reden weer 
dagenlang, zelfs op zon- en feestdagen, 
grote kiepkarren zand er heen. Tja, werk 
hebben is geen kunst, maar werk hou-
den… 
Intussen heeft ook al de eerste vlag in 
top op het Erf van Rosande gewaaid.
In weerwil van dit overgeorganiseerde 
bouwen van een nieuwe woonwijk mid-
den in onze buurt bestonden ooit andere 
bouwmethoden. Omstandigheden dwon-
gen mensen zonder geschikte materia-
len en vooral: zonder hulpmiddelen of 
gereedschappen hun onderkomens te 
maken. Anorganisch heet dit; het Griekse 
woord voor ‘geen’ is ‘an’; voor ‘werktuig’ 
is: organon; 
 
een verhaal van lang geleden:

Hoe jong zal hij zijn geweest? Jaar of 
tien misschien. Al van zijn zesde was hij 
geitenhoeder en nu schaapsherder, hier 
hoog in de bergen. De kleine kudde van 
zijn vader en ooms bestond uit hoog-
uit twintig dieren. Aan het eind van de 
zomer waren de weidegronden bij de 
armetierige familienederzetting kaalge-
vreten. Met de hongerige scharminkels 
moest hij steeds hoger de hellingen op 
om nog wat gras, blaadjes of geschikte 
takjes te vinden. Zelf had hij eten meege-
kregen; zijn grote zus zou over een paar 
dagen weer wat komen brengen. Water 
dronken hij en de dieren uit het kleine 
bergstroompje dat ontsprong hoog 

boven naast het primitieve heiligdom van 
de godin ‘met de blote voeten’.  

Het was een soort genadeoord van een 
naburig dorp aan de andere kant van de 
berg, die daar heel beschut voor de val-
winden woonde. Zijn familie woonde aan 
de zeekant en hierboven had hij een ver 
uitzicht tot aan de kust van het vasteland.

Op een dag zag hij een vloot naderen. 
Zwarte zeilen. Hij wist van de verhalen 
dat dit weinig goeds voorspelde. Een 
inval van de Doriërs was op handen. Vlug 
begon hij keien naar beneden te gooien 
om zijn familie te waarschuwen voor het 
gevaar, dat was het afgesproken teken. 
Have en goed werden verlaten en de 
mensen van zijn dorp vluchtten de berg 
op.
De indringers zijn toen, volgens de 
geschiedschrijvers, plunderend het land 
ingetrokken en vestigden zich er gedu-
rende circa tweehonderd jaren.

Ons groepje mensen kon het vege lijf 
redden, maar had geen onderdak. Men 
moest wat, dus werd begonnen de ruim 
voorhanden zijnde stenen te stapelen, 
met leem vast te zetten en de holle 
tussenruimtes dicht te smeren. Alles 
puur handwerk, anorganisch. Ze hadden 
immers geen werktuigen zoals we die 
nu hier in onze buurt zien: scheppen, 
krui-wagens, bouwliften, betonmolens 
of kiepkarren. Met takkenbossen werd 
het dak bedekt. Een volgende ruimte er 
tegen aan en dan weer een volgende. 
Naarmate er meer vluchtelingen van 
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elders de berg op kwamen werd er 
steeds weer een steenstapeling bijge-
maakt, zonder enig plan, puur improvi-
serend. Grote en kleine ruimtes, al naar 
behoefte.
Woonhutten, werkplaatsen, opslagruim-
tes. Alles aan en tegen elkaar. De ruim 
150 bouwsels moeten redelijk hebben 
voldaan, want men is ruim twee eeuwen 
in dat asiel gebleven. Letterlijk tot de 
kust weer veilig was. Vandaar het spreek-
woord.
Vaak heeft deze plek nog als schuilplaats 
dienst gedaan in diverse Kretenzer vrij-
heidsoorlogen, zelfs nog in 1943-44, toen 
partizanen sabotagedaden uitvoerden 
tegen de Duitse bezetters.
Erosie, aardbevingen, oorlogen, woeste 
stormen, alles is er overheen gegaan.
Na 3200 jaren zijn er alleen rijen steen-
brokken over, zelfs nog resten van 
begraafplaatsen. 
Nu is deze plek, Karphi op Kreta, jammie-
jammie voor archeologen. Laten onze 
planologen, projectontwikkelaars en vast-
goedbobo’s daar maar niet gaan kijken. 
Ze zouden met de huidige bezuinigings-
rage eens op ideeën kunnen worden 
gebracht …

toine debertrand
Arnhem,  27 mei 2013

[Noot van de redactie: grappig hoe de 
betekenis van een woord kan veran-
deren. In eerste instantie dacht ik dat 
het juist ‘organisch’ bouwen moest zijn, 
in de betekenis van iets dat groeit als 
een levend iets, een organisme, steeds 
een huisje erbij als daar behoefte aan 
is. Organon betekent werktuig, in de 
vierde betekenis in het woordenboek 
pas orgaan, als werktuig van het lichaam. 
Deze duiding heeft in ons taalgebruik de 
overhand gekregen. HM]

wat kunt u van mij verwachten:
• ik kom bij u op huisbezoek
• ik help u bij het zoeken naar passende gedichten en muziek
• ik schrijf een tekst op grond van uw verhaal
• ik leid de uitvaart ceremonie
• ik doe het woord aan het graf of bij een as verstrooiing
• ik kom voor een nazorg gesprek
Ook voor een vooraf regeling kunt u mij inroepen.

contact: U kunt zelf contact met mij opnemen of via uw 

uitvaartondernemer. e-mail mooi.ritueel@gmail.com

Klingelbeekseweg 30 , 6812 DH Arnhem 

telefoon: 026 - 35 14 887 mobiel: 06 - 431 65 83

Als een geliefde persoon 
uit uw naaste omgeving 
overlijdt wilt u graag op 
een persoonlijke manier 
afscheid nemen. u kunt 
mij als ritueelbegeleider 
te hulp vragen om met u 
mee te denken over de 
uitvaartceremonie.

voor mensen die: 
• Vastlopen in hun relatie
• Geen voldoening meer vinden in hun werk
• Zich langdurig moe voelen zonder duidelijke oorzaak
• Alsmaar onder spanning leven (stress)
• Een groot verlies hebben geleden
• Op een kruispunt in hun leven staan
• Zich eenzaam voelen
• Geen ‘nee’ kunnen zeggen
• Bang zijn om oud te worden

ik werk met lichaams- en 
ademhalingsoefeningen, 
aanraking en meditatie.
Altijd vanuit uw vraag 
en met respect voor uw 
grenzen. 

Meer info en contact via: 
www.lichaamsgerichte-
therapie-arnhem.nl

KliNgElstEE 69 / 23

De wijngaard ligt er goed onderhouden bij, als een baken 
van standvastigheid in een omgeving die het afgelopen jaren 
danig aan verandering onderhevig is geweest. Meer dan ooit 
ligt de wijngaard in het blikveld, na de kaalslag als gevolg van 
de grondwerkzaamheden voor de nieuwbouw, extra geaccen-
tueerd door de wat hogere ligging op de stuwwal. De aange-
brachte heg-omheining is nog zo laag dat die het zicht nog niet 
belemmert. Wel wordt hiermee voorkomen dat bijvoorbeeld 
honden al te gemakkelijk de wijngaard aandoen. Tot nu toe was 
de wijngaard ‘vrij toegankelijk’. Maar in het komende seizoen 
zal de wijngaard wel worden voorzien van een toegangspoort, 
om ongewenste indringers buiten te houden en in perioden 
dat dat gewenst is toch af te kunnen sluiten. Geregeld worden 
nog hondendrollen gespot en dat maakt het handwerk voor de 
wijngaardeniers er niet aangenamer op. Bij deze nog eens een 
oproep aan de hondenbezitters om erop toe te zien dat hun 
viervoeters hun behoefte niet doen in de wijngaard!!

wijn voor verkoop in de buurt
De inmiddels tien veldjes Regent (rood), Johanniter (wit) en 
Bianca (wit) leveren jaarlijks een wijnoogst op die in de regel 
groot genoeg is om tijdens de jaarlijkse Open dag / Proeverij, 
medio september, zonder beperking voor verkoop te kunnen 
worden ingezet. De inkomsten hieruit zijn nodig om de kosten 
op te vangen. Wijngaard de Klingelberg functioneert zonder 
winstoogmerk. Tot nu toe blijven kosten en inkomsten aardig 
in balans. De Proeverij / Open Dag was ook in 2012 weer een 
succes. Het moet gezegd, de weergoden waren ons tot nu 
toe steeds gunstig gezind. Het beeld van een gezellig, goed 
bezocht, zonnig en loslippig buurttreffen overheerst. Bij voor-
keur wordt een combinatie gezocht met de Braderie van de 
Oranjestraat. Afgelopen jaar stond er zelfs een klein dependan-
cekraampje van onze Proeverij op de Braderie. En met succes, 
dus dat zal wel navolging krijgen. 

oogst 2012
De oogst viel in 2012 behoorlijk tegen. Met stip werd het de 
laagste opbrengst van de tien jaar dat de wijngaard in pro-
ductie is. Slechts 165 kg in totaal, waar in topjaren 350- 450 
kg werd gescoord! De oogst van 2011 was overigens ook al 
veel kleiner dan gebruikelijk, maar nog niet zo dramatisch. De 
teleurstelling werd wat gedempt toen het nieuws doordrup-
pelde over een slechte druivenoogst in heel Oost Nederland. 
Er zouden zelfs wijngaarden zijn zonder opbrengst. Evengoed 
een zuur resultaat, na een jaar intensieve arbeid. Als gevolg 
van de magere oogst zijn we dit jaar voor het eerst overgegaan 
tot de productie van Rosé, door rood en wit gewoonweg te 

combineren. De vinificatie van onze druiven vindt plaats in de 
wijnkelder van de Colonjes in Groesbeek. Een eigen wijnkelder 
geschikt voor wijnbereiding is hier niet voorhanden, dat zal 
duidelijk zijn. Voor geïnteresseerden: deze wijngaard (7 ha!) 
is te bezoeken tijdens Open Dagen (info: www.decolonjes.nl). 
Mogelijk dat dit voor buurtbewoners een inspiratiebron kan zijn 
en een opstapje naar deelname in ons Klingelberg-buurtcollec-
tief. 

werk op de wijngaard: extra handjes welkom
Een wijngaard is beslist arbeidsintensief. Een kleinschalige 
gaard als de Klingelberg is met een tiental wijngaardeniers 
goed te onderhouden en legt ook niet te veel druk op de 
leden. De jaarcyclus kent uiteraard pieken en dalen, maar de 
vuistregel is dat we van maart tot en met december iedere 
zaterdagochtend actief zijn. Met wisselende bezetting: wie kan 
die komt. Een ochtend flink aanpakken, van 10.00-12.00 uur, 
onderbroken door een koffie-chat. 
De werkzaamheden variëren van schoonmaakwerk, bemesting 
en opbindwerk tot snoeien, bladdunning, trosdunning en ver-
vangen van palen en wijnstokken die er de brui aan hebben 
gegeven. Momenteel zijn we met negen deelnemers. De af-
gelopen jaren zijn enkele oudgedienden afgehaakt en hebben 
zich enkele nieuwe leden opgegeven. Maar…in totaal zijn we 
met net iets te weinig. Kortom: nieuwe leden zijn welkom !! 

de wijngaard in de komende jaren
Het perceel is duidelijk begrensd, ook in het ontwerp voor 
nieuwbouw. Momenteel is nog een drietal volkstuinders actief 
in dit perceel. De bedoeling is dat deze tuinen in de toekomst 
verplaatst worden naar andere locaties in het gebied. De wijn-
gaard kan dan nog iets groeien naar zijn eindvorm. 
De bodemkwaliteit binnen het perceel is wisselend, dat 
blijkt uit de variatie in de kwaliteit van de druivenstokken en 
opbrengstverschillen per veldje. Met grondonderzoek willen 
we duidelijker de verschillen vaststellen en daar gerichter met 
bemesting op kunnen inspelen. 
De Klingelberg biotoop, mooi beschut en goed bereikbaar 
voor de zon, levert gemiddeld druiven van een goede kwaliteit. 
Een opbrengst die tot nu toe steeds borg heeft gestaan voor 
een meer dan uitstekende wijn met een herkenbare eigenheid.

charly tomassen

een lust voor het oog

wijngaard de klingelberg: update 2013
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Nu is het bijna zomer 2013 en ik schreef 
eerder weleens dat je in je leven altijd 
kan blijven lopen. Voorwaarde is wel dat 
je op gezette tijden de juiste schoenen 
aantrekt en niet teveel kleren. Alleen bij 
heftige regenval zakt er zoveel moed in 
die schoenen, dat ze niet meer passen. 
Lopen is de meest basale vorm van je 
verplaatsen. Je hebt er eigenlijk geen 
hulpmiddelen voor nodig en bent daarbij 
onafhankelijk van anderen, van voorwer-
pen, machines en/of van openbaar aan te 
besteden transportsystemen (na FYRA de 
JSF?). Het hangt bij het basale voeten-
werk natuurlijk wel af van enig oriënta-
tievermogen en gevoel voor afstanden, 
maar je komt er vanzelf achter als je weer 
eens overmoedig een volgend natuurge-
bied bent ingestruind. Je moet tenslotte 
toch weer op de basis terugkeren en 
bijtanken in de lucht gaat niet. Met mijn 
eigenschap om soms iets te optimistisch 
een volgend bos in te draven, steeds 
verder van huis, heb ik tegenwoordig 
naast rijbewijs voor identificatie (mocht 
me iets overkomen) ook een telefoon en 
OV-chipkaart bij me. Kan ik altijd nog de 
bus of trein terug nemen. We hebben 
tenslotte een dicht netwerk van open-
baar vervoer. Over onafhankelijkheid 
gesproken: je moet er toch niet aan  
denken om met een verzwikte enkel 
of met buikloop (om in stijl te blijven) 
door een huis- of buurtgenoot naar huis 
gebracht te worden? Nee, onafhankelijk-
heid en zelfredzaamheid staan hoog bij 
me in het vaandel. 
Van de lopers van het eerst uur lopen er 
nog slechts enkelen, tegenwoordig meer 
solo dan in groepsverband. Blijkbaar is 

de cohesie er uit, maar: er wordt  
gelopen! ‘Onze’ bossen lenen zich  
daar uitstekend voor, zeker op zondag-
ochtend als er relatief weinig verkeer op 
de hoofdwegen is, een paar mensen op 
een terreinfiets over de paden gaan en 
incidenteel een collega-sportieveling, die 
ook de natuur bedraaft. Klinkt een beetje 
als bedroefd, maar na draven voel je je 
allerminst als zodanig. Sterker, de dag 
kan eigenlijk niet meer stuk, althans na 
een warme douche ter spierontspanning 
en reiniging van gecondenseerde natuur-
lijke dampen. 
Toch ook nog een persoonlijke noot over 
één van de lopers van het eerste uur: hij 
heeft vorige zomer nog twee keren gelo-
pen en sindsdien het vaste voornemen 
om er mee door te gaan resp. weer mee 
te beginnen, maar de morele drempel is 
blijkbaar wat verhoogd om dat te doen. 
Hij laat zich wel kennen als doorzetter, 
maar dan wat betreft zijn voornemen. 
Nee, ik noem maar geen naam, wie de 
(tennis-)schoen past, trekke hem aan. 

Een aangename zomer al of niet met een 
vakantie/reis er in, toegewenst. Misschien 
in het kerstnummer een wat geïnspireer-
der stukje van mijn hand, St. Juttemis valt 
vroeg dit jaar. 

ben gotink

joggingclub
stukje tekst over wat misschien al 
weer vijftien jaren geleden begon 
als ‘lopers van het eerste uur’ 

De PC-Club heeft vakantie, de PC’s ook 
een beetje. We genieten nu eenmaal 
deze tijd meer van er op uitgaan of van 
onze tuinen en laten TV en PC-schermen 
voor wat ze zijn. 
Het afgelopen jaar zijn we weer regelma-
tig bijeen gekomen in Huis & Haard, waar 
elke keer weer actuele onderwerpen ter 
sprake kwamen, zoals de introductie van 
het nieuwe besturingssysteem Windows 
8, maar we speelde ook in op andere 
ontwikkelingen op computergebied, 
zoals tablets, iPads of hoe die apparaten 
ook worden genoemd.
Dat zal ook het komende seizoen weer 
zo zijn, zo weten we nu al dat een van 
de komende onderwerpen zal zijn het 
gebruik van de Smartphone of iPhone en 
dat vooral in combinatie met onze PC of 
laptop.

pc-club hoogstede
Wij zijn ons zelf al aan het bekwamen op 
deze apparaten om u te kunnen begelei-
den en adviseren bij het gebruik daarvan.
Wij staan ook open voor ervaringen al 
op dit gebied opgedaan bij onze leden 
zodat wij nog beter beslagen ten ijs kun-
nen komen. 

Mocht u ook belangstelling hebben 
voor onze activiteiten laat ons dat dan 
weten, dan nemen wij u op in de lijst die 
gebruikt wordt voor aankondigingen.

Wij wensen u een fijne vakantie toe en 
laat de PC-problemen nu maar even 
rusten.
 
jack schoot
jan wage

onze agenda voor het komende 
seizoen 2013/2014:

 7  oktober  2013
 4  november   2013
13  januari  2014
10  februari  2014
17 maart  2014
14 april   2014

Normaal start het tennisseizoen op de 
gravelbanen van de KEMA Tennis Club 
op 1 april, maar vanwege de barre weers-
omstandigheden werd dit enkele weken 
uitgesteld. De animo om te gaan tennis-
sen was de eerste weken niet groot, de 
temperatuur wilde maar niet meewerken. 
Gelukkig start de maand juni met meer 
zon, maar nu ligt er een deken van beu-
kenpluizen op de baan. 
Je moet voor aanvang dan ook even 
vegen om lekker te kunnen spelen en 
dan maar hopen dat het niet te veel 
waait waardoor alles net zo hard weer 
de baan op geblazen wordt. Gelukkig 
liggen de banen aardig beschut dus dat 
valt wel mee. Nog niet iedereen heeft 
zijn tennispasje in het tennishuisje op de 
baan opgehaald. Wel doen, want dat is 
meteen een mooie reden om een balletje 
te slaan. Veel tennisplezier gewenst.

guus van Aerssen

tennisclub

Sinds januari 2010 is onze buurt een 
tweede boekenclub rijker. Ik vind het 
leuk om jullie hier wat over te vertellen. 
Het clubje bestaat louter uit dames, tien 
in getal. Wij komen circa een keer per 
zes tot acht weken bij elkaar om een 
boek te bespreken.

Het deelnemen aan een lees-club is voor 
mij erg inspirerend. Het is erg interessant 
om gedachten, denkrichtingen en ideeën 
van anderen op te pikken over iets waar 
je zelf vaak heel anders over denkt. Het 
verruimt dan ook mijn kijk op allerlei 
zaken. 
De verschillende thema’s  die in de 
boeken voorbij komen,  zoals het leven 
in Noord Korea in Gesloten leven  of de 
uitvinding van de pil bij Organon in De 

boekenclub 2 van de buurtvereniging

Hormoonfabriek zijn niet alledaags en 
daarm vaak een openbaring. 
Wij kiezen de boeken willekeurig en 
vaak worden de boeken tweedehands 
gekocht en onderling geruild. Zelf ben ik 
een groot fan van de Boekensalon. Op 
deze site vind je allerlei informatie over 
boeken, schrijvers, recensies etc. 
(www.boekensalon.nl )

Na de zomer starten we weer op en 
gaan we samen weer de mooiste, meest 
onroerende maar ook heftige boeken 
lezen. Het is dat het zomer is, maar ik 
heb er eigenlijk nu al weer zin in. 
Iedereen een mooie zomer gewenst met 
uiteraard veel leesplezier!

Mariska roelofs-van Angelen
namens Leesclub 2

Het afgelopen seizoen hebben wij  
de volgende boeken gelezen:

Adam Johnson   Gesloten leven
Amanda Hodgkinson Britannia Road 22
Joke Hermsen   Blindgangers
Saskia Goldschmidt De hormoonfabriek
David Mitchell   De wolkenatlas
Beppe Fenoglio   Een privékwestie
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de 17e en laatste nieuwsbrief van de stichting sãthsãthai. 
zoals voorzien in onze exit-strategie is op 31 december 
2012 een einde gekomen aan de activiteiten van de sticht-
ing in nepal. in deze laatste nieuwsbrief veel aandacht voor 
de afronding van de laatste projecten en voor het afscheid 
van onze partners in nepal en vooral van de vrouwen in 
timal. en het laatste overzicht van de resultaten van de 
projecten en de maatschappelijke effecten die deze teweeg 
hebben gebracht. Aan terugblikken op 9 jaar werken in 
timal wordt weinig aandacht besteed. belangrijkste reden 
daarvoor is het goede gevoel waarmee we onze activiteiten 
in timal hebben afgerond. geen weemoed of nostalgie. 
overheersend zijn de overtuiging en het vertrouwen dat er 
weliswaar een einde is gekomen aan onze betrokkenheid, 
maar dat de resultaten die zijn bereikt overeind zullen  
blijven en dat er voor de 40.000 mensen in timal voor-
waarden zijn geschapen om zelfstandig verder te gaan op 
hun weg naar een betere toekomst.

De belangstelling van het departement voor de verdere ont-
wikkeling van de landbouw in Timal door vrouwen is een feit. 
De vrouwen van Timal genereren inkomen voor hun gezinnen, 
hun maatschappelijke positie is versterkt, ze zijn goed georga-
niseerd en beschikken over goede voorwaarden om zelfstandig 
door te gaan met hun persoonlijke ontwikkeling en die van 
hun regio . biologische landbouw, water harvesting en effectief 
watergebruik door middel van druppelirrigatie zijn met succes 
geïntroduceerd en vinden navolging . vrouwen weten ziekten 
beter te voorkomen . een aantal (overheids)organisaties in 
Nepal toont belangstelling voor de resultaten van het integrale 
vrouwenprogramma van Sãthsãthai en wil daarop voortbor-
duren

korte terugblik op 9 jaar nepal
Een paar feiten vooraf. De stichting werd opgericht in juli 2004. 
In Nepal was toen nog volop sprake van een burgeroorlog, 
waarbij maoïstische opstandelingen de regio Timal volledig 
in hun macht hadden. Om er te kunnen komen waren we een 
volle dag onderweg en moesten we zeker vijf checkpoints van 
het leger en van de maoïsten passeren. Wij herinneren ons 
nog als de dag van gisteren het intimiderende gesprek met de 
maoïstenleiders voordat we toestemming kregen om aan ons 
eerste project te mogen beginnen. En natuurlijk die keer dat 
we dikke pakken bankbiljetten hadden verstopt in onze hoge 
bergschoenen en onder onze kleding om ondanks checkpoints 
van leger en maoïsten toch te kunnen starten met de eerste 

microfinancieringsgroepen voor vrouwen in Thulo Parsel. 
Na deze start is het hard gegaan. Eén dorp met 580 gezinnen 
werd een regio van zeven dorpen, 5.000 gezinnen en onge-
veer 40.000 mensen. Eén toiletten- en rookvrije kooktoestellen 
project groeide uit tot een programma van vele projecten in 
alle zeven dorpen. Daarnaast kregen alle gezinnen elektriciteit 
en licht in huis en is een veelomvattend, samenhangend pro-
gramma van projecten voor duizenden vrouwen gerealiseerd: 
alfabetisering, leesbrillen, bibliotheekjes, microfinanciering 
en vakopleidingen. En is geïnvesteerd in de opbouw van een 
kader voor de verdere ontwikkeling van vrouwen. Dat werd 
allemaal mogelijk doordat het aantal donateurs groeide van 40 
in 2004 naar 165 in 2011 en het aantal sponsors in diezelfde 
periode van 2 naar 40. In 2010 stelde het bestuur van de stich-
ting een exit-strategie vast en vanaf dat moment is heel bewust 
toegewerkt naar de afronding van alle projecten in december 
2012. Een afronding die zo duurzaam mogelijk zou moeten zijn. 
Met behoud van de bereikte resultaten en met achterlating van 
mensen die in staat zijn om het in gang gezette ontwikkelings-
proces zelfstandig en zonder onze steun voort te zetten. Zijn 
we daar ook in geslaagd? 
Wijzelf hebben er het volste vertrouwen in en we zijn ervan 
overtuigd dat de inwoners van Timal een betere toekomst 
tegemoet gaan. Op eigen kracht en met de vrouwen van Timal 
in een voortrekkersrol. Niet omdat we dat zo graag willen gelo-
ven, maar omdat we de effecten van de projecten op de bevol-
king hebben gezien. Het mooiste “bewijs” voor ons zijn de 
gedichtjes en versjes die vrouwen voor ons afscheid maakten. 
Vrouwen, die een paar jaar geleden niet konden lezen of schrij-
ven en nu niet alleen in staat zijn geweest om hun gedachten 
en gevoelens op papier te zetten, maar deze ook durfden voor 
te dragen tijdens grote afscheidsbijeenkomsten. Hiernaast een 
selectie van enkele passages. Cadeautjes! 

een mooie ontdekkingsreis 
Het zijn 9 mooie jaren geweest. Jaren waarin wijzelf ontzettend 
veel hebben geleerd. Een ontdekkingsreis in een voor ons in 
2004 letterlijk en figuurlijk nieuwe wereld; we kenden noch het 
beleidsveld ‘ontwikkelingswerk’, noch het land Nepal of de 
mensen daar. Na deze jaren hebben we de indruk dat we over 
beide ons eigen verhaal kunnen vertellen. Een paar elementen 
daaruit willen we graag delen. We hebben geleerd dat: 
•	 luisteren een grotere kwaliteit is dan vertellen wat goed voor 

mensen is, 
•	 aansluiten bij de grootste noden en verlangens van mensen 

de grootste succesfactor is, 

nieuws van stichting sÃthsÃthai  

namasté!

 
 

 
Doel  
 

 
Resultaat 31 december 2012 

 
Effect 

alle 5.000 
gezinnen een 
toilet en een 
rookvrij 
kooktoestel (ICS) 
 

. 6 toiletten/ICS-projecten zijn afgerond: er zijn 4891 
toiletten gerealiseerd en 4645 rookvrije kook-
toestellen; daarmee beschikken alle gezinnen in 
Timal over een eigen toilet en een rookvrij kook-
toestel  
. de regio Timal is door de districtsoverheid in Kavre 
Palanchowk uitgeroepen tot de eerste ”open 
defecation free zone” (poepvrije zone) in het district 
 

. preventie van veelvoorkomende ziekten, een 
gezondere bevolking, vermindering van ziekte-
kosten voor gezinnen, vermindering van school- 
uitval, verbetering van de leefomstandigheden van 
vrouwen  
. aanvullend duurzaamheidprogramma van de 
districtsoverheid gericht op gezond leven in een 
schone leefomgeving  
. naar het voorbeeld van de 7 dorpen in Timal heeft de 
districtsoverheid een vijfjarenplan opgesteld om heel 
Kavre Palanchowk (met 87 dorpen) "open defecation 
free" te maken  

alle 7 dorpen 
elektriciteit en alle 
5000 gezinnen 
elektriciteit/licht 
in huis 
 

. het elektriciteitsproject in Timal is volledig afgerond 

. alle gezinnen in Timal beschikken over elektriciteit 
en licht in huis 

. betere kansen op ontwikkeling voor de 40.000 
inwoners van Timal 
. nieuwe bedrijvigheid (timmerwerkplaatsen, kippen-
farms, maalderijen, theehuizen, naaiwinkeltjes) 
. verbetering van onderwijsvoorzieningen 
(computeronderwijs), van leeromstandigheden 
(verlichting), van communicatiemogelijkheden 
(mobiele telefonie) en algemene ontwikkeling en 
ontspanning (TV) 
. verbetering van gezinsinkomens  

alle vrouwen die 
dat willen de kans 
geven te leren 
lezen en schrijven 
en ze de 
mogelijkheid 
bieden hun nieuw 
verworven 
leesvaardigheid 
bij te houden 

. alle 116 tweejarige alfabetiseringsklassen voor ca. 
3.000 vrouwen zijn afgerond 
. 500 vrouwen hebben een 'passende' leesbril 
gekregen 
. 52 bibliotheekjes voor vrouwen functioneren naar 
tevredenheid, ruim 2200 vrouwen zijn betalend lid en 
ieder bibliotheekje beschikt over 320 - 350 boeken 
 

. vrouwen hebben toegang tot geschreven informatie, 
kunnen zich verder ontwikkelen, zijn mondiger 
geworden en zijn zich bewust geworden van het 
belang van de organisatie van vrouwen voor hun 
ontwikkeling en voor verbetering van hun positie in 
de samenleving 
. tijdens afscheidsbijeenkomsten van S ths thai 
bleken vrouwen in staat te zijn om hun gevoelens op 
papier te zetten en zelfs sterk genoeg te zijn om hun 
gedicht of vers in het publiek voor te dragen 

. alle vrouwen die 
dat willen 
organiseren in 
micro- 
financierings-
groepen 
. oprichting van 1 
regionale en 7  
lokale spaar- en 
leencoöperaties 
(SACCOS) voor 
vrouwen 
. verbetering van 
de gezins-
inkomens in Timal  
. realisering van 
een sterke,  
onafhankelijke 
vrouwen- 
beweging 
. empowerment 
van de vrouwen in 
Timal 

. het volledige vrouwenprogramma is afgerond 

. ca. 3.500 vrouwen zijn lid van 63 microfinancierings-
groepen 
. in ieder van de 7 dorpen is een formele spaar- en 
leencoöperatie (SACCOS) van en voor vrouwen 
opgericht, bestuursleden daarvan hebben een 
uitgebreid trainingsprogramma gevolgd, ruim 1130 
vrouwen zijn al aandeelhouder geworden; de 
SACCOSsen zijn ook verantwoordelijk voor women 
empowerment, ondersteuning van nieuwe 
bedrijvigheid en het toezicht op de bibliotheekjes  
. de basisorganisatie van 63 vrouwengroepen op 
buurtschapniveau blijft functioneren voor overleg, 
voorlichting en trainingen  
. ca. 2000 vrouwen hebben een niet-agrarische 
vakopleiding gevolgd en ca. 800 een agrarische 
vakopleiding  
. er zijn 15 modelboerderijen opgericht; de 15 model-
boerinnen zijn opgeleid in biologische landbouw en 
beschikken over voorzieningen voor het opvangen, 
opslaan en zuinig gebruiken van water en urine  
. ca. 150 vrouwen beschikken over een druppel-
irrigatiesysteem, ruim 50 vrouwen hebben een 
opvangvijver en minstens 50 vrouwen hebben ook 
een kas  
. in 3 dorpen is een gemeenschapshuis voor vrouwen 
gerealiseerd en in gebruik voor vergaderingen en 
trainingen en als kantoor van de SACCOS 
. een omvangrijk gezondheidsvoorlichtingprogramma 
voor alle vrouwen van Timal is gestart en loopt o.l.v. 
Dhulikhel Hospital door tot september 2013 

. 1318 vrouwen zijn gestart met nieuwe inkomen-
genererende activiteiten; veelal gaat het om de 
uitbreiding van bestaande agrarische activiteiten met 
nieuwe gewassen voor de verkoop, maar ook om  
53 naaiateliertjes, 41 kippenfarms, 32 winkeltjes,  
8 maalderijen, 3 timmerbedrijfjes; ook maken 36 
vrouwen kaarsen, zijn 35 vrouwen gaan breien voor 
de verkoop, knopen 30 vrouwen tapijten, zijn 15 
vrouwen bijen gaan houden, maken 6 vrouwen 
wierook en maakt een groepje vrouwen poppen 
. het departement van landbouw in het district heeft 
een lange termijn ontwikkelingsprogramma voor 
Timal gemaakt inclusief een meerjarenuitvoerings-
programma en draagt bij aan de uitvoering daarvan. 
De belangstelling van het departement voor de 
verdere ontwikkeling van de landbouw in Timal door 
vrouwen is een feit 
. de vrouwen van Timal genereren inkomen voor hun 
gezinnen, hun maatschappelijke positie is versterkt, 
ze zijn goed georganiseerd en beschikken over goede 
voorwaarden om zelfstandig door te gaan met hun 
persoonlijke ontwikkeling en die van hun regio 
. biologische landbouw, water harvesting en effectief 
watergebruik door middel van druppelirrigatie zijn 
met succes geïntroduceerd en vinden navolging  
. vrouwen weten ziekten beter te voorkomen  
. een aantal (overheids)organisaties in Nepal toont 
belangstelling voor de resultaten van het integrale 
vrouwenprogramma van S ths thai en wil daarop 
voortborduren  
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•	 investeren in ontwikkeling van mensen het allerbelangrijkste 
is en vele malen belangrijker dan het geven van geld (nieuwe 
kennis en vaardigheden neemt niemand je meer af), 

•	 giften uit een oogpunt van ontwikkeling waardeloos zijn, 
•	 medeverantwoordelijkheid voor de uitvoering (lokaal owner-

ship) een must is, 
•	 ontwikkeling begint met het organiseren van mensen, 
•	 investeren in vrouwen de beste keus is, 
•	 voorwaarden scheppen waardoor mensen zelf voor een beter 

inkomen kunnen 
•	  zorgen tot duurzame ontwikkeling leidt, 
•	 de beschikbaarheid van elektriciteit een belangrijke voor-

waarde voor  ontwikkeling is, 
•	 transparantie en openheid zowel daar als in Nederland uit-

zonderlijk belangrijk is, 
•	 je eigen rol heel goed doordacht moet zijn, 
•	 ‘achter mensen gaan staan’, ze stimuleren en aanmoedigen, 

samen met ze te werken en voorwaarden te  scheppen, men-
sen in beweging brengt om zelf te werken aan een betere 
toekomst, 

•	 het bevorderen van lokale samenwerking, samenhang, keten-
denken en het verbinden van lokale  gemeenschappen met 
overheden en ontwikkelingsorganisaties in hun eigen land 
mensen houvast geeft, 

•	 lokale partners voor zowel de ontwikkeling als de uitvoering 
van projecten van levensbelang zijn, 

•	 betrouwbaarheid vertrouwen schept en het zonder weder-
zijds vertrouwen tussen lokale partner en NGO nooit zal  
lukken, 

•	 een exit strategie dwingt om duurzaamheid ook echt in de 
praktijk te brengen.

  
wanneer ben je klaar?
Sathsathai heeft de afgelopen twee jaar doelbewust naar het 
afronden van projecten en naar het afscheid van onze partners 
en vooral van de vrouwen van Timal toegewerkt. Dat heeft 
betekend dat we veel hebben geïnvesteerd in opleidingen en 
trainingen om projecten zo duurzaam mogelijk af te ronden. 
In ontwikkelings-terminologie hebben we veel geïnvesteerd 
in capacity building: in kennis en vaardigheden die mensen in 
staat stellen om zelfstandig aan de slag te gaan. Voorbeelden 
daarvan zijn de vele trainingen voor (bestuurs)leden van de  
63 microfinancieringsgroepen en van de 7 lokale spaar- en 
leencoöperaties, de ruim 130 vaktrainingen voor zo’n 2.800 
vrouwen - gericht op het starten van allerlei verschillende 
nieuwe economische activiteiten, cursussen gender, women 
empowerment, leiderschap, teamwork, communicatie, pro-
grammamanagement e.d. voor de leden van de vrouwen-
adviescommissie STB, de opleiding van 15 modelboerinnen 
door een in Nepal bekende “organic expert” en een zware 
cursus projectmanagement voor field coördinator Usha en haar 
plaatsvervanger Durgamaya. Voor ons gevoel zijn we klaar in 
Timal. Wat we ons 9 jaar geleden hebben voorgenomen en wat 
daar tussentijds is bijgekomen is goed afgerond. De huizen met 

een toilet, een rookvrij kooktoestel en elektriciteit kunnen we 
gewoon tellen. Van de 2800 vrouwen die vakopleidingen  
hebben gevolgd, de 3500 vrouwen die lid zijn van de 63 micro-
financieringsgroepen, de 1130 vrouwen die lid zijn van een van 
de 7 lokale spaar- en leencoöperaties, en van de 15 model-
boerinnen kennen we de namen en woonplaatsen. Ook die  
kunnen we tellen. Maar belangrijker nog zijn de effecten van 
deze resultaten. En die zijn fantastisch en blijvend: 
•	 uit gegevens van de 7 health posts in de regio blijkt dat  

aanzienlijk veel minder mensen ziek worden, 
•	 de vrouwen zijn georganiseerd en zelfbewuster en sterker 

geworden, ze werken samen en nemen meer initiatief, 
•	 er is duidelijk sprake van ontwikkeling in de regio: de gezin-

nen hebben de voordelen van elektriciteit ontdekt, de   
huizen zijn schoner, er heerst meer gelijkheid binnen de 
gezinnen en veel gezinsinkomens zijn gestegen. Deze  
resultaten en algemene effecten geven ons het vertrouwen 
dat we klaar zijn met wat we voor ogen hadden. En dat ver-
trouwen is gegroeid tot overtuiging door de prestaties van 
individuele vrouwen in Timal: 

•	 nu al zijn 1318 vrouwen gestart met nieuwe inkomen- 
genererende activiteiten; veel meer dan de 70 nieuwe  
onderneemsters die wij ons in 2010 ten doel hebben 
gesteld. Natuurlijk zijn niet al deze 1318 vrouwen begonnen 
met een groot nieuw bedrijf. Meestal gaat het om uitbrei-
ding van bestaande agrarische activiteiten, maar er zijn ook 
uitzonderingen: 
. 53 vrouwen zijn een naaiateliertje gestart, 
. 30 vrouwen zijn - veelal in opdracht - aan de slag met  
het knopen van tapijten, 
. 32 vrouwen zijn een winkeltje begonnen, 
. 36 vrouwen maken en verkopen kaarsen, 6 vrouwen hebben 
zich op wierook maken gestort, en een kleine groep vrouwen 
maakt samen poppen, 
. 8 vrouwen zijn molenaar en hebben een elektrische molen 
gekocht en 3 vrouwen werken als timmerman. 

Wat betreft de agrarische activiteiten valt op dat veel vrouwen 
met het oog op de verkoop ook andere gewassen zijn gaan 
verbouwen dan ze eerder deden. We hadden al van een van  
de trainers van onze landbouwcursussen gehoord over vrouwen 
die vroeger naar de markt gingen om tomaten te kopen en nu 
naar de markt gaan om hun zelf geteelde tomaten te verkopen. 
Ook zijn al 30 vrouwen nu Buddha Chita Mala struiken gaan 
kweken: een bijzondere struik die pitten levert waarvan zeer 
dure bidsnoeren worden geregen die door boeddhisten over 
de hele wereld worden gebruikt. Opvallend is bovendien dat 
steeds meer vrouwen fruitbomen planten (zoals mango, papaja, 
limoen en granaatappel), die over een aantal jaren een verze-
kerd aanvullend inkomen zullen opleveren. 
Tenslotte zijn 41 (!) vrouwen met een kippenfarm gestart en zijn 
15 vrouwen bijen gaan houden.
We zijn trots op onze vrouwen! De keten van investeringen om 
vrouwen zelfbewuster te maken, te leren lezen en schrijven, te 

organiseren in microfinancieringsgroepen, een vakopleiding 
te geven en de beschikking te geven over elektriciteit heeft 
gewerkt. Vrouwen zijn in beweging gekomen en werken zelf 
aan een betere toekomst voor hun gezinnen. Een ontwikkeling 
die niet zal stoppen. Wat er nog over blijft - 1 
Als wij zeggen dat we klaar zijn betekent dat niet dat er in 
Timal niets meer te doen zou zijn. Eén van de grootste over-
gebleven vraagstukken is het watertekort in de hoger gelegen 
delen van Timal. Al vanaf het eerste jaar dat we in Timal werk-
ten kwam dat vraagstuk regelmatig ter tafel, werden verschil-
lende plannen gepresenteerd en is ons gevraagd om mee 
te helpen. Tot twee keer toe lagen er megalomane plannen 
op tafel die het vraagstuk in één keer voor iedereen zouden 
oplossen. Daar hingen dan zulke enorme prijskaartjes aan (het 
laatste plan werd begroot op ca. € 2,4 miljoen voor ca. 4000 
gezinnen), dat zelfs de projectleider van het departement van 
Water and Sanitatie ons vertelde dat dit project op geen enkele 
manier duurzaam kan zijn en niet uitgevoerd zou moeten wor-
den. Zowel de investeringskosten als de operationele kosten 
(gebruik van elektriciteit en onderhoud) van dit plan zijn veel 
te hoog. Nog los van de duurzaamheidvraag, zouden wijzelf 
niet meer kunnen en willen beginnen aan een project van een 
dergelijke omvang, waarvan de realisering minimaal 5 tot 10 
jaar zal vergen. Een project dat vergelijkbaar is met het elektri-
citeitsproject waaraan we wel zijn begonnen - maar dat project 
kostte in totaal € 1,4 miljoen voor ca. 5000 gezinnen. 

Afscheid nemen is niet altijd makkelijk
We hadden ons afscheid goed voorbereid. We zouden een 
afscheidstournee maken langs alle zeven dorpen en overal 
een afscheidsbijeenkomst houden met vrouwen. Er was een 
afscheidsmagazine gemaakt dat in Nepal in 5000-voud is 
gedrukt. Doel van het magazine is om via de vrouwen alle 
gezinnen van Timal te informeren over de beëindiging van onze 
activiteiten. We wilden na 9 jaar aanwezigheid het afscheid van 
Sathsathai markeren met een “hebbedingetje” met veel foto’s, 
feiten over de projecten, de reden van de beëindiging van de 
activiteiten in Timal en veel artikelen van mensen uit Nederland 
en Nepal die in de afgelopen jaren een belangrijke rol hebben 
gespeeld en in Timal bekend zijn. Nepali en zeker de Tamang 
inwoners van Timal kletsen veel (“bla, bla” zeggen ze zelf). 
Omdat dat vaak gebeurt op basis van weinig feitenkennis is het 
ook een regelmatige bron van veel misverstanden, verdraaiin-
gen van de werkelijkheid en hele verkeerde conclusies. En over 
geld doen vaak de wonderlijkste verhalen de ronde. Dit laatste 
was ook een belangrijke reden om het “Farewell Magazine” te 
maken. Via het magazine kunnen alle inwoners van Timal op de 
hoogte zijn van dezelfde en juiste informatie. Bijvoorbeeld over 
de projecten die met steun van Sathsathai zijn gerealiseerd 
(maar soms worden geclaimd door andere organisaties die er 
goede sier mee proberen te maken), de lokale partners met 
wie Sathsathai de projecten heeft gerealiseerd, de hoeveel-
heid geld die door Sathsathai is bijgedragen, wat er feitelijk is 
gerealiseerd, etc.

sÃthsÃthaivervolg
Het magazine is natuurlijk ook bedoeld om vooral de vrouwen 
in Timal een hart onder de riem te steken door vrouwen zelf 
te laten vertellen hoe leren lezen en schrijven hun leven heeft 
veranderd of te laten vertellen wat ze met een vakopleiding 
zijn gaan doen. En natuurlijk komen modelboerinnen aan het 
woord. De magazines zijn aan het einde van iedere afscheids-
bijeenkomst uitgedeeld. Waar we niet op voorbereid waren, 
waren de vele emoties die los kwamen bij het uitdelen van het 
magazine en bij het voordragen van gedichtjes en versjes die 
vrouwen zelf hadden gemaakt en tijdens de afscheidsbijeen-
komsten voordroegen. Vaak hielden we het zelf ook niet droog. 
Er is een diepere band ontstaan met deze vrouwen, voor wie 
het leven zo enorm is veranderd. 

Ons werk in de afgelopen 9 jaar heeft altijd twee kanten 
gehad. In Nederland waren we hoofdzakelijk in de weer met 
fondsenwerving, verantwoording afleggen aan sponsors en 
donateurs en met communicatie over ons werk en onze ervarin-
gen via nieuwsbrieven, een website en een weblog en artikelen 
in kranten en krantjes. In Nepal werden projecten ontwikkeld 
en uitgevoerd en bestond een groot deel van ons werk uit 
toezien op de voortgang van projecten in het veld en controle 
op de uitgaven van onze lokale partners. Succesvolle fond-
senwerving hier maakte succesvolle projecten daar mogelijk. 
Succesvolle projecten daar maakte succesvolle fondsenwerving 
hier steeds makkelijker. 
Aan het einde van ons werk en na veel informatie over de 
resultaten en effecten daarvan in Nepal, past ons een welge-
meend “dankjewel!” aan alle sponsors, donateurs, vrijwilligers 
en belangstellenden in Nederland (en België!). Alleen door hun 
niet aflatende adviezen en suggesties, financiële bijdragen, 
plezierige samen/medewerking, hand- en spandiensten en 
vooral ongelooflijk veel vertrouwen in wat we ver weg aan het 
doen waren, gaan 40.000 mensen in Nepal een betere toe-
komst tegemoet. Heel veel dank, namens het bestuur van de 
stichting Sathsathai en – dat weten we heel zeker – namens de 
inwoners van Timal. 

beëindiging van de activiteiten in nepal ….. en dan? 
De stichting Sathsathai heeft haar werk in Nepal beëindigd.  
De komende maanden zijn we in Nederland nog in de weer 
met de afronding van de laatste zaken. Eerder al is besloten 
om de tijd te nemen om afstand te nemen van het werk in 
Nepal en niet overhaast te besluiten over een eventueel ver-
volg. Als sprake is van een vervolg, dan zal dat in ieder geval 
niet in Nepal zijn en ook niet van een zo grote omvang als ons 
programma in Timal - zoveel is al wel duidelijk. Om het inslaan 
van een nieuwe weg mogelijk te maken, staat voor de eerstko-
mende bestuursvergadering de aanpassing van de doelstelling 
van de stichting (en in verband daarmee wellicht ook aanpas-
sing van haar naam) op de agenda. Welke weg het zal worden 
ligt in de toekomst verborgen en zal pas later aan de orde zijn.



Het hele jaar door

www.rijnja.nl       Velperweg 27, Arnhem     026 3525850 
  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

TE	  KOOP	  
HAARDHOUT	  
	  
Eikenhout	  gekloofd	  en	  gekort.	  
Slechts	  €	  60	  per	  m³	  (gestort).	  
Bezorging	  is	  mogelijk.	  
Met	  warme	  groet,	  
Erik	  Hesselink	  
	  
	  06-‐39561278	  
info@hesselinkbosbeheer.nl	  
www.hesselinkbosbeheer.nl	  

	  

een
goed
glas

ROB PETERSWIJNKOPERIJ

Wij verzorgen
uw complete
wijnproefavond
of wijncursus

www.wijnkoperijrobpeters.nlOranjestraat 77 Arnhem T 443 39 03

ADVrobpetersDEF:Opmaak 1  03-11-2010  11:15  Pagina 1

Hans VoorHuis wonen en antiek

Utrechtseweg 177
Arnhem
Tel. (026) 445 09 56
www.hansvoorhuis.nl

Onze Buurtvereniging geeft halfjaarlijks dit 
buurtblad ‘De Klingelstee’ uit. De Klingelstee 
doet verslag van actualiteiten en vele activiteiten 
in onze wijk. Naast de buurt-website informeert 
het bewoners over hun omgeving. 

Ben je geïnteresseerd in wat er leeft in onze wijk 
en wil je je steentje bijdragen aan de totstand-
koming van dit blad meld je dan bij de redactie!

Stuur een mail naar: hed.martens@kpnmail.nl

gezocht
grafisch vormgever/ 
dtp-er 
met hart voor de buurt



colofon

uitgavE
De Klingelstee is de nieuwsbrief van de buurt-
vereniging Hoogstede-Klingelbeek.  
De Klingelstee verschijnt twee maal per jaar.

oplagE
240 exemplaren

rEdactiE
Hadewych Martens

oNtwErp/ opmaaK
Gertie Beurskens, Arnhem

fotografiE 
Joop van Osch, Arnhem

druK
Rijnja Arnhem

coNtributiE
€ 15,- voor gezinnen/samenwonenden 

€ 10,- voor alleenstaanden 

Aanmelden bij een van de leden van het 

bestuur van de buurtvereniging Hoogstede 

Klingelbeek (zie binnenzijde voorblad).

advErtENtiEtariEvEN
Hele pagina € 25,- per jaar

1/2 pagina €13,50 per jaar

1/4 pagina  € 7,50 per jaar

aanpassen en formaten erbij

bEtaalmogEliJKHEdEN
bank: Rabo Oosterbeek 

rekeningnummer 38.50.35.233

t.n.v. Vereniging Hoogstede-Klingelbeek. 

Overname van artikelen slechts met 
toestemming van de redactie en bron-
vermelding.

lidmaatschap contributie
coNtributiE
€ 15,- voor gezinnen/samenwonenden 

€ 10,- voor alleenstaanden 

Aanmelden bij een van de leden van het bestuur van de buurtvereniging  

Hoogstede Klingelbeek (zie binnenzijde voorblad).

advErtENtiEtariEvEN
Hele pagina € 25,-  per jaar  ± A4 formaat staand (190x260 mm)

1/2 pagina €13,50 per jaar  ± A5 formaat liggend (190x120 mm)

1/4 pagina  €  7,50 per jaar  ± A6 formaat staand (95x120 mm)

bEtaalmogEliJKHEdEN
bank: Rabo Oosterbeek 

rekeningnummer 38.50.35.233

t.n.v. Vereniging Hoogstede-Klingelbeek. 

Overname van artikelen slechts met toestemming van de redactie en bronvermelding.

activiteiten 
tweede helft 2013

zoMerfeest/buurtbArbecue
17 Augustus 2013

wijnproeverij
nAjAAr 2013 (dAtuM volgt)

culturele Activiteit
nAjAAr 2013 (dAtuM volgt)

sinterklAAsfeest
noveMber 2013 (dAtuM volgt)

• Met grote korting direct van eigenaar. 
Vanaf € 150,- per midweek of weekend 

• Badkamer met ligbad 

• Nieuwe keuken met combi-oven en 
vaatwasser

• Nadere info of boeking 
M. Rudolphi 

T (026) 443 25 22  of 06 182 813 37

te huur
vier-persoons vakantiehuis 
in het Geuldal - Mechelen

Het Terras

	  

Het Huis

Het Uitzicht
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