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Wat was het een vermoeiend jaar!
In maart dachten we, nadat we met de 
Schutterij de Coronahulptroepen 
hadden geformeerd, dat we na de 
superleuke paasvariant en de 
geïmproviseerde Koningsdag in de wijk 
weer op gewone voet verder konden. Over 
een paar maanden zou het over zijn...
Het duurde toch langer. “Na de 
zomervakantie is corona passé”, 
dachten we daarna. We organiseerden 
de zomerborrel samen met de Schutterij. 
We zouden weer leuke dingen met elkaar 
kunnen doen, samen een wijntje, speciaal 
biertje of glaasje fris drinken. Helaas 
moesten we dit feest afgelasten.

Op naar Schwein am Rhein dan! Het bier 
stond nog klaar, ongeopend in het 
buurthuisje. We hadden er zin in. Weer 
samen Schwein of een Vegaburger 
kunnen eten, gezellig aan de tafels. Dat 
we met 17 teams met elkaar zouden 
kunnen Buurtkwissen. Helaas: een nieuwe 
persconferentie kwam, Covid-19 waarde 
nog steeds vervaarlijk rond. Volgend jaar 
een Schwein deluxe dan maar...
De Algemene Ledenvergadering ging dit 
jaar ook al niet door. Volgend jaar doen 
we ALV  2020 en 2021 tegelijk.

Ondertussen legde Mirjam Snel op de 
hoek Hulkesteinseweg/Klingelbeekseweg 
het Coronatijd-perk aan. Daar kwamen 
veel leuke reacties op!
De Open Wijngaard was goed opgezet 
en druk bezocht, prima binnen de regels en 
supergezellig. We mochten er weer eens 
uit. 

Sinterklaas in de wijk was wel weer een 
groot succes, veel mensen waren blij dat 
er weer wat reuring was. In ons kleine 
wijkje werden door de Pieten 70 kinderen 
bezocht, er waren veel blije gezichtjes te 
zien en ons eigen wijksinterklaaslied was 
vaak te horen. Hoera!

We houden contact met Amvest 
Vastgoedontwikkeling over de 
nieuwbouwplannen op de Hes. Door de 
coronaperikelen wordt dat nogal vertraagd 
dus helaas is er niet veel over te melden. 
Maar we zijn er mee bezig!
We bemoeien ons met de onrust over de 
uitstoot van de biomassacentrale. Wordt 
vervolgd.
We zijn met wijkbewoners ook weer aan 
het kijken naar de knip in de 
Klingelbeekseweg op de grens met 
Oosterbeek, in de hoop dat we de deze 
toch nog wat beter kunnen maken. We 
houden jullie hiervan op de hoogte.

En we hebben nog meer leuk nieuws:
We gaan een groene guerrilla doen in de 
wijk! Tegels eruit, groen erin. Hoppa!
We zijn bezig met een Kunstroute in 
Hoogstede-Klingelbeek en omgeving, daar 
horen jullie binnenkort meer van. Die wordt 
schitterend.

Kortom, langzaamaan maken we weer 
plannen.
En waar we ook superblij mee zijn, je 
hebt het eerste resultaat in handen:
We hebben een groot, grotendeels nieuw, 
Klingelstee-team, een redactie van 10 
mensen die zin hebben om iets nieuws te 
maken. En dit is het resultaat. We horen 
graag wat jullie ervan vinden. Heb je nog 
ideeën? Mis je iets? Zin om mee te doen? 
Mail naar redactie@hoogstede.nl. 

Fijne kerstdagen en op naar 2021!

Het woordje van Wim

Beste Buren,
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foto’s van Paula Slotboom
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Ondanks het rondwarende Covid-19 
coronavirus is de schaakclub steeds 
actief gebleven. In maart besloten de 
leden om de partijen via internet te 
spelen. Via Chess.com is het mogelijk om 
na aanmelding ‘vrienden’ uit te nodigen een 
partij met een zelf gekozen tijdsduur te 
spelen. Zes van de acht clubleden voelden 
daar wel voor en zijn een digitale 
competitie begonnen
.  
Onze competitieleider maakt dan om de 
twee weken een speelschema, waarna de 
met wit spelende schaker zijn opponent 
via Chess.com kan uitnodigen, voor een 
partij met beiden één uur speeltijd.

In juni werden de coronaregels enigszins 
versoepeld en speelden enkelen weer hun 
partijen bij een tegenstander thuis. Zo 
direct tegenover je clubgenoot zitten blijft 
natuurlijk veel gezelliger, niet in de 
laatste plaats voor een smakelijke nazit! 
Maar enkelen volharden in het digitale spel, 
om de sociale contacten toch zoveel 
mogelijk te beperken.

Inmiddels zijn er enkele partijen gespeeld in 
de competitie 2020-2021. 
De resultaten worden gepubliceerd op 
https://www.hoogstede.nl/buurtclubs/
schaakclub/competitie-schaakclub.

Joop van Osch 

Nieuws vanuit de Schaakclub

6



Drie zeventien meter hooge palen op de zon-
nige groote weide van het 
Openluchtmuseum en daaronder verzameld 
de leden van de aloude schutterij van de 
Klingelbeek, een van de oudste vereenigin-
gen van onze stad. Bestaat ze al niet sinds 
1537?

Zo begint een paginagroot artikel in de 
Arnhemsche Courant in 1939. A. v.d. Lee 
schoot zichzelf die dag tot koning. Hij kwam 
te voet en werd thuisgebracht in een rijtuig, 
zo valt in het slotstuk van dit artikel te lezen. 
In het jubileumboek Het Zilver van de 
Clingelbeeck, dat in 2015 verscheen, 25 jaar 
na de heroprichting in 1990, ontbreekt deze 
koning, er zat ook geen zilveren schildje 
van hem aan de historische  koningsketting 
(met een eerste schildje uit 1668). Toen Fred 
Geevers en Cor van Asma in 1989 onderzoek 
deden naar de geschiedenis van deze unieke 
vereniging noemde niemand van de nazaten 
van de leden uit de jaren ‘30 zijn naam. Door 
het krantenartikel heeft de schutterij er dus 
een koning bij, onder het stof vandaan 
gehaald! 
En dat in het jaar waarin vanwege corona er 
niet op de papegaai is geschoten. Voor het 
eerst sinds 1991, de langste ononderbroken 
reeks in de lange geschiedenis. Geen nieuwe 
koning, dit betekent dat Edwin Buisman, de 
koning uit 2019, dit blijft totdat hij wordt 
afgelost, of zichzelf weer tot koning schiet. 

Het jaar 2020 kenmerkte zich door het 
afgelasten van de gebruikelijke 
activiteiten met als hoogtepunt natuurlijk het 
koningsschieten. Toch is het bestuur blij dat 
tenminste één activiteit wel is 
doorgegaan, corona-proof wel te verstaan. 
Dit was de fi etstocht langs de limes, de oude 
grens van het Romeinse Rijk, op 6 
september. Een van de doelstellingen van de 
schutterij is het aandacht geven aan de 
geschiedenis van de buurt, recent maar ook 
uit het verre verleden.

De schutterij van de Clingelbeeck is dus 
eigenlijk een historisch genootschap dat het 
belangrijk vindt om de typische buurtcultuur 
al sinds begin 17e eeuw vast te houden. Het 
is geen traditionele schutterij met uniformen 
en militaire taken, maar opgericht als een 
vorm van buurtwacht. Boeren en molenaars 
woonden in het buurtschap Klingelbeek 
waar ze zich niet beschermd wisten door de 
brede Arnhemse stadsmuren waarvan de 
poorten ’s nachts gesloten waren.
Met de fi etstocht langs de grens van het 
Romeinse Rijk gingen we 2000 jaar terug in 
de geschiedenis van de buurt. Deze speelde 
zich aan de overkant van de Rijn af. 
Historicus Wim Schennink vertelde 
duidelijk over de achtergronden van het 
castellum en de tuinders van de Historische 
Volkstuin Elderveld gaven uitleg over ge-
wassen en menu’s van de Romeinen.

Het bestuur hoopt in 2021 de vertrouwde 
draad weer op te pakken en wenst alle 
buurtgenoten een gezond en gezamenlijk 
2021 toe!

Meindert Rudolphi

Geen nieuwe koning in 2020 maar 

een vergeten koning gevonden

7



Het zal de meeste bewoners van 
Klingelbeek/Hoogstede/
Hulkesteinseweg zijn opgevallen dat er het 
laatste jaar meer groen in de wijk is. Zo is 
er op de hoek van de Hulkesteinseweg en 
de Klingelbeekseweg een eiland van 
bloemen in de stoep verschenen. Schuin 
hiertegenover is een randje groen 
intensiever beplant met bloemen en 
struiken. Initiatiefneemster Mirjam Snel 
zag kansen om de wijk nog meer te 
vergroenen en heeft ze benut. Via de 
gemeente en met goedkeuring van 
omwonenden heeft zij de hoek van planten 
voorzien en ze deze hete zomer 
doorgeholpen door ze intensief te 
verzorgen.

Naar aanleiding van haar initiatief heeft de 
klimaatclub enkele groenactiviteiten, die er 
al lagen, samengevoegd. Zo wil een aantal 
leden meer aandacht geven aan inheemse 
bloemen op het Maisveld. Daarvoor zou 
een onderzoek moeten komen naar een 
manier om het water ‘vast te houden’ in 
natte tijden. Met deze hete zomers 
overleven de meeste wilde bloemen en 
struiken het daar niet, omdat water 
ondergronds direct doorloopt naar 
Meinerswijk. 

Daarnaast zou het een idee zijn om twee 
keer per jaar een ‘groendag’ te 
organiseren waarop bewoners van het 
Maisveld en omliggende straten met 
elkaar de bramen bedwingen, maaien, 
zaaien en dergelijke. Een laatste idee, ook 
weer afkomstig van Mirjam Snel, is om 
te kijken waar groen kan komen in plaats 
van tegels. Hiervoor is subsidie beschikbaar 
vanuit de gemeente. Intensieve 
bestrating zorgt in hete tijden voor nog 
meer droogte, groen koelt af en houdt 
vocht en water vast. Daarnaast is het 
goed voor de insecten in de wijk zodat de 
druiventakken van de wijngaard daar ook 
weer van kunnen profi teren.
Voor alle initiatieven komen wij langs bij 
de bewoners uit de wijk. Wij hopen dat 
jullie er net zo enthousiast over zullen zijn 
als wij; en hopelijk de gemeente ook!

Moniek Warmer
Lid Klingelklimaat

Klingelklimaat
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We sluiten een bijzonder jaar af. Voor 
iedereen, ook voor de Buurtvereniging. 
Door de maatregelen zijn er maar weinig 
activiteiten doorgegaan, ondanks verwoede 
pogingen van het bestuur en vrijwilligers. 
Jammer, maar noodzakelijk. Ook voor 2021 
is het moeilijk voorspellen wat het virus 
nog in petto heeft. Maar we blijven 
positief en zodra er weer mogelijkheden 
zijn zullen er weer activiteiten 
georganiseerd worden.

Er zijn wat vragen gesteld over de 
contributie in een jaar als 2020. Als er 
geen activiteiten zijn, wat gebeurt er dan 
met dat geld? De insteek van het 
fi nancieel beleid is dat de activiteiten 
waar mogelijk zichzelf bedruipen. 
Bijvoorbeeld door baromzet of 
inschrijfgeld. De buurtvereniging zorgt er 
uiteraard voor dat vrijwilligers die 
activiteiten organiseren geen fi nancieel 
risico lopen. Uw contributie wordt 
aangewend voor allerhande zaken die onze 
buurt zo prettig maken. Denk 
bijvoorbeeld aan het buurthuisje, de 
website en de schapen. Ook activiteiten 
zoals het Paasfeest of Sinterklaas (wat 
een corona-proof succes - 69 kinderen dit 
jaar!), waarbij de doelgroep niet kan 
bijdragen worden betaald uit de 
contributie. 

Derhalve vraag ik u allen om ook voor 
het jaar 2021 de contributie te betalen. 
Voor alleenwonenden gaat het om €15,00, 
alle andere huishoudens €20,00. Dit kunt u 
overmaken op NL71 RABO 0385 0352 33, 
ten name van Vereniging 
Hoogstede-Klingelbeek, onder 
vermelding van uw straatnaam en 
huisnummer, en ‘contributie 2021’. 

Er zijn nog enkele buurtbewoners die de 
contributie van vorig jaar niet 
hebben betaald. Christine en Paula zijn 
enkele malen de straat op gegaan voor 
een persoonlijke herinnering, en het is ook 
op Facebook gezet. Als u twijfelt of u de 
contributie voor voorgaande jaren heeft 
overgemaakt kunt u ook een e-mailtje 
sturen naar penningmeester@hoogstede.nl. 

Dan rest mij niets anders dan u allen 
bijzonder prettige feestdagen te wensen, 
goed op elkaar te letten zodat we 
volgend jaar weer kunnen genieten van al 
het fi jns dat onze buurt te bieden heeft.

Met vriendelijke groet,

Daan Penning de Vries

Ook de penningmeester 

doet een duit in het zakje 
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D e K i n d e rp a g i n a

Rebus

Zoek de 7 verschillen
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Andijvie
Boot
Bestuur
Brug
Buiten
Buur
Buurtbijen
Clubs
De Hes
Den
Elektrum
Genieten
Glijbaan
Gluhwein
Gure
Haardvuur
Hulst
Iglo

Jacobiberg
Jeu De Boules
Kerstkransje
Kip
Knallen
Koud
Landgoed
Lamp
Lisa
Lotje
Lootje
Nieuwjaarsborrel
Noord
Oliebol
Paddenpoel
Pakjes
Post
Rijn

Rijmen
Rosa
Sedum
Slee
Sloot
Snoepjes
Strik
Top 2000
Trolly
Uil
Vetbol
Voetbalveldje
Vrij
Vuur 
Wanten
Wens
West 

 

 

t k e r s t k r a n s j e b o o t g b 

o l o t j e e o t o l e l u r l r l e 

p a k j e s e s n o i g o u b i o u v 

2 n i e u w j a a r s b o r r e l h o 

0 d p o d e a e h d a d t t u b l w e 

0 g u r e s c l u b s e j b g o y e t 

0 o b u b t o a l u r s e i g l o i b 

v e t b o l b m s n o e p j e s d n a 

r d b u u r i p t p a d d e n p o e l 

i a u i l n b e s t u u r n i o s e v 

j e n t e l e k t r u m v e e s l e e 

d e h e s r r r r i j m e n t t o e l 

e w e n s v g l i j b a a n e k o u d 

n w a n t e n r k n a l l e n i t e j 

h a a r d v u u r n d a n d i j v i e 
 

 

                                           

 

Woordzoeker
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Ada en Toine wonen al 31 jaar aan de 
Hoogstedelaan, ze vertellen: “We konden 
vanuit ons huis destijds nog de Rijn zien!” 

Op de vraag wat maakte dat ze voor 
deze buurt kozen, antwoorden ze:
“We kwamen vanuit Brabant naar Arnhem 
om samen een nieuw leven op te bouwen. 
Onze kinderen (allebei hebben we er twee) 
waren toen op één na het huis al uit. 
Inmiddels zijn daar kleinkinderen bij 
gekomen en zelfs een achterkleinkind.” 

Ada had eerder al in Oosterbeek 
gewoond: “Deze omgeving heeft alles om 
fijn te wonen: aan de rand van de stad, 
met alle voordelen van het culturele leven 
en de winkels dichtbij, maar ook vlak bij 
de Rijn en de bossen van Mariëndaal”.
Ze kozen voor dit huis omdat het een 
sousterrain heeft, waar ze gescheiden van 
het woongedeelte konden werken; in Ada’s 
geval: schilderen. Ada en Toine leerden 
elkaar kennen bij de Volksuniversiteit in 
Brabant. Toine 
werkte daar als coördinator en Ada gaf 
een workshop. Er was meteen sprake van 
chemie tussen hen beiden. Ze trouwden 
toen ze in Klingelbeek kwamen wonen.  
Ze hebben genoten van de tijd dat alles 
achter hun huis nog groen was.
Op de vraag hoe ze het nu vinden, met 
de bebouwing, reageren ze met: 
“Verandering hoort bij het leven, het is 
wennen en het heeft nu eenmaal voor- en 
nadelen. Er vallen ouderen weg uit de wijk, 
de relaties veranderen. De buurt verjongt 
zich nu weer, dat geeft meer leven en dat 
is ook goed”. 
Doordat zij meer thuis zijn dan de 
werkende jonge mensen uit de buurt, 
hebben ze ook een sociale functie erbij: 
pakjes aannemen voor diegenen die 
overdag niet thuis zijn......

Ada vertelt dat ze oorspronkelijk uit 
Enschede komt. Na de middelbare school 
verhuisde ze naar Breda voor een opleiding 
tot activiteitenbegeleider.

Een interview met:

Ada Bouman en Toine Debertran
Ze heeft lang en met veel plezier 
gewerkt op een dagbehandeling voor 
dementerende bejaarden. 
Naast haar (fulltime) werk maakte ze als 
hobby wandkleden. Om beter te leren 
tekenen ging ze lessen volgen op de 
Mariënburg. Zo maakte ze kennis met 
schilderen. Dit vond ze zo fijn en 
inspirerend dat ze daarmee doorging. 

Na de Mariënburg ging ze naar de KWA, 
centrum voor kunstzinnige ontwikkeling in 
Schaarsbergen.  Ze raakt daar nog steeds 
geïnspireerd door de lessen en de groep: 
“Je neemt je werk mee van thuis om de 
docent en de mede-cursisten mee te laten 
kijken en je kijkt zelf ook naar het werk 
van de anderen. Iedere maand krijg je een 
andere themaopdracht, maar soms kies ik 
ervoor daar niet aan mee te doen en mijn 
eigen weg te volgen.” Ze begon met het 
schilderen van organische vormen, daarna 
maakte ze meer natuurgetrouwe 
schilderijen. Ook schildert ze, soms in 
opdracht, portretten. Een jaar lang 
schilderde ze alleen maar bomen. 
Daarnaast maakt ze ook abstract werk.
Ada: “Ik ben geen natuurtalent en moet er 
hard voor knokken om het te krijgen zoals 
ik het wil”. Ze ervaart het echter ook als 
heerlijk en ontspannen: “Je bent 
alleen maar bezig met schilderen en 
vergeet alles...” 

Over het schilderij met de vrouw (zie 
afbeelding) zegt ze: “Ik hou erg van de 
natuur, het is een gevoelsschilderij. Ik 
schilderde eerst de achtergrond, de 
bloemen; daarna de vrouw erin, zo krijg 
je een eenheid. De vrouw in yogahouding 
tussen de bloemen betekent voor mij: je 
inleven in de natuur.“  
Ter gelegenheid van haar 70e verjaardag 
was er een expositie van haar werk in het 
Atrium van woonzorgcentrum de 
Klingelpoort hier in de wijk, waarbij ze ook 
werken verkocht. 
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Toine Debertrand (89), van verre Franse 
familie, is geboren in Venlo. Na de HBS 
studeerde hij techniek- en bedrijfskunde 
op hbo-niveau. Na ruim 20 jaar werkzaam 
te zijn geweest in de confectie-industrie 
en -handel, werd het aansturen van 
talencursussen zijn nieuwe werkveld. 
Daarnaast was hij medeoprichter en 
intendant (regelaar) van een 
amateur-symfonieorkest met ruim 50 leden.  
Eenmaal in Arnhem woonachtig volgde 
hij een schrijverscursus en was hij lid van 
enkele schrijfgroepen. Diverse verhalen en 
artikelen van hem verschenen in de 
Klingelstee! Ook was hij betrokken bij de 
oprichting van buurtleeskring “De Lezerij”. 
Door op zijn 66ste Latijn te gaan leren 
raakte hij geïnteresseerd in de vroegere 
wereld van de Westerse beschaving. 

Hij volgde zes jaar lang colleges 
Kunstgeschiedenis van de Oudheid in 
Nijmegen en Leiden. “Nog steeds heb ik 
een fascinatie met oudheid en archeologie” 
zegt hij. 
Het initiatief tot het Arnhems kunstcafé 
55+ in de Rozet en het lidmaatschap van 
de programmacommissie vulden de laatste 
jaren. 

 
Toine: “Drie jaar geleden gaf ik ten 
afscheid een lezing over het onderwerp 
“Vrouw in de Kunst”; vanaf 
steentijdvondsten met feminiene vormen, 
door de hele vrouwelijke kunstgeschiedenis 
tot de hedendaagse graffitikunst”.

Vanuit hun interesse voor de oudheid 
reisden Ada en Toine twintig jaar lang dan 
ook vaak naar Griekenland om daar de 
klassieke kunst te bewonderen. Daarnaast 
fietsten ze graag samen en maakten lange 
tochten. Helaas kreeg Toine een paar jaar 
geleden een ongeluk, zodat dit niet meer 
lukt. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar 
gelukkig vervelen Ada en Toine zich nooit. 

Hun interesses blijven bestaan en het vuur 
van de liefde voor de kunst brandt nog 
steeds!

Door: Anja Tolkamp
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Toch was het ook voor de schapen een 
roerig jaar. Door de hittegolf zochten zij 
naar schaduw en koelte. Al waren ze nog 
zo mooi kort geknipt, de hitte is ook voor 
hen afzien. Met man en macht koelden 
wij het huisje met water en maakten de 
omheining wat ruimer onder de bomen. 
Dankbaar maakten ze daar nu gebruik van. 
De dierenarts kwam een paar keer langs 
om wat kwalen te verhelpen. Gelukkig 
gaat het weer heel goed met onze dames. 
Zodra het hekje opengaat hollen ze naar 
het verse gras en knabbelen ze tevreden. 
Niet altijd gaan ze weer naar binnen als 
je ze vraagt toch alsjeblieft te komen. 
Karakter hebben ze zeker. 

Verschillende buurtbewoners hebben hun 
gazon aan de schapen aangeboden, maar 
hiervan maken we geen gebruik, de 
schapen vinden genoeg gras rond het 
speeltuintje. Wel echt fijn om te merken 
hoeveel mensen betrokken zijn bij de 
schapen. 

Van Elke & Frank kregen ze een 
geweldige baal bio hooi. Daar kunnen ze 
nog heel lang mee voort. Bedankt!
Zaagsel voor in hun stal krijgen ze 
tegenwoordig van de nieuwe 
Hout&Restauratie opleiding op Arnhems 
Buiten. Ook heel fijn!
Het hooihokje kreeg een waterdicht dakje. 
Het stalletje heeft een lik lak gekregen en 
kan er deze herfst en winter weer tegen. 
Je weet immers nooit wie er nog een 
slaapplek zoeken tijdens de donkere dagen.

De schapen zijn al op leeftijd, het zwarte 
schaapje Rosa is al 19, en ze eten dus het 
best kleine stukjes groenten. Brood is niet 
zo goed voor dieren. Verse wilgentakken 
zijn erg gezond voor ze. Elke dag hooi, een 
bakje Biks en water. 

Gezellige feestdagen namens alle schapen 
en verzorgers!

De Schapenhoedsters

Onze buurtschaapjes knabbelen rustig 

voort, zij worden door niks verstoord. 
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Wollige omaatjes in wei

Toen we hier kwamen wonen vonden we 
het echt heel charmant dat onze nieuwe 
wijk een wijngaard en buurtschaapjes had. 
Hoewel de naam ‘geitenwei’ wat vreemd 
overkwam door de schaapachtige inwoners. 
Nu weet ik beter: er waren ooit geiten: 
Sjuul de bonte geit en Famke, die zijn aan 
een droevig einde gekomen; ze zijn in 2009 
vergiftigd door conifeer- en dennentakken. 
Rosa was misselijk, maar heeft het groene 
gif overleefd. Ze was wel helemaal alleen, 
want ook Betje het hangbuikzwijn was 
kort ervoor op 6 oktober gestorven aan 
een maagzweer. Droefenis alom.

Rosa het schaap kreeg in oktober 2012 
gezelschap van twee nieuwe Ouessant 
lammetjes: Lisa en Lotje. Dat was even 
wennen, om van de schok te bekomen 
gedroeg ze zich een tijdje als een bok, 
dat hielp. Ze werden vrienden. Ze leerde 
van hen ook gras te eten, had ze nooit 
eerder gedaan.

Het schapenras heet Ouessant. Ze zijn 
ooit gefokt op het onherbergzame 
Bretonse eiland met die naam. Wat wel 
interessant is, is dat dit ras volstrekt 
herderloos kan overleven: ze baren zelden 
tot nooit tweelingen (waarbij herderhulp 
vaak gewenst is) en ze zijn heel goed 
bestand tegen weer en wind, zelfs zonder 
beschutting. Misschien helpt het wel dat 
ze zo klein zijn, hoge bomen (en 
schapen) vangen immers meer wind. Ze zijn 
het kleinste ras ter wereld! De 
wetenschappelijke uitleg van klein en 
weerbaar heet ‘Insular Dwarfi sm’, een 
verschijnsel dat voorkomt bij 
dierpopulaties die generaties lang op een 
eiland of een sterk afgesloten gebied 
leefden onder zeer karige omstandigheden. 

De oudste schriftelijke vermeldingen van 
Ouessant schapen dateren van het 
begin van de 17de eeuw. Hoewel het witte 
schaap de bedoeling was van de Fransen 
hebben wij Rosa, het zwarte schaap. En 
daar is iets bijzonders mee: er word 
beweerd dat ze tenminste 19 jaar oud is! 
Een Ouessant wordt gemiddeld een jaar 
of 10 tot 12, maar soms ouder. 18 Jaar oud 
is een uitzondering en het record is 21 jaar 
oud!

Wij hebben dus bijna een schaap met 
recordleeftijd in onze eigen geitenwei! 
Dus geef Rosa geen conifeer, klimop of 
St. Janskruid, dan bellen wij over een paar 
jaar het Guinness Book of Records en 
geven we Rosa een medaille en het 
lekkerste lentegras dat we kunnen vinden.
Leuk om te weten toch?

Door: Paula
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Charlotte arriveert voor het interview 
met natte haren: samen met enkele andere 
vrouwen uit de wijk heeft ze net 
gezwommen in het Grindgat bij de Rijn….  
Ze hopen dit zo lang mogelijk vol te 
houden, maar het wordt nu, half oktober, 
wel koud.... 

Welnu: 
Sinds juni van dit jaar woont Charlotte 
samen met haar man Jaap Bosch 
(allebei veertigers), hun twee zoons, Sam 
van 8 en Jamie van 5, en een aquarium 
met goudvissen in het Vijverhuis van 
landgoed Klingelbeek. Hiervoor woonden ze 
in Amsterdam op een bovenhuis en 
tussendoor nog heel even in de buurt van 
Den Haag. 

Charlotte studeerde economie en werkt 
als projectmanager op 
bouwprojecten. Jaap werkt bij een 
innovatief bedrijf, Ampyx Power. Dit 
bedrijf ontwikkelt, oorspronkelijk vanuit een 
idee van Wubbo Ockels, vliegtuigen om 
duurzame energie mee op te wekken. 
Deze vliegtuigen werken als vliegers, die 
met een kabel aan een generator 
verbonden zijn. De kabel gaat steeds in en 
uit de generator en wekt zo stroom op. 
(Noot: Voor de interviewster een 
geheel onbekend fenomeen, voor veel 
lezers mogelijk ook: daarom voor de 
geïnteresseerden hierbij de website van 
het bedrijf: www.ampyxpower.com) 
Hun beider bedrijven zitten in Den Haag, 
maar ze kunnen gelukkig veel thuiswerken. 
Dat geeft hen ook de mogelijkheid om hun 
kinderen zelf van school te halen en thuis 
te zijn voor hen na schooltijd, hetgeen ze 
als erg fi jn ervaren.

Zowel Charlotte als Jaap vinden 
duurzaamheid belangrijk, zowel in hun werk 
als privé speelt dit een grote rol. Hun 
bovenhuis in Amsterdam hadden ze al zo 
duurzaam mogelijk gemaakt. Ook hun 
huidige huis is energiezuinig, goed 
geïsoleerd, met zonnepanelen en gasloos. 
Daarnaast proberen ze samen in hun vrije 
tijd, als hobbyproject, in Arnhem of 
omgeving een stukje grond te vinden om 
een voedselbos te ontwikkelen. Een stukje 
bos zonder eenjarige planten maar met 
een vaste vegetatie waar voedsel aan 
groeit: natuur gecombineerd met duurzame 
voedselproductie. Graag willen ze daar in 
de toekomst ook anderen bij betrekken.

“Vooral voor de leuk” gaan Charlotte en 
Jaap in hun vrije tijd hardlopen en doen 
ook aan wedstrijden mee. Niet om te 
winnen, maar om zichzelf te verbeteren. 

Hun belangrijkste redenen om te 
verhuizen was dat ze meer in het groen 
wilden wonen om meer naar buiten te 
kunnen met de kinderen. Ze keken 
uitgebreid rond waar ze dit konden 
realiseren, want behalve in het groen 
wilden ze uiteraard in een leuke buurt 
wonen, maar ook dicht bij een station.
Toen ze de plannen van het project 
landgoed Klingelbeek ontdekten en ze zich 
een paar weekenden in Arnhem en in de 
buurt oriënteerden was het duidelijk: dit 
gaat het worden!
Begin vorig jaar kochten ze dit huis, 
verkochten ze hun bovenwoning en 
verhuisden naar een tijdelijke plek in 
Arnhem, tot hun huidige appartement klaar 
was. 

Even voorstellen:

Charlotte Bosschaert
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Bij de vraag hoe de kinderen het vinden 
om hier te wonen beginnen Charlotte’s 
ogen te glanzen en zegt ze ”Geweldig!” 
Ze kunnen heerlijk buitenspelen en ook 
zonder begeleiding lekker buiten zijn. Sam 
voetbalt graag, dat kan hier; hij voetbalt 
daarnaast ook in clubverband. Jamie zit op 
zwemles. Daarnaast is het fijn dat meer 
kinderen uit deze wijk op dezelfde 
basisschool zitten en ze gemakkelijk over 
en weer met elkaar kunnen spelen”.

Ook Charlotte en Jaap zelf ervaren het 
wonen in Klingelbeek als erg plezierig: 
Charlotte: ”De mensen zijn vriendelijk, 
iedereen zegt elkaar gedag op straat.” 
Ook is het voor Jaap fijn dat hij nu 
dichter bij zijn familie woont. Zijn ouders 
komen oorspronkelijk uit Arnhem en wonen 
in de regio.

Ze genieten van het wonen in het groen, 
nu nog vooral aan de boskant van hun huis. 
Ze zijn echte vogelaars en staan 
regelmatig met hun verrekijker voor het 
raam om te zien welke vogels er vliegen: 
eenden, ganzen, maar ook zwarte 
roodstaarten, boomkruipers en ijsvogeltjes!
De tegenstelling met de andere kant van 
hun huis, waar nu nog druk gebouwd wordt, 
kan niet groter zijn...maar van het uitzicht 
op de bouwmachines genieten de kinderen 
dan weer....

Ze vinden het fijn om in een wijk te 
wonen met een actieve buurtvereniging en 
zijn geïnteresseerd om zich aan te melden 
als lid. (Welkom!)

Door: Anja Tolkamp
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Veel producten en gerechten die we nu 
kopen en eten zijn ontstaan uit 
conserveringstechnieken, uit de tijd van 
vóór de koelkast en de diepvries. Denk 
hierbij aan fruit, dat jam wordt, vlees 
en vis die worden gezouten en gerookt, 
tomaten die worden gedroogd, melk die 
yoghurt en kaas wordt. De lijst is bijna 
onuitputtelijk.

Een van die conserveringstechnieken is 
fermenteren, waarbij in groente met 
behulp van zout een melkzure gisting op 
gang wordt gebracht die de groente 
conserveert en waardoor de 
voedingswaarde behouden blijft. 
Voornamelijk de vitamine C, het meenemen 
van deze groente op schepen heeft vele 
zeelui voor een dood door scheurbuik 
behoed. In onze tijd van de koelkast, 
groente uit kassen en van over de hele 
wereld vers op je bord, is conserveren 
geen noodzaak meer, maar we eten deze 
geconserveerde groenten nog steeds 
omdat we ze lekker vinden.

Een van de meest gegeten 
gefermenteerde groenten is zuurkool, 
gemaakt van witte kool. In de meeste 
supermarkten en winkels liggen ze in de 
koeling, van die plastic 500 grams zakjes 
uit de fabriek: kruidenzuurkool, witte wijn 
zuurkool, gekookte zuurkool en dergelijke. 
Deze zuurkool is vrij zuur daarom is vaak 
suiker toegevoegd. Die zure smaak komt 
door het versnelde productieproces, twee 
tot drie weken wachten is te lang voor 
de fabriek, dus wordt er zuur toegevoegd 
voor de snelheid. Daardoor wordt de 
zuurkool dus zuurder en zachter, koken is 
eigenlijk niet meer nodig. 

Wat ook vaak in de schappen ligt is de 
‘verse’ zuurkool, die is wel alleen met zout 
gemaakt en is heel anders van smaak en 
structuur.

Maar nu we toch meer thuis zijn door de 
corona-maatregelen kun je dit ook heel 
eenvoudig zelf maken. Recepten zal ik niet 
geven, die zijn er genoeg te vinden op 
internet, bijvoorbeeld van: 
MeneerWateetons of Paulineskeuken. 
Het hele proces van fermenteren duurt 
twee tot drie weken, bij 
kamertemperatuur, in de koeling kan ook 
maar duurt dus langer. Je kunt de kool wat 
grover snijden dan die dunne sliertjes uit 
de winkel. 

Varieer met kruiden en specerijen: 
jeneverbessen, karwij, mosterdzaad, 
dillezaad en peper. Ook lekker en mooi is 
een keer rodekool gebruiken, met 
daarbij de specerijen die je anders ook bij 
de gekookte rodekool doet zoals 
laurier, kaneel en steranijs. Houd je wel 
aan de aangegeven hoeveelheid zout, dit is 
van belang voor het proces, anders 
bederft de kool voor dat hij zuur kan 
worden. Begin gewoon klein met één kool 
en één weckpot. Dan is het niet zoveel 
werk en is het proces goed te volgen. 
Eet smakelijk!

Marianne Rooijmans

Zuurkool of Zure kool?
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Wijktekening nov 2020

wijktekening 2 van Paula Slotboom

Ik vond het een leuk stukje muur, lekker dramatisch afgebladderd.
En het is leuk dat het even getekend is voordat ‘ie word opgeknapt”
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In 2013 werd begonnen met nieuwbouw in 
de wijk Klingelbeek. Er kwamen vele huizen 
en enkele appartementsgebouwen bij. Een 
logisch gevolg was dat er ook enkele 
nieuwe wegen werden aangelegd, zoals 
Hoogstedehof, De Schutterij, De Haspel, 
Het Maisveld en Stenen Kruis. Maar 
waar komen deze namen vandaan? 
Hieronder volgt een artikel uit de 
Arnhemse Courant van 1924, dat de 
herkomst van de straatnaam Stenen Kuis 
verklaart.

In den tuin van de villa van 
mevrouw de weduwe van Embden aan den 
Utrechtschen weg, bijna tegen den muur 
van het landgoed Hoogstede staat een 
steenen kruis. Vroeger liep er een laan 
van dezen weg naar de Klingelbeek, die 
uitkwam bij het landgoed de Klingelbeek, 
thans het St Eusebiushuis — vroeger het 
Patershuis der Oblaten, daarvoor bewoond 
door de familie Loopuyt.
Dit kruis heeft eene geschiedenis; in den 
loop der tijden heeft het veel van 
weersinvloeden geleden. De begraving aan 
den openbaren weg toont aan, dat de 
persoon die hieronder ligt, te dezer plaats 
ook den dood gevonden had.

Dit kruis herinnert aan een legende uit de 
eeuw der Hervorming, die nog heden bij 
het volk in omloop is. Ook in het naburige 
klooster Mariëndaal (waaronder ook het 
landgoed den Brink hoorde) waren toen-
maals vrijzinnige beginselen doorgedrongen.

Volgens die legende staat dat kruis daar 
ter gedachtenis aan een moord gepleegd 
aan zekeren Elbert, getrouwen knecht van 
een kloosterbroeder op Mariëndaal, Willem 
van Aller geheeten. Deze had eene zuster 
Maria, die zich onder het toezicht van 
ten tante Abdis in het Vrouwenklooster 
te Renkum*) bevond. Met haar broeders 
toestemming had zij omgang met zekeren 
Evangelisch gezinden jongman, Herman van 
Arendaal. Deze jongeling had zich onder 
de opstandelingen tegen Spanje begeven 
en had bij Heiligerlee gestreden.

Op zekeren avond nu hadden de verliefde 
jongelui besloten elkander te ontmoeten 
op een der hofsteden van het klooster. 
Gedurende dit samenzijn kwam men 
overeen, dat Maria haren Herman zou 
volgen over den Rijn naar het huis 
Meinerswijk waar hij veilig was voor 
zijne bespieders. Reeds bevonden zij zich 
op weg toen zij onverwachts werden 
overvallen. Elbert wordt bij de verdediging 
van den vriend zijns meesters vermoord, 
maar het minnende paar bereikte veilig 
den overkant van den Rijn. Willem liet uit 
dankbaarheid voor den trouwen Elbert een 
steenen kruis mei opschrift plaatsen op de 
plek waar hij gevallen was.

Op den laatsten Juni 1570 werd op de St. 
Janspoort te Arnhem een zekeren 
Hendrik van Doetinchem, bouwknecht van 
Mariëndaal, gevangen gezet, „daar men op 
suspiceerde ten moord gecommitteerd te 
hebben aan een anderen Mariëndaalschen 
bouwknecht”. Uit dit laatste blijkt, dat er 
in dat jaar wel iets gebeurd is.

Door: Joop van Osch

Historische vertellingen: 

Het Stenen Kruis

een kloosterbroeder op Mariëndaal, Willem 
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  Lees meer over “Het Stenen Kruis” op de webpagina van de buurtwebsite
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