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Marc Jetten, trappenmaker



NOOIT MEER LAST VAN: 
(KOEMELK)ALLERGIE OF VOEDSELINTOLERANTIE, HOOIKOORTS
ECZEEM, LUCHTWEGKLACHTEN OF DARMKLACHTEN
Behandelingen vallen onder de aanvullende verzekeringen van bijna alle 
ziektekostenverzekeringen
Maak snel een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van 15 min.
of een allergietest (€80,-) per 30 min.

Annemart Middelkoop
Van Eckstraat 19
6814 HV Arnhem
06-12904428
www.allergie.nu / mail@allergie.nu
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Ruim 40 jaar ervaring Conradweg 10
6827 BZ  Arnhem

026 - 321 86 59
Mobiel 06 - 2330 91 79

E-mail info@heuveling-dakdekkers.nl 

Info  www.heuveling-dakdekkers.nl

Dakbedekkingen en Onderhoudsbedri j f

Niet de eerste, Wel de beste!

• Bitumineuze bedekkingen

•  Dakpannen- en Shingle daken

•  Zink-, Koper- en Loodwerken

•  Houtherstel/timmerwerk

•  Renovatie - Reparatie - Isolatie

•  Velux dakramen - Lichtkoepels

• Solatube

• Gratis dakinspectie

• Vrijblijvende prijsopgaaf

• 12 jaar garantie
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Velperweg 166 | 6824 MD Arnhem
Tel. (026) 361 62 63 | Fax (026) 362 01 02
makelaar@kuykvanoldeniel.nl
www.kuykvanoldeniel.nl

Ieder Coldwell Banker Makelaarskantoor is een onafhankelijke en zelfstandig geleide onderneming.

Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel

Uw actieve makelaar in Arnhem e.o.

Uw makelaar voor succes!

n  Amsterdamseweg 124

n  6814 GH Arnhem

n  telefoon 026 - 351 92 00

n  www.petradekleermaeker.nl

n  info@petradekleermaeker.nl
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Feest in de wijk
De feestcommissie organiseert twee keer per jaar een disco voor de 
kinderen uit het Burgemeesterskwartier. Een keer in maart en een keer 
in oktober. Al jaren is de Albert Heijn onze vaste sponsor in de vorm van 
frisdrank en chips. Namens alle kinderen hartelijk dank!
Maar er zijn meer activiteiten. Noteer alvast in uw agenda:

Zaterdag 21 november 2015, 10.30 uur
Sinterklaas optocht in de Wijk

(Start bij. Gevolgd door de Sinterklaasviering in de  Diaconessenkerk 
vanaf 11.00 uur.

Zaterdag 30 januari 2016, 20.15 uur
De derde KwartierKwis in La Cannette. 

Vanaf 28 november kunnen de straatteams zich inschrijven op 
kwartierkwis@gmail.com.

Alle activiteiten kunnen we organiseren mede dankzij de steun van 
onze vaste sponsors: Albert Heijn, Henri Bloem en Reijnen Brood- en 
banketbakkerij.                                                      Feestcommissie
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Wat moeten we ons erbij voorstellen als we de 
Rozenstraat ingaan en een oud ‘fabrieksgebouw’ 
zien staan, waarvan de gevel opgesierd is met het 
opschrift ‘De Helling?’
Woensdag 2 september werd ik vriendelijk ontvan-
gen door de directeur, de heer John Veldman die 
het een en ander over zijn instelling vertelde.

De Helling, vertelt John Veldman, ontstond in 1978, nadat 
de ASM (Arnhemse Scheepvaart Maatschappij), bekend 
bij de meeste Arnhemmers, gesloten werd. De naam 
spreekt voor zich, boten laat men immers van de hel-
ling afglijden. Enkele nauw betrokkenen vonden dat de 
werkloos geworden werknemers niet aan hun lot mochten 
worden overgelaten; ze wilden de oud-ASM’ers niet in het 
spreekwoordelijke zwarte gat laten vallen. In overleg met 
de gemeentelijke Sociale Dienst en het bureau Taak (een 
toenmalige organisatie voor werklozen) werd besloten 
een werkplaats op te richten waar de ex-ASM’ers toch 
nog met hun werk of hobby bezig konden zijn. Veldman: 
“Er werden talloze machines meegegeven door de ASM, 
opdat de werklozen zich niet van de ene op de andere 
dag hulpeloos en verloren voelde. Het werd voor hen een 
nieuw soort ‘thuis’. Aanvankelijk was De Helling alleen 
voor ex -ASM’ers bedoeld, later voor gepensioneerden en 
werkelozen die geen ASM- werknemer waren geweest.”

ErfEnis van schEEpswErf asM bloEit als nooit tEvorEn

Een unieke werkplaats 
voor jong en oud 

Werkzaamheden
Belangstellenden kunnen bij de Helling allerlei cursussen 
volgen, maar ze kunnen ook lid worden van een bepaalde 
groep om in een van de werkplaatsen of ateliers te kun-
nen werken. Behalve de vaste groepen is er ook een 
zogeheten vrije inloop, waar leden met genoeg ervaring 
zelfstandig aan hun projecten kunnen werken (hoewel er 
altijd een vakkundige begeleider aanwezig is).
Allerlei werkzaamheden kan men er verrichten: boekbin-
den, hout- en metaalbewerking,  beeldhouwen, glas in 
lood, enz. En iedere afdeling heeft zijn eigen geur: met 
mijn ogen dicht kan ik ruiken dat ik binnenkom bij de 
afdeling hout of metaal. Wat wil je nog meer als je als 
oud-werknemer in metaal of hout de jouw bekende geu-
ren weer ontmoet? Het is een thuisgevoel.
De Helling is een organisatie, vrijwel geheel gerund door 
vrijwilligers met alleen een betaalde directie voor de aan-
sturing. Wie er binnen komt, krijgt meteen het gevoel met 
een bedrijf te maken te hebben. Iedere afdeling wordt 
geleid door een leraar-vrijwilliger, die een behoorlijke 
achtergrond heeft op het gebied waar de cursist zich mee 
bezig houdt.
Het ‘bedrijf’ kan alleen maar bestaan dankzij subsidie van 
de gemeente. Zonder dat zou er geen Helling zijn. Toch 
wil directeur John Veldman in ieder geval één ding duide-
lijk maken: het is géén sociale werkplaats, waar mensen 

werken met een indicatie. Die zijn er wel, maar het zijn er 
maar enkelen. Anderen zijn geïndiceerd door een instel-
ling met als doel therapie. 
Daardoor kom je in de Helling mensen tegen van aller-
lei pluimage: rechters, universitair docenten, artsen, 
timmerlieden, goudsmeden, glas in loodbewerkers, gla-
zeniers, kunstenaars, beeldhouwers, noem maar op. 
Behalve subsidie van de gemeente ontvangt de de Helling 
een vergoeding voor de verhuur van een ruimte en ont-
vangt het geld van externe opdrachtgevers; niet van 
particulieren, maar van gemeentelijke instellingen en 
bedrijven. De Helling is echter geen commerciële onder-
neming en dus niet uit op het maken van winst. Bovenop 
de vergoeding voor het benodigde materiaal, wordt een 
klein bedrag extra gevraagd. Maar de uren arbeid die in 
het werk zitten, worden niet gerekend. Alles is non-profit. 
Zo niet dan zou de fiscus langs komen en dat is nou juist 
niet de bedoeling.

Doelstelling
John legt uit dat wie zich wil aanmelden als cursist, eerst 
een intakegesprek krijgt. “Niet iedereen wordt klakkeloos 
aangenomen als lid, men dient te passen in het geheel. 
Een van de criteria is dat de deelnemer bereid is samen te 
werken met anderen, maar waar mogelijk ook zelfstandig 
kan werken want voor een één op één begeleidingssituatie 
is geen tijd of mankracht. Mensen kunnen zich dus niet 
geheel zonder ervaring met een van de specifieke werk-
zaamheden aanmelden bij de club. Mensen begeleiden 
zonder enige vaardigheid zou te veel mankracht kosten.” 
Uiteraard zijn er ook regels ten aanzien van veiligheid. 
Veldman: “Je kunt niet zo maar iemand die geen enkele 
ervaring heeft loslaten op gevaarlijke machines. Ik moet 
wel zeker weten wie ik daar aanzet.” Hij benadrukt dat hij 
zelf twee linkerhanden heeft en dat hij vooral een rege-
laar is. 
Hoewel de Helling ruim omgaat met het begrip samen-
werken, kan iemand die alleen gaat voor zijn eigen doel-
stellingen zich beter bij een éénmansclub aanmelden. Het 
sociale aspect staat hoog in het vaandel. Juist daardoor 
ontstaan vriendschappen. Zo is er een paar keer per jaar 
een gezamenlijke borrel, een barbecue of gaan leden/
cursisten met elkaar uit eten.  

Groei
De Helling telt op dit moment 350 leden/cursisten, een 
hele organisatie dus. Behalve een directeur, is er een 
bestuur als een soort toezichthouder, iemand die de PR 
doet, iemand die de website verzorgt en een boekhouder. 
Zeer professioneel allemaal. Uiteraard is het zaak goede 
contacten met de politiek te onderhouden in verband met 
de subsidie. 
Die professionalisering was ook wel nodig. In 2010 dreig-
de de zaak dood te bloeden. Vrijwilligers alleen konden de 
zaak niet meer goed draaiende houden. Er moest iemand 
komen voor de dagelijkse leiding. Daar kwam bij dat 
mensen afhaakten omdat de Rozenstraat een betaald par-
keerregime kreeg. Voor veel cursisten was dat een reden 
om te stoppen, omdat zij hun wagen vol met materiaal 
het liefst vlak voor de deur van de Helling wilden plaat-
sen. Parkeergeld betalen of anders slepen met materiaal 
dreigde de nekslag voor de Helling te worden. 

lees verder op pagina 7

John Veldman: als geen 
ander zorgt hij voor gezel-
ligheid en kameraadschap.
(foto linksboven)
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Hans Mini Klus

Geen klus te klein om belangrijk te zijn

Ook voor al uw huishoudelijke klussen

Hans Streng   v. Lawick v. Pabststraat 119
6814 HD  Arnhem    telefoon: 06 - 22011961
internet: www.hansminiklus.nl

Voorrijtarief incl. eerste kwartier werk € 13,11 incl. BTW
Werktijd wordt per kwartier berekend € 6,76 (€27,05,- p/u).
Huidige prijspijl zijn incl. BTW, excl. materiaal en toeslag voor: 
spoed/vies/gevaarlijk/extreem zwaar werk.

76

g glaszassu
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adviseurs

Verzeker U van 
een goede toekomst

Glasz Assurantiën bv
026 442 38 51 

G.A. van Nispenstraat 45 
6814 JA  Arnhem

info@glasz.nl
www.glasz.nl

“Taormina” 
Zijden bloemen en Brocante

Leuke nieuwe en oude spulletjes. Een garage vol!! Een mooi bloem-
stuk of opgemaakte vaas, naar uw eigen wens? Ik maak het voor u! 
Ik versier ook trouwlocaties, kijk op www.zijdenbloemenarnhem.nl

Altijd welkom. Even bellen 026-4453170
Wil Radder, Bakenbergseweg 190, Arnhem 

LETSELSCHADE? Adviesgesprek gratis! 
Korte lijnen en een persoonlijke aanpak! Onze kosten zijn vaak ook volledig 

verhaalbaar en dus voor u gratis! Verkeersongeval, medische fout, arbeids-

ongeval, gebrekkig product, etc. Uw schade is vaak groter dan u denkt! 
ADVOCATENKANTOOR TUBBERGEN BV

Sweerts de Landasstraat 42, 6814 DG Arnhem 
T 026 442 01 92 • www.tubbergenadvocaten.nl • Lid LSA 

T 026-4423364  •  M 06-20508325  •  F 026-4431653

www.krijnentimmerwerken.nl  •  info@ krijnentimmerwerken.nl

• Betimmeringen
• Kozijnen
• (Draaikiep) ramen
• trappen
• Restauratie
• Deuren/schuifpuien
• Balkonhekwerken/
   balustrade

T: 026 4450218 - E: info@amelink.nl - Amsterdamseweg 115 - 6814 GC - Arnhem

Dankzij de enorme inzet van John Veldman en zijn vrijwil-
ligers werd De Helling nieuw leven ingeblazen en draait 
de werkplaats inmiddels als nooit tevoren. Als geen ander 
zorgt voormalig bedrijfspastor Veldman voor gezelligheid, 
kameraadschap en gelijkheid.

Alleen Arnhemmers?
De Helling trekt in eerste instantie Arnhemmers, vooral uit 
het Burgemeesterskwartier. Maar voor een lidmaatschap 
is dat niet noodzakelijk. Ook uit Wageningen en andere 
plaatsen rond Arnhem komen cursisten, want de Helling is 
enig in zijn soort. Van de ASM-oorsprong is maar een klein 
beetje over. Er zijn nog drie leden die ooit bij de scheeps-
werf hebben gewerkt, van hen is de oudste 87 jaar. Maar 
de werkplaats heeft ook een lid van 92 jaar. Veldman, 
trots: “Je komt niet zo lang als het niet gezellig is.”

Rondleiding
Tot slot leidt John me nog door het hele bedrijf: een vrouw 
is buiten, overdekt maar niet verwarmd, bezig een beeld 
van speksteen glad te schuren. Is dat niet koud ’s winters, 
vraag ik. “Ja, maar een kunstenaar moet kou kunnen lij-
den!” Dat zei Joop Zoetemelk ook al, een wielrenner moet 
dorst kunnen lijden. Ondertussen weten we wel beter. 
We komen in de boekbinderij, waar ons met groot enthou-
siasme een antieke machine voor het hechten van boek-
katernen getoond wordt. Technische details worden ons 
niet onthouden, maar helaas is de tijd bijna om. De bedie-
ner van de machine is nog net zo gedreven als een jon-
geman die na zijn rijbewijs gehaald te hebben zijn eerste 
ritje in de Porsche van zijn vader mag maken. Geweldig. 
We passeren een kleine ruimte waar een fiets, een 
opknappertje hangt.  Hoe komt die hier? “Over het alge-
meen komen oude fietsen via de kringloop hier”, zegt 
Veldman. Kost het niet te veel om zo’n afgetrapt ding op 
te knappen? “Nee, dat gebeurt weer met materialen van 
andere opknappertjes, waarvan die onderdelen nog wel 
goed zijn. Ook via de politie komen soms fietsen binnen, 
die bij het station of op andere plekken zijn blijven liggen. 
Uiteindelijk gaan de fietsen naar een organisatie die ze 
gratis verspreidt onder mensen die niet geen geld hebben 
om er een te kopen.”
Na een onderhoud van twee uur neem ik afscheid van 
John Veldman, die al even gedreven is als de cursisten. 
Gemoedelijkheid troef.

Jaap van den Berg

Open Dag Werkplaats De Helling 

Op zaterdag 7 november houdt werkplaats De Helling 
open huis aan de Rozenstraat 49 van  10.00 tot 16.00 
uur. De hele dag zijn er zijn demonstraties in de werk-
plaatsen en ateliers: boekbinden, keramiek, edelsme-
den en houten kerstboompjes maken. De deelnemers 
laten hun werkstukken zien, zoals houten meubels 
en speelgoed, glas-in-loodramen, houtsnijwerk en 
sieraden. In het ‘winkeltje’ in de houtwerkplaats zijn 
zelfgemaakte werkstukken te koop. Leuke cadeautjes 
voor de feestdagen! Op het boekbindatelier kunnen 
bezoekers van het Open Huis meedoen aan een work-
shop Toverboekje Maken.
Meer informatie bij Dorien van Gils, tel. 06 24285120. 
E-mail: Dorien.van.gils@planet.nl
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Bert Koene kijkt in de toekomst (2) 
Vorig jaar publiceerde onze wijkgenoot Bert Koene het boek ‘De wereld van onze kleinkinderen’ 
(Uitgeverij Aspekt, voor 18,90 verkrijgbaar bij de boekhandel). Onlangs zijn ook een Engelse en een 
Duitse editie verschenen. In zijn onderzoek verkent Koene belangrijke maatschappelijke en tech-
nologische ontwikkelingen in de komende honderd jaar. Wijkcontact vroeg Koene in een serie korte 
artikelen die ontwikkelingen onder de loep te nemen.
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Koolzuurgas (CO2) en andere broeikasgassen belemme-
ren de uitstraling van warmte door de aarde naar de ruim-
te. Hoe meer van zulke gassen in de lucht, des te hoger 
de temperatuur van dampkring en aardoppervlak. Stopt 
men de lozingen, dan daalt de temperatuur nog lang niet, 
want eenmaal aanwezig CO2 verdwijnt pas na eeuwen uit 
de atmosfeer, veel langzamer dan andere broeikasgassen. 
(Vandaar de nadruk op CO2-emissies in beschouwingen 
over het broeikaseffect.) Kunstmatige verwijdering van 
CO2 is een hopeloze onderneming, dus met de opwarming 
die we nu veroorzaken, zitten ook volgende generaties 
opgescheept. 

In 2014 is de uitstoot van CO2 voor het eerst sinds 
veertig jaar niet toegenomen maar gelijk gebleven, 
ondanks wereldwijde economi-
sche groei. Dit is het eerste 
merkbare effect van maatrege-
len om emissies te  beperken, 
maar reden tot juichen is het 
nog niet. Blijven we op het 
huidige niveau fossiele brand-
stoffen (steenkool, olie, gas) 
verstoken, dan is het in 2100 
gemiddeld al 4 of 5 graden 
warmer dan in 2015. Op den 
duur zou de Groenlandse ijskap 
helemaal verdwijnen, waardoor 
het zeeniveau met ongeveer 7 
meter zou stijgen.  

Energievoorziening is als een 
mammoettanker. Men kan niet 
plotseling de koers verleggen 
van fossiele brandstoffen (nu 
wereldwijd 85 procent) naar 
uitsluitend schone energie. 
Gegeven de huidige politieke en technologische werkelijk-
heid, zal volgens het Internationaal Energieagentschap 
de CO2 uitstoot tot 2050 maar weinig kunnen dalen. Mits 
het spoedig tot regeringen doordringt dat er zonder harde 
maatregelen echt een ramp dreigt, kan de uitstoot in de 
loop van de tweede helft van de eeuw tot vrijwel nul wor-
den teruggebracht. Dan wordt het uiteindelijk 2 of 3 gra-
den warmer dan nu, wat onder andere de zeespiegel met 
ongeveer een halve meter doet stijgen en de subtropische 
woestijngordel tot dicht bij Zuid-Europa brengt. Er zullen 
om zulke redenen wereldwijd honderden miljoenen men-
sen migreren, maar de echte catastrofes zijn dit nog niet. 
Waar het werkelijk om gaat, is of we niet al te laat zijn om 
het definitieve afsmelten van het landijs van Groenland te 

voorkomen. Volgens sommige berekeningen zal die grens 
al bij 3 of 4 graden opwarming worden bereikt. 

Hoe kunnen we de uitstoot van broeikasgassen rigoureus 
verminderen? In ieder geval niet door zoals Duitsland in 
zon & wind te investeren en tegelijk met kernenergie te 
stoppen. Zon en wind leveren bij nacht en windstilte geen 
stroom. Energieopslag tijdens productiepieken resulteert 
niet in leveringsgarantie, want er zullen soms extreem 
lange perioden van windstilte optreden. Naast zon & wind 
is een volledig tweede systeem van energievoorziening 
nodig dat wél altijd kan leveren. Zonder kernenergie kun-
nen dat alleen de smerige gas- en kolencentrales zijn, die 
we nu juist kwijt willen.

Alleen met gebruik van kern-
energie kan de klimaatcrisis 
echt worden aangepakt. Er zijn 
verstandige klimaatactivisten 
die dit hebben ingezien (zie 
www.ecolo.org, de website van 
Environmentalists for Nuclear 
Energy). Maar in de Westerse 
wereld, Frankrijk uitgezonderd,  
heerst een gevoelsmatige 
afkeer van kernenergie. In het 
Burgemeesterskwartier zal dat 
niet anders zijn. Die weerstand 
is irrationeel. Kernenergie komt 
er in ongevalstatistieken en 
analyses van veiligheidsrisico’s 
veel beter uit dan steenkolen, 
olie en gas. De spectaculaire 
ongelukken van Tsjernobyl en 
Fukushima vallen naar aantal-
len slachtoffers in het niet bij 
rampen in kolenmijnen en rond 

oliewinning. De weerstand is niettemin een feit en is er 
medeschuldig aan dat we te lang te veel fossiele brand-
stoffen hebben verstookt. 

De huidige kerncentrales gebruiken het proces van kern-
splijting, wat langlevend radioactief afval produceert. 
Kernfusie – een volledig schone en veilige vorm van kern-
energie – komt waarschijnlijk in de tweede helft van deze 
eeuw beschikbaar voor energieopwekking. Misschien gaat 
pas dan in het Westen het roer volledig om van de Duitse 
formule (zon & wind + kolen & gas) naar het Franse model 
(kernenergie). China investeert wel al op grote schaal in 
kerncentrales. Zal het getreuzel van de Westerse burger 
het ijs van Groenland toch  doen smelten?  

Alleen kernenergie kan klimaatramp voorkomen

Opnieuw wijkgesprek Over Burgemeesterskwartier
woensdag 21 oktober in het Bezoekerscentrum Sonsbeek / De Molenplaats

samen werken aan de wijk
Eind 2013 hebben wijkbewoners van Burgemeesterskwartier, Hoogkamp 
en Transvaal meegepraat over de wijkactieplannen voor de periode 2013 – 
2015. Dat heeft geleid tot de volgende aandachtspunten: gezondheidsvoor-
ziening; verkeersveiligheid; sociale veiligheid; inrichting van de openbare 
ruimte; verwijderen en tegengaan van graffiti; parkeerdruk; ouderen.
De meeste punten zijn afgehandeld. Het bestuur van de wijkvereniging 
Burgemeesterskwartier vindt het belangrijk om samen met de bewoners en 
de gemeente te blijven werken aan de kwaliteit van het woon- en leefkli-
maat van onze wijk. Ook dit jaar wordt daarom een wijkgesprek gehouden, 
waarin we de bewoners van het Burgemeesterskwartier vragen wat speelt: 
wat gaat goed, wat moet worden verbeterd.

Het bestuur doet een beroep op u een steentje bij te dragen aan de ont-
wikkeling van onze wijk en daar actief aan mee te doen. Zo kunnen de 
wijkbewoners zelf zoveel mogelijk medeverantwoordelijkheid dragen in 
onze eigen wijk.
Tijdens de wijkavond zijn medewerkers van de gemeente Arnhem aanwe-
zig. Ook wethouder Martijn Leisink is uitgenodigd; hij heeft toegezegd - 
indien mogelijk - te komen. Het wijkgesprek is woensdagavond 21 oktober 
in het Bezoekerscentrum Sonsbeek. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, 
de zaal is vanaf 19.30 uur open. De bijeenkomst wordt mede georganiseerd 
door de wijkverenigingen Transvaal en de Penseelstreek (Hoogkamp).

Barend Freriks, 
voorzitter wijkvereniging Burgemeesterskwartier

Twee vreemde vogels
Ik vlieg op een hoogte van 80 meter en kijk over de Burgemeesterswijk en alle parken uit. Naast mij vliegt een vreemde 
vogel die mij fotografeert. Wat moet hij van me? Ben ik zo bijzonder? Dat ben ik. Italianen vinden, als ze mij zien, dat 
het nog geen lente wordt, Nederlanders dat het nog geen zomer wordt en weer anderen zien in mij een lekker hapje. 
Aan de hoogte waarop ik vlieg, kunnen mensen zien of het gaat regenen of onweren. Ben ik geen nuttig dier? Ik zal 
me eens voorstellen: ik ben een zwaluw gefotografeerd door een drone.

Jaap van den Berg

woensdag 
21 oktober 
20.00 uur

De Molenplaats 
[Bezoekerscentrum Sonsbeek]
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Izaak Evertslaan 3
6814 JH Arnhem
Postbus 57
6800 LJ Arnhem
T 026 446 24 20
info@boverhijn.nl
www.boverhijn.nl

Berijk interieur en advies 
Ester Lipsch

v. Lawick v. Pabststraat 91
6814 HC Arnhem

openingstijden 
do vrij za 11 - 17 uur

of op afspraak
 

06 14 288 498
info@berijk.nl
www.berijk.nl

Nieuws uit 
het bestuur
De zomer is alweer voorbij en we gaan 
ons richten op het laatste kwartaal 
van dit jaar. Er is best nog wel wat te 
doen binnen onze wijk. Allereerst wordt 
samen met de gemeente een nieuw 
wijkactieplan voor de periode 2015-
2017 opgesteld voor onze wijk. In dit 
plan staan tien punten die wij samen 
met de wijkverenigingen Transvaal en 
de Hoogkamp graag gerealiseerd willen 
zien.
Welke zaken in het wijkactieplan worden 
opgenomen, mag u zeggen. Als bestuur 
zouden wij graag uw ideeën en sugges-
ties willen horen en we doen dan ook 
een beroep op u om woensdag 21 okto-
ber 2015 naar het Bezoekerscentrum 
Sonsbeek te komen (Zie ook de informa-
tie elders in dit blad).

Verder is er op dit moment overleg 
met het Bezoekerscentrum Sonsbeek 
om te komen tot een vaste ontmoe-
tingsplek voor de wijkbewoners in het 
Bezoekerscentrum. Ontmoeting, infor-
matie en gezelligheid zijn de speer-
punten. In eerste instantie wordt de 
eerste donderdag van de maand de 
vaste datum. We starten op donder-
dag 5 november met een inloop tussen 
16.00 uur en 19.00 uur (sluiting uiterlijk 
19.30 uur). De invulling van deze inloop 
houden we nog even stil maar wij gaan 
iets bijzonders organiseren. Het bestuur 
roept u bovendien op om tijdens de 
inloop met ideeën te komen.

Medio november is weer de jaarlijkse 
avond voor onze vrijwilligers. Zij ont-
vangen hiervoor een aparte uitnodiging. 
Vanuit het bestuur is deze avond een 
‘dankjewel’ voor het vele werk dat bin-
nen de wijk door de vrijwilligers wordt 
verricht.

De samenwerking tussen de drie wijk-
verenigingen Burgemeesterskwartier, 
Hoogkamp en Transvaal zal de komende 
tijd, waar nodig, worden uit-
gebreid. Bundeling van 
krachten zal in de 
toekomst belangrijk 
zijn. De uitdaging 
daarbij is de eigen-
heid van de drie 
wijkverenigingen te 
behouden.

Barend Freriks, 
voorzitter
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EEN GUBBELS AAN DE MUUR 

Kees de Haas en Coby Timmerman lazen in de wijkkrant over de 
mogelijkheid om mee te helpen een beeld van Klaas Gubbels in de 
wijk te realiseren en besloten meteen de houtdruk aan te schaffen. 
“We zijn in januari naar een nieuwbouwappartement aan de over-
kant van de straat verhuisd. Het werk van Gubbels was ook meteen 
het eerste werk wat we op hebben gehangen”. 

Kees en Coby zijn kunstliefhebbers, ze zijn vrienden van het Museum 
Arnhem en hebben daar de exposities van Klaas Gubbels bezocht. “Ik 
vind het mooi dat Klaas een bepaalde stijl heeft ontwikkeld en dat hij 
daaraan vasthoudt”, vertelt Coby. Ook Kees is gecharmeerd van de 
kunstenaar. “De plek van zijn atelier aan de Amsterdamseweg als je 
Arnhem binnenkomt, is prachtig. Ik rij met mijn fietsclub ook graag 
het pad op achter het Schröderhuis. In een tuin die grenst aan het 
pad staan beelden van Gubbels.”

Beiden hopen dat het beeld van Klaas gerealiseerd wordt op de plek 
tegenover de Praxis. “Er is ruimte en de plek is er geschikt voor. 
Het lijkt ons prachtig zo’n beeld in de wijk.” En mocht de plaatsing 
wat langer op zich laten wachten, dan hebben ze nog wel een tip. 
“Misschien kan Klaas zijn haag snoeien. In de tuin staat ook een 
beeld van hem, dan hebben we ook een Gubbels in de wijk!”
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Waar komt die brom vandaan?
Ik sprak met een bewoonster in het bovengedeelte van de Sweerts de 
Landasstraat. We hadden het over koetjes en kalfjes, toen de brom 
opeens ter sprake kwam. Zij hoorde het geluid al jaren, zelf hoor ik de 
brom ook. 
Een diep mechanisch geluid dat lijkt op een ventilator die onregelmatig 
loopt en waar de muren van mee resoneren. Beiden hadden we ons 
hele huis al doorzocht, naar de verwarmingsketel geluisterd, de pomp 
stilgezet, de buren gevraagd  ‘of er niet soms....?’  Zonder resultaat.
Het geluid is het sterkst in de nacht, heeft een lage frequentie, is diep, 
altijd hetzelfde en altijd aanwezig. Ook overdag, maar wordt dan mak-
kelijk overstemd door stadsgeluiden. Ook lijkt het geluid harder als het 
geregend heeft. Het geluid heeft ’s nachts invloed op je hartritme en 
dat is erg storend.

Wie weet wat het kan zijn en is dit geluid ook te meten? Enkele sug-
gesties: pomp van het riool, warmtewisselpomp Watermuseum, onder-
grondse waterpomp Vitens, station met elektrische spanning. 
Misschien zijn er nog meer mensen die dit geluid horen? Meld het dan 
door een mailtje te sturen aan BWArnhem@gmail.com

Marijke Bruin
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Onze wijk op oude kaarten6

1917 - 1930 

Diaconessenhuis
Eerdere afleveringen in deze serie lieten Arnhem en de Burgemeesterswijk 
zien rond 1560, 1740, 1874, 1889 en 1915. Deze keer een blik op kaarten 
na de Eerste Wereldoorlog.

In het begin van de vorige eeuw had Arnhem ambitieuze uitbreidingsplannen. W. 
Schaap, de directeur Gemeentewerken, stelde daarvoor in 1917 – dus nog tijdens 
de Eerste Wereldoorlog – het Algemeen Plan van Uitbreiding op (kaart 1). Na de 
invoering van de Woningwet in 1901 die paal en perk stelde aan de erbarmelijke 
woonomstandigheden van armere bevolkingsgroepen en eisen stelde aan nieuwe 
woningen, waren gemeenten verplicht uitbreidingsplannen op te stellen. 
Schaap had in 1904 al eens een uitbreidingsplan opgesteld waarin hij locaties 
aanwees voor villa- en arbeiderswijken. De arbeiderswoningen wilde hij realiseren 
in de vorm van tuindorpen met veel groen. De inwoners moesten het idee krijgen 
dat ze in een dorp woonden in plaats van in een stadswijk. Voorbeelden van die 
arbeiderswijken zijn Mussenberg,  Van Verschuerwijk en Geitenkamp. Net als de 
Burgemeesterswijk zijn dat inmiddels rijksbeschermde stadsgezichten vanwege 
hun stedenbouwkundige kwaliteiten. 

Onnauwkeurig
Het Algemeen Plan van Uitbreiding 1917 was dus Schaaps tweede uitbreidings-
plan. In onze hoek van de stad plande hij de nieuwe wijken Heijenoord, Hoogkamp 
en Gulden Bodem. Hoewel het uitbreidingsplan nooit werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad, diende het wel als leidraad voor de stadsontwikkeling.
Heel erg nauwkeurig is de uitbreidingskaart van Schaap overigens niet, want 
langs de Bakenbergseweg en Van Eckstraat stonden in 1917 allang huizen, zoals 
de topografische kaart uit 1900 (kaart 2) laat zien.  Deze stadsdelen zijn op de 
uitbreidingskaart ten onrechte rood (op de kaart betekent rood uitbreidingsplan) 
ingekleurd. 
Het huidige Park Sonswijck en het Artilleriepark zijn daarentegen ten onrechte 
grijs (grijs is bestaande bebouwing)  gearceerd. Het terrein van Park Sonswijck 
werd pas in de jaren ’30 bebouwd en het Artilleriepark pas na de jaren ’80, 
eerst met het seniorencomplex Aerenheem (1988) en later aangevuld met een 
serie luxe woningen en appartementen (2002). Het roodomrande stuk tussen 
Frombergstraat en Brouwerijweg aan de overkant van de Amsterdamseweg had 
daarentegen grijs gearceerd moeten zijn omdat daar fabrieken stonden. 

Diaconessenhuis
In deze aflevering wil ik wat uitgebreider stilstaan bij de geschiedenis van het 
Diaconessenhuis. Dit ziekenhuis heeft namelijk twee locaties gehad in onze wijk. 
Beide staan op de kaart van 1925 (kaart 3) weergegeven. Veel wijkbewoners her-
inneren zich het Diaconessenhuis wellicht van het terrein waar nu Park Sonswijck 
ligt. Daar werd het begin jaren ’30 ook gebouwd (en in 1995 weer afgebroken). 
Mogelijk weet niet iedereen dat het Diaconessenhuis in eerste instantie aan de 
Bovenbrugstraat en de Amsterdamseweg lag, grofweg op de plek waar nu het Cito 
gevestigd is. Overigens hoort dat driehoekje tussen spoor, Amsterdamseweg en 
Frombergstraat officieel ook bij de Burgemeesterswijk.  Algemeen Plan van Uitbreiding 1917

Noordwest-Arnhem 
rond 1900
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Algemeen Plan van Uitbreiding 1917

Arnhem kende al sinds 1848 een algemeen gemeentelijk gasthuis aan de 
Eusebiusbinnensingel. Na de opening in 1878 van het katholieke St. Elisabeths 
Gasthuis aan de Utrechtseweg wilden ook de protestanten een eigen ziekenhuis. Op 
initiatief van dominee Creutzberg  en de Vereeniging het Nederduitsch Hervormd 
Diaconessenhuis te Arnhem werd daarvoor in 1883 aan de Bovenbrugstraat een 
villa gekocht van de architect Fromberg. Die villa werd verbouwd tot ziekenhuis. 
De zusters (diaconessen) werden gehuisvest op de zolder.  
Het ziekenhuis opende zijn deuren in 1884 en telde toen 24 bedden. In 1886 werd 
het uitgebreid met een uitbouw en in 1887 kreeg het zijn eerste operatiekamer. 
Vanaf 1894 breidde het hospitaal zich verder uit door de opkoop en inrichting van 
andere panden aan beide zijden de Bovenbrugstraat. Er kwam onder andere een 
kinderziekenhuis en een ziekenhuis voor hulpbehoevende oude dames.

Nieuwbouw
Erg praktisch was de huisvesting van het snel groeiende ziekenhuis niet. In 
1912 werd daarom besloten een nieuw ziekenhuis te bouwen. De gemeente 
stelde daarvoor – tegen betaling van 100.000 gulden - een terrein van 4 hectare 
beschikbaar in de driehoek Van Lawick van Pabststraat,  Izaäk Evertslaan en 
G.A. van Nispenstraat. Omdat aanvankelijk te weinig geld beschikbaar was om 
het ziekenhuis te bouwen en bovendien de Eerste Wereldoorlog roet in het eten 
gooide, werd pas in 1930 met de bouw begonnen. Koningin-moeder Emma legde 
de eerste steen en in 1932 werd het ziekenhuis (met 225 bedden) geopend. Naast 
het ziekenhuis verrees aan de Van Nispenstraat een apart zusterhuis. 

Brandstichting
In mei 1940 vorderden de Duitsers het ziekenhuis voor de verpleging van 
hun gewonde soldaten. Tijdens de Slag om Arnhem in september ’44 werden 
alle patiënten uit het St. Elisabeths Gasthuis, dat in de vuurlinie lag, naar het 
Diaconessenhuis overgebracht. Als gevolg van de daaropvolgende evacuatie van 
Arnhem moesten alle patiënten vervoerd worden naar noodhospitalen in Otterlo 
en Apeldoorn. Het ziekenhuiscomplex kwam leeg te staan.
In april ’45 - vlak voor de  bevrijding - staken de Duitsers het leegstaande zie-
kenhuis in brand. Het brandde tot de grond toe af. Patiënten die na de bevrij-
ding terugkeerden naar Arnhem, werden verpleegd in Huize Rosorum aan de 
Amsterdamseweg dat ingericht werd als een tijdelijk ziekenhuis met 90 bedden.

Wederopbouw
Het duurde heel wat jaren voordat met de wederopbouw van het Diaconesssenhuis 
werd begonnen. Die vertraging werd veroorzaakt door onenigheid over het zieken-
huisconcept tussen de ziekenhuisdirectie en het ministerie van Volksgezondheid. 
De leiding van het Diaconessenhuis wilde een modern ziekenhuis waarin patiënten 
niet meer op zaal lagen maar in kamers, liefst voor twee personen. Uiteindelijk 
kwam er een compromis: kamers met zes bedden. 
Het nieuwe, grotere ziekenhuis (320 bedden) werd opnieuw ontworpen door 
dezelfde architect die ook het vooroorlogse ziekenhuis ontworpen had, ir. Jakob 
van der Linden. Pas in november 1955, dus ruim tien jaar na de bevrijding, kon 
koningin Juliana de eerste steen leggen; in 1959 werd het geopend als een van 
de modernste ziekenhuizen van Europa.

Afbraak
Lang heeft het ziekenhuis echter niet gefunctioneerd. In 1988 fuseerde het met 
de twee andere Arnhemse ziekenhuizen (Gemeenteziekenhuis en St. Elisabeths 
Gasthuis) die kort daarvoor al gefuseerd waren. Een volledig nieuw fusiezie-
kenhuis (met de naam Rijnstate) verrees op het terrein van het voormalige 
Gemeenteziekenhuis (GZ) aan de Wagnerlaan. In 1995 werd begonnen met de 
afbraak van het Diaconessenhuis. Alleen de Diaconessenkerk op de hoek van de 
Van Nispenstraat en Izaäk Evertslaan, bleef staan. Op het voormalige zieken-
huisterrein en deels op de fundamenten ervan ontstond in de jaren daarna Park 
Sonswijck waarover Kees Crone schreef in Wijkcontact 2014-3 (juli).

Henk Donkers

1905, links Amsterdamseweg, 
rechts Bovenbrugstraat

Jaren ’60, een van de modernste ziekenhuizen van 
Europa. Links het ziekenhuis, rechts het zusterhuis 
aan de Van Nispenstraat
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Dit jaar is het twintig jaar geleden dat het 
Diaconessenhuis gesloopt werd. Wijkbewoner 
Andries Oldenhof volgde de sloop op de voet en 
maakte er geregeld foto’s van. Vooral het neerhalen 
van de toren van het ketelhuis trok veel bekijks. 
Op het terrein verrees in de jaren daarna de wijk 
Sonswijck, naar een ontwerp van Gerard van Ede en 
Wim Korvinus.

Kinderafdeling

Na de opening in 1935

1995, begin sloop

De voormalige kinderafdeling. (foto: Henk Donkers)

Sloop Diaconessenhuis 
dit jaar 20 jaar geleden
ANDRIES OLDENHOF MAAKTE FOTO'S VAN DE SLOOP
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Fit en gezond oud worden, dat willen we allemaal. Maar 
als je al ouder bent en hulpbehoevend is dat niet zo van-
zelfsprekend en makkelijk. Bewegen en sporten is niet 
altijd haalbaar en voor sommigen onbetaalbaar. Zorgvilla 
Zypendaal, Bezoekerscentrum Sonsbeek en Sportbedrijf 
Arnhem willen hier samen iets aan doen, specifiek voor 
de bewoners van de Burgemeesterswijk, Hoogkamp en 
Transvaal. 

Daarom zoeken we enthousiaste wijkbewoners die mee 
willen denken, helpen en organiseren om meer bewe-
gen voor ouderen te realiseren. Tijdens een bijeenkomst 
woensdag 14 oktober willen we hierover met geïnteres-
seerden van gedachten wisselen. 

Onderzoeken wijzen uit dat bewegen in de buitenlucht 
en onderling sociaal contact bijdragen aan een prettige 
manier van leven. Mensen worden er ook veel vrolijker 
van. Maar als je ouder wordt en meer behoefte krijgt 
aan zorg, verdwijnt het actieve leven snel naar de ach-
tergrond. Het zou mooi zijn om de vraag van ouderen 
samen te brengen met wat andere wijkbewoners te bieden 
hebben. Er is van alles mogelijk, zowel individueel als in 
groepsverband. 

Wilt u als wijkbewoner met ons meedenken of eerst meer 
informatie? Neem dan contact op met Jeanette Scholtens: 
jeanette.scholtens@arnhem.nl of via telefoon 026-377 57 
57. Aanmelden kan tot en met maandag 11 oktober.

De informatiebijeenkomst woensdag 14 oktober is van 
10.00 tot 12.00 in het Bezoekerscentrum Sonsbeek. Na 
een welkomstwoord door wethouder Gerrie Elfrink en een 
korte, inspirerende lezing gaan we samen op een creatieve 
manier aan de slag. Na afloop is er gelegenheid om wat te 
drinken en na te praten. 

Het is voor de buren en andere Arnhemmers misschien 
even wennen. Sinds 13 september heeft bezoekerscentrum 
Sonsbeek een nieuwe naam: Molenplaats. Behalve de 
naam heeft ook de inrichting en het imago van het 
bezoekerscentrum een make-over gekregen.  
Molenplaats heeft drie onderdelen. Allereerst is dat de 
Molenschuur, waar bezoekers terecht kunnen voor koffie, 
thee, frisdrank, broodjes, snacks, biologische wijn en een 
Arnhems biertje. Verder zijn er de bekende boeken, kaarten 
en cadeau-artikelen te koop.

Als vanouds is er de Witte Watermolen, terwijl in de Molen-
winkel dagelijks meelproducten worden gemaakt en ver-
kocht.

Tenslotte biedt Molenplaats onderdak aan Groen Arnhem, 
het stedelijk netwerk voor groene initiatieven en activiteiten.  
De naam en uitstraling mogen dan veranderd zijn, de functies 
van Molenplaats zijn dezelfde als die van voorheen het bezoe-
kerscentrum Sonsbeek. Molenplaats blijft het informatie- en 
inspiratiepunt voor stedelijk groen en een ontmoetingslocatie 
voor een breed publiek. Verder is Molenplaats verantwoorde-
lijk voor de exploitatie van de historische Witte Watermolen.

Molenplaats wil tenslotte blijven bijdragen aan een positieve 
beeldvorming en profilering van Arnhem als groenste stad 
van Nederland. Bovendien moet het een aantrekkelijke werk-
plek zijn voor vrijwilligers en reïntegreerders.      
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Bezoekerscentrum Sonsbeek 
wordt Molenplaats

woensdag 
14 oktober 
10 - 12 uur

De Molenplaats 
[Bezoekerscentrum Sonsbeek]

Buurvrouw Annie van Silfhout vertelt over haar leven bij de Witte 
Watermolen. Ze wordt geïnterviewd door Jeroen Voskuilen.

BEWEGEN VOOR OUDEREN: 
DENKT U MET ONS MEE?
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981

E E N  M O O I E  W E B S I T E  V O O R  €  497, -
De oplossing voor organisaties met een beperkt 
budget: een mooie 5 pagina's tellende website,
inclusief professionele teksten voor slechts € 497,-. 
Meer pagina's en allerlei extra's, zoals een gasten-
boek of mailformulieren is natuurlijk ook mogelijk.
j o n g - w e b . n l  +  m a r i k e s p e e . n l
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Burgemeestersplein 4-5, daterend uit begin 20ste eeuw, is een voorbeeld van 
chaletstijl, vermengd met neorenaissance-elementen. De renaissance invloed is te 
zien bij het metselwerk met speklagen van gele steen. Opvallend zijn de chalet-
achtige details, zoals houten balkons en topgevels. 

  www.dickcaderiusvanveen.nl
Tekening: Dick Caderius van Veen
Tekst: Kees Crone

Verliefde Kijk op de Wijk

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
Wilt	  u	  tijd	  en	  geld	  besparen?	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  
Schakel	  H€LP	  in	  om	  uw	  administratie	  te	  ordenen!	  

	  
Kijk	  voor	  meer	  informatie	  op	  www.wijzijnhelp.nl	  
	  



Bij Marc Jetten 
wordt  ambacht kunst

Buurtbewoner Marc Jetten oefent een weinig gangbaar beroep uit. 
Hijzelf noemt het trappenmaker, maar daarmee doet hij zichzelf 
tekort. De wijze waarop hij van ruw hout de prachtigste trappen en 
andere constructies maakt, bestempelt hem meer tot kunstenaar dan 
ambachtsman. Het Vlaamse woord schrijnwerker doet meer recht aan 
zijn kwaliteiten. 
In de grote werkplaats op een wat verlopen industrieterreintje in Zevenaar 
staan behalve stapels ruw en gezaagd hout, ook veel machines. Jetten legt uit 
wat die zoal kunnen en gebruikt daarbij termen die de meeste mensen nieuw in 
de oren zullen klinken. Zagen en schaven klinken nog bekend, maar begrippen 
als bekanten, dat wil zeggen de bast van het ruwe hout afzagen, of het uitfrezen 
van de nesten in het hout, vragen om nadere uitleg. Het is duidelijk dat zodra 
hij met deze apparaten aan de gang gaat, gehoorbescherming geen overbodige 
luxe is. Jetten: “Ik zit hier omringd door productiebedrijven. Niemand heeft er 
last van als ik mij ’s morgens vroeg helemaal uitleef.” 

Paplepel
Jetten kreeg het timmeren zoals het heet met de paplepel ingegoten. Op de 
lagere dorpsschool had hij een vriendje wiens vader een kleine timmerwerk-
plaats had. Zijn speelkameraad had geen interesse in het timmervak, maar hij 
des te meer. Hij werd steeds vaker gevraagd bij klusjes te helpen. Jetten leerde 
op organische wijze specifieke werkwijzen zoals het bouwen van (vakwerk)hui-
zen met traditionele gebinten: “Zo is het gegaan. Ik doorliep wel de havo, deed 
later mts-bouwkunde en hts-bouwfysica en vond aansluitend werk als project-
leider in de bouw. Maar het maken van speciale constructies bleef mij trekken. 
In mijn vrije tijd en vakanties was ik altijd met timmerwerk bezig.”
Jetten vindt het jammer dat de oude ambachtsschool (de lts) niet meer bestaat. 
Daar kon je op jonge leeftijd beginnen een vak te leren. “Voor mijn werk is geen 
vakopleiding. De enige manier om het te leren is de praktijk. Door ondervinding 
word je wijs en dan gaat het ook weleens helemaal mis. Je moet het allemaal in 
de praktijk leren.” Om bepaalde technieken te achterhalen, raadpleegt hij soms 
oude, in gotisch-Duits gedrukte vakliteratuur om te zien hoe dingen vroeger 
werden aangepakt. 
“Ik deed ook ervaring op met stagiaires van het ROC. Als je dan wat had uitge-
legd en alles verliep naar wens, werd je de volgende dag dikwijls teleurgesteld. 
Waren ze alles weer vergeten. Ik denk dan laat mij het maar doen; dat gaat 
sneller. Ik ben duidelijk niet zo geschikt als leraar. Bij mijn werk komt behalve 
handvaardigheid, nogal wat technisch inzicht kijken. Zonder wiskundige notie 
wordt het moeilijk.” 

Acquisitie
Op de vraag of het tijdens de afgelopen economische crisis moeilijker was om 
opdrachten binnen te slepen, antwoordt hij ontkennend. “Er is voor van over-
heidswege geïnitieerd restauratiewerk altijd wel geld te vinden. En bemiddelde 
opdrachtgevers, ik bedoel mensen die een huis laten bouwen of verbouwen, 
worden minder door een recessie geraakt.” Jetten vervolgt: “Ik zit bovendien 
wat acquisitie betreft in een luxe positie. Mijn klanten krijg ik vooral door mond 
tot mond reclame. Op mijn website die ik een paar jaar geleden liet maken, 
staat een portfolio met voorbeelden. Mensen kunnen daar ideeën voor een trap 
opdoen.”
Het liefste heeft hij dat potentiële klanten - particulieren, architecten of aan-
nemers - in een zo vroeg mogelijk stadium contact met hem opnemen. In nauw 
overleg kan dan bekeken worden wat de mogelijkheden zijn. Bij een nieuw te 
bouwen huis of kantoor geldt dat in ieder geval. Het gebouw wordt als het ware 
om het trappenhuis heen gebouwd. Laat me je trap zien en ik vertel hoe rijk je 
bent, gold in vroegere tijden dan ook. 

Té vaak maakt hij echter mee dat de opdrachtgever in 
een laat stadium bedenkt dat het trappenhuis ook nog 
ingevuld moet worden. Als het niet om een standaard 
fabriekstrap gaat, kost het Jetten in zo’n geval meer 
moeite om iets naar wens te maken. Het is dan soms pas-
sen en meten om binnen een vaststaande ruimte een trap 
te creëren. “Maar bij restauratiewerk van bijvoorbeeld een 
Jugendstil-pand ligt dat weer anders. Trapwerk en leunin-
gen die eerder werden gesloopt of vernield, breng ik weer 
in de oude staat terug. De uitstraling die een trap moet 
krijgen, bepaalt of er strak of klassiek draai- en profiel-
werk komt. Foto’s van vroeger of van soortgelijke huizen 
helpen dan. Alles gaat uiteraard in nauw overleg met de 
opdrachtgever.” 
Klanten vragen vaak tijdens het werk of hij ook nog even 
een lambrisering of wat bijpassend meubilair, zoals een 
vergadertafel wil maken. “Ja, zoiets is altijd leuk. Ik zoek 
dan een bijpassende houtsoort en maak dat barmeubel, 
kamer-en-suite, kast of wat dan ook.”

Duurzaam
Over houtsoorten kan Jetten eindeloos praten. Veel is 
afhankelijk van welke uitstraling een trap moet krijgen, 
strak of klassiek. Bij restauratie gebruikt hij veelal het 
hout dat indertijd ook werd gebruikt. Meestal is dat eiken 
of grenen. Sommige tropische houtsoorten zijn minder 
beschikbaar. Inkoop doet hij bij vaste houthandels, waar-
bij hij zeker weet dat het om duurzaam geproduceerd 
materiaal gaat. 
Het ingekochte hout is na de kap in planken gezaagd van 
soms wel 6 meter lengte die vervolgens worden gedroogd. 
“Momenteel ligt er in mijn werkplaats onder andere een 
stam Frans eiken, die ik inkocht voor de trap in de rijks-
monumentale boerderij bij Goejanverwellesluis. Maar ik 
heb altijd wel een voorraad eiken liggen. Die houtsoort 
gebruik ik vaak bij extra werkzaamheden, als ik direct 
hout nodig heb.” 
In restaurant Villa Velperweg heeft hij onderdelen van 
de bar van het hardhout Sapelie Mahonie gemaakt. Hij 
fabriceerde daar tevens een grote conferentietafel op de 
bovenverdieping. Ook de daklijsten van restaurant de 
Palatijn in Sonsbeek zijn door hem gerestaureerd. “Voor 
DriegasthuizenGroep heb ik in hun kantoor in het middel-
eeuwse Sint Petersgasthuis  in de Rijnstraat een trap in 
stijl gemaakt. Ook een kromgetrokken buitendeur nam ik 
onderhanden.” Het Openluchtmuseum mag hij eveneens 
tot zijn klantenkring rekenen. “Ik vind het ‘t leukst als 
de opdrachtgever samen met mij iets maakt, of dat de 
architect mij in het bestek opneemt. Het trapwerk hoeft 
niet eens zozeer mijn smaak te zijn. Het mooie is dat je 
alles zelf kan doen. Er zijn geen standaarden. Ik maak het 
zoals de opdrachtgever het wenst.”

Kees Crone

www.marcjetten.nl   

22 23

Fo
to

:M
ar

c 
Je

tt
en



24 25

Het wordt hoog tijd dat de gemeente Arnhem paal 
en perk gaat stellen aan de verrommeling van het 
Burgemeesterskwartier. Sinds de wijk werd aangemerkt 
als beschermd stadsgezicht lijkt het aantal ongewenste 
ontwikkelingen toe te nemen. Denk daarbij aan het par-
keren in de voortuin, het willekeurig plaatsen van metalen 
banken op de trottoirs, maar ook de ongebreidelde groei 
van het aantal fietsbergingen in voortuinen. 

De Commissie Leefomgeving maakt zich steeds meer zor-
gen over de aantasting van het uiterlijk van de wijk. Zo 
was het een grote teleurstelling dat de Raad van State in 
juli geen streep zette door het gemeentelijke uitsterfbe-
leid voor parkeren in voortuinen. 

Het gemeentelijk parkeerbeleid houdt in dat voortuin-
parkeren niet meer wordt toegestaan als langer dan 
een half jaar geen gebruik is gemaakt van de voor-
tuin om te parkeren. Maar volgens de Wijkvereniging 
Burgemeesterskwartier is dat parkeerregime volstrekt 
niet te handhaven. Want wie controleert of er een half 
jaar niet is geparkeerd en hoe moet je zoiets vervolgens 
aantonen? Daarom wilde de wijkvereniging een persoons-
gebonden overgangsbeleid: zodra een pand van eigenaar 
wisselt, komt er een einde aan het voortuinparkeren. 

Commissie Leefomgeving waarschuwt:

Verrommeling dreigt 
De Raad van State besliste echter dat de gemeente het 
beleid niet hoeft aan te passen. Volgens de Staatsraad 
was het uitsterfbeleid prima te handhaven, al werd er niet 
bijgezegd hoe dat dan zou moeten. Voorlopig ziet het er 
dus niet naar uit dat er een eind komt aan de auto’s in 
voortuinen. 

Intussen zijn er ook andere ontwikkelingen die de com-
missie leefomgeving zorgen baren. Daarom komt er bin-
nenkort een gesprek met wethouder mobiliteit Alex Mink 
(SP) waarin de Commissie Leefomgeving haar zorgen op 
tafel wil leggen. Voorzitter Frank Meijer wil in ieder geval 
van de wethouder horen hoe de gemeente denkt het 
parkeerbeleid te handhaven. ,,Want’’, aldus Meijer, ,,als 
de gemeente regels maakt, moeten die natuurlijk ook 
worden gehandhaafd. Dus we zijn erg nieuwsgierig hoe 
de gemeente dat denkt te gaan doen.’’

In hetzelfde gesprek met de wethouder wil de Commissie 
Leefomgeving ook horen hoe de gemeente aankijkt tegen 
het toenemend aantal fietsbergingen en andere bouwsels 
in voortuinen. Meijer: ,,Sommige zien er best aardig uit, 
maar er staan afschuwelijke bouwwerken, grote metalen 
gevallen en er komen er steeds meer bij. Net zoals die 
zelfgebouwde bakken waar de vuilcontainers in kunnen 
staan.’’ En dan zijn er ook nog de lelijke, ijzeren banken 
die plotseling overal op de trottoirs zijn verschenen. Veel 
wijkbewoners hebben er nog nooit iemand op zien zitten.
 
De commissie leefomgeving hoopt van wethouder Mink 
te horen hoe de gemeente het uiterlijk van de wijk denkt 
te beschermen. Want met alleen een aanwijzing als 
beschermd stadsgezicht ben je er niet. De Commissie blijft 
echter positief, want er zijn wel degelijk goede afspraken 
met de gemeente te maken. Dat bewijst volgens Meijer 
de manier waarop wordt bepaald waar de laadpalen voor 
elektrische auto’s worden geplaatst. ,,Dat gaat nu in over-
leg met onze commissie en bovendien heeft de gemeente 
toegezegd dat de palen binnenkort een minder opvallend 
kleurtje krijgen.’’

Johan Bosveld

Nieuw! 

De Sonsbeekwijken 

Sociëteit

In samenwerking met het 
bestuur van Wijkvereniging 
Burgemeesterswijk en Vrienden 
van Sonsbeek is het idee opgevat 
om iedere eerste donderdag van 
de maand een sociëteit te orga-
niseren voor de wijken rondom 
park Sonsbeek. Deze sociëteit 
heeft plaats in de Molenschuur 
aan Molenplaats (voorheen bezoe-
kerscentrum Sonsbeek).

Tijdens de bijeenkomst kunnen 
wijkbewoners elkaar ontmoe-
ten. Ook willen we als verrassing 
een(kort) inhoudelijk programma 
aanbieden dat te maken heeft met 
het wonen en werken in onze wij-
ken. Maar vooral ontmoeting en 
gezelligheid staan centraal.

De eerste sociëteit is donderdag 
5 november van 16.00 uur tot 
19.00 uur.
Voor deze bijeenkomst worden 
een aantal verrassingen voor-
bereid waarover u zeker op de 
hoogte wordt gehouden, onder 
meer via de website van het 
Burgemeesterskwartier.

Jeroen Voskuilen
directeur Molenplaats
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BEDRIJF IN DE WIJK

De Van Lawick van Pabststraat heeft een raar ‘uitlopertje’. 
Waar vroeger drogisterij Wybe Verpoorten zat, buigt die 
ineens af, richting Van Nispenstraat. Juist in dat kleine 
stukje zit op nummer 64 een aantal bedrijven. Zo werken 
op de begane grond enkele mensen die als redacteur 
bezig zijn met het maken van een digitale consumenten-
gids. Het betreft een consumentenwebsite die onder de 
naam BesteProduct.nl dagelijks zo’n 700.000 consumen-
ten de weg wijst in de wirwar van producten, aanbod en 
prijzen.

Gat in de markt
Het management bestaat uit Niels Willems en Eelko 
Wester. Willems kwam op het idee BesteProduct.nl te 
starten toen hij op zoek was naar een digitale camera om 
de geboorte van zijn eerste zoon vast te leggen. Dat was 
bijna tien jaar geleden en zijn idee bleek een gat in de 
markt. Arnhemmer Eelko Wester is journalist in hart en 
nieren. Hij werkte vroeger voor De Gelderlander en is nu 
hoofdredacteur van de website. 

Wester: “Toen we acht jaar geleden op zoek waren naar 
een kantoorpand, kwamen we bij dit voormalige bankge-
bouw van de ABN Amro terecht. We waren direct verkocht. 
We voelen ons thuis in dit mooie pand middenin de wijk. 
Veel beter dan ergens achteraf op een industrieterrein. We 
hebben hier alles bij de hand: supermarkt, postkantoor en 
de beste bakker van Arnhem. Onze bezoekers complimen-
teren ons geregeld met de locatie van het pand.” 

Uniek en overzichtelijk
BesteProduct.nl helpt de consument op een interactieve 
manier producten te vergelijken en te kiezen. De redac-
tie test onafhankelijk een groot aantal verschillende 
producten en maakt daar videoreviews van. Daarnaast 
verzamelen zij testen uit nationale en internationale vak-
bladen en van deskundigenwebsites. De testen worden 
beoordeeld, gecorrigeerd en samengevoegd tot de unieke 
BesteProductScore. 

Op BesteProduct.nl staan trouwens ook de meningen 
van gebruikers van producten. Op de site zijn honderd-
duizenden producten te vinden in categorieën als: tele-
com, beeld en geluid, foto en film, computer, wonen/
huishouding, keuken en koken, huis en tuin, persoonlijke 
verzorging, baby/kind en vervoer en vrije tijd. Aan elk 
product zijn gerelateerde artikelen of accessoires gekop-
peld. Dankzij de Prijscheck kan de consument meteen de 
winkel met de laagste prijs vinden. 

Afwisselend werken bij het bedrijf veertien mensen, 
elk met een andere taak. De een is gespecialiseerd in 
mobiele telefoons en e-readers, een ander bijvoorbeeld 
in scheerapparaten en espressomachines. Alle medewer-
kers, freelancers en externe deskundigen hebben zo hun 
eigen specialiteit. 

“Wij proberen als BesteProduct.nl onze bezoekers vooral 
te helpen met de vraag: wat moet ik kopen? Het aanbod 
is zo reusachtig, dat het voor consumenten bijna ondoen-
lijk is om daaruit het beste product voor de beste prijs te 
vinden”, vertelt Eelko Wester. De vaste redacteuren van 
BesteProduct.nl richten zich met name op het testen van 
technische ingewikkelde apparaten, zoals smartphones, 
televisies, camera’s en tablets.

Voor het testen van blenders, keukenmachines, stofzui-
gers en andere apparaten met een stekker, maakt het 
Arnhemse bedrijf gebruik van consumententesters. Eelko 
Wester: “Dat zijn gewone consumenten zoals u en ik, 
maar die extra interesse hebben in een bepaald product. 
Bijvoorbeeld hobbykoks of fanatieke sporters, maar ook 
liefhebbers van tuinieren of klussen. Zij testen in een 
productgroep ongeveer elke maand een nieuw product 
en schrijven daar een review over. Als er mensen uit 
de Burgemeesterwijk zijn die het leuk vinden producten 
te testen, zijn ze van harte welkom om eens binnen te 
lopen.”

Maarten van IJzer
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S-kwadraat Snoei-advies Arnhem
M 06-21 42 64 55
www.s-kwadraat.net

Van Eckstraat 68, Arnhem - www.sjiekensjiek.nl - 026 351 42 93

Sjiek & Sjiek
SIERADEN & WOONACCESSOIRES

Snoeien doet bloeien
Zorg voor mooie struiken 
in uw tuin. Laat ze tij-
dig snoeien. Voor snoei-
advies. snoei-les of het 
laten snoeien van al uw 
struiken en bomen neem 
contact op met: 
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BesteProduct.nl reikt 
consument de hand bij 
kiezen beste product
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Pasplan reparatie en renovatie

Hét klussenbedrijf  
bij u in de buurt 

voor al uw klussen in en om het huis. Ook voor  
kleinschalige verbouwingen kunt u bij ons terecht!

Hans te Pas 
Burg.Weertsstraat 59  |  6814 HM  Arnhem  |  T 06 – 15 01 64 20Pasplan

Pasplan_87,5x30.indd   1 17-05-11   15:50

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck
Janine Lourijsen & Nicole Wolvenne
Jachthoornlaan 1A (het Dorp) Arnhem
info@mensendieck-arnhem.nl
www.mensendieck-arnhem.nl
 
- houdingverbetering: scoliose, kyfose of lordose
- rug-, nek-, schouder- en armklachten
- bekken- en zwangerschapsklachten 
- chronische klachten als reuma, artrose, MS, Parkinson
- activering van ouderen
- preventie door zorg voor bewegen

Afspraak? tel: 06-14477578 Ook zonder verwijzing!

IN MEMORIAM
Ik lees de overlijdensberichten in de krant altijd 
met bijzondere belangstelling. U ook? Wie gingen 
mij voor en hoe oud waren de ontslapenen? Goh, 
hij is nog jonger dan ik nu ben; tjonge, zij is 
niet in de wieg gesmoord. Incidenteel ken ik de 
gestorvene uit een eerder leven. Dat is dan extra 
choquerend. Een naam die ik recentelijk las, zette 
mij aan het denken. Wie was hij ook al weer? 
De informatie dat hij overleed in Arnhem en een 
groot kenner was van Godfried Bomans’ werk, 
bevestigen mijn vermoeden. 
Ik leerde Jac Aarts in 1998 kennen toen ik voor 
hem een paar stukjes schreef. Hij trok indertijd als 
hoofdredacteur aan de touwtjes van dat vakblad. 
Later ontmoette ik hem in de buurt en vertelde hij 
vlakbij te wonen. Hij was een aimabel persoon, 
die wist van het literaire werk van C.C.S. Crone 
en hij herinnerde zich ook mijn overleden broer 
Frans. Tijdens zo’n praatje op straat verhaalde hij 
tevens over zijn grote liefde voor het oeuvre van 
Godfried Bomans.
Toen anderhalf jaar geleden mijn boek over 
Arnhemse straatnamen uitkwam, kocht en las 
hij dat. Zijn schriftelijke reactie is mij het meest 
bijgebleven. Ik schreef er onder de noemer 
Straatnaamleed zelfs een column over. Zijn 
prachtig verwoorde kritiek kwam er op neer dat 
hij de Godfried Bomansstraat in het boek miste. 
Die straat is in Rijkerswoerd, “maar het is meer 
een verbindingssteegje. Vandaar de rust die het 
uitstraalt. Er woont geen ziel. Niemand in Arnhem 
kan dus zeggen dat hij in de Bomansstraat woont.” 
Maar hij vond dat niet erg. “Immers, goede wijn 
behoeft geen krans. Een groot schrijver leeft voort 
in zijn werk, niet in de straten die min of meer 
toevallig naar hem genoemd zijn. Bomans heeft 
geen chique lanen nodig.” 
Hij stelde vast, dat naar Simon Vestdijk wél een 
fraaie singel is genoemd en - zo merkte hij vilein 
op - “wie leest hem nog?” Afijn, als je naar de 
Simon Carmiggelthof of het Renate Rubinsteinpad 
wilt, moet je tóch door de Godfried Bomansstraat. 
Hij wilde er maar mee zeggen, dat Bomans het 
niet eens zo slecht trof, qua Arnhemse straatnaam. 
Zijn zus Thérèse, met wie ik contact legde, 
dacht dat hij tamelijk eenzaam leefde, “samen 
met zijn Bomans als het ware”. Maar dat viel 
mee. Zij ontving behalve van mij vele reacties 
op de overlijdensadvertentie. Ik mis de met-
boodschappentas-wandelende-Jac op weg naar 
Albert Heijn. 

Kees Crone
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Facebook 
Burgemeesterswijk 
Arnhem
U kent de Facebookpagina van 
onze wijk toch ook? We heb-
ben al 933 vrienden die onze 
pagina leuk vinde en zijn op 

weg naar de 1.000 vrienden! 
Wanneer u onze pagina liked krijgt u nieuwtjes uit de 
Burgemeesterswijk op uw Facebook pagina. Zo blijft u op 
de hoogte. U houdt toch ook van FB Burgemeesterswijk? 
Liken dan!!

Uw webbeheerder 
Marijke Bruin

Afscheid huisArts 

cArlo Knüppe

Op 1 september stopte Carlo Knüppe met zijn huisart-
senpraktijk. Knüppe heeft een groot deel van zijn jaren 
als huisarts een praktijk aan de Lawick van Pabststraat 
gehad. Enkele jaren geleden verhuisde hij naar de 
groepspraktijk De Blauwe Jachthoorn in Het Dorp. 

Knüppe is en 
was een beschei-
den man, maar 
wel een huisarts 
die altijd klaar 
stond voor zijn 
patiënten. In het 
nieuwsbul let in 
van zijn huis-
artsengroep zegt 
hij er dit over: 
“Het is, zeker 
achteraf gezien, 
een bijzondere 
ervaring dat ik 
zo velen van u 
in de praktijk op 
het spreekuur of 

in uw thuissituatie heb mogen zien en spreken. Of de 
contacten met mij voor u naar wens zijn verlopen laat 
ik gaarne aan u ter beoordeling over. Maar neemt u van 
mij aan dat ik altijd naar eer en geweten heb gehandeld, 
en dat ik voor iedereen het beste voor had. Mocht u niet 
tevreden geweest zijn dan spijt dat mij bijzonder. Voor 
mijzelf geldt in elk geval dat ik heel prettige en mooie 
herinneringen aan de contacten met u heb overgehouden.
Ik wil graag eindigen met u en de uwen een gezonde en 
gelukkige toekomst toe te wensen.”

In verband met het afscheid van dokter Knüppe, is het 
huisartsenteam waarvan hij deel uitmaakte inmiddels 
uitgebreid met twee nieuwe huisartsen: Marlies Koster en 
Inge Wolf. 
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Arnhems Labyrinth geopend
Tijdens een feestelijke manifestatie met veel muziek, gedichten, een 
Labyrintlied en een tai-chi-sessie is zondagmiddag 30 augustus het 
Arnhems Labyrint officieel geopend. Het Labyrint is een nieuwe, open-
bare tuin aan de Amsterdamseweg op de open plek tussen Brouwerijweg 
en Zorgvilla Rosorum. De opening werd verricht door wethouder Ine van 
Burgsteden. Aan de manifestatie deden zo'n tweehonderd buurtbewo-
ners mee. 
Het Arnhems Labyrint is een initiatief van Antoinette 
Kuhlmann en Wil Groen die de tuin met bewo-
ners uit Heijenoord en de Burgemeesterswijk 
hebben aangelegd en deze gezamenlijk 
onderhouden. Je kunt erin lopen zon-
der te verdwalen. Het is dus geen 
doolhof.  Het Arnhems Labyrint is 
ontworpen naar het grondpatroon 
van het beroemde labyrint in de 
kathedraal van Chartres

Henk Donkers
3131
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Oproep 
Boeken gezocht 

voor Boekenmarkt

Tijdens de jaarlijkse bazaar is 
er ook dit jaar weer een grote 
boekenmarkt in het wijkcen-
trum de Bakermat onder de 
Diaconessenkerk. Dit jaar wordt 
de boekenmarkt voor het eerst op 
twee dagen gehouden: op woens-
dag 4 november en op zaterdag 7 
november. Woensdag is de markt 
van 10.00 tot 17.00 uur en zater-
dag van 10.00 tot 16.00 uur.

Om voor een interessant en actu-
eel aanbod te kunnen zorgen, 
doen we een oproep aan bewoners 
van het Burgemeesterskwartier 
en bewoners uit andere wijken, 
om opruiming onder hun boeken 
te houden. 

De helft van 
de opbrengst 
van de boe-
kenverkoop 
en die van 
de bazaar is 
voor algeme-
ne goede doe-
len, zoals vorig  
jaar de Federatie 
Paardrijden Gehandicapten bij 
Manege ’t Biobos en een kap-
schuur voor woongroepen van 
Siza in de Weissenbruchstraat.  
De andere helft is voor kerkelijke 
doeleinden zoals verbetering van 
het wijkcentrum de Bakermat, 
ondersteuning van het jeugdwerk, 
enz.

Voor het brengen of laten ophalen 
van uw overtollig geworden schat-
ten, kunt u contact opnemen met: 
Jan Siert Wiersema, 026-4420720 
of Tjissie Clifford 026-4439160.

Biologische Verswinkel 
simply Delicious geopenD
Op zaterdag 5 september is de Biologische Verswinkel Simply Delicious 
geopend in het voormalige pand van de ABN-Amro op de hoek van de 
Burgemeester Weertsstraat en de Van Lawick van Pabststraat. Aan de opening 
ging een maandenlange verbouwing vooraf. 
Eigenaar Jillis de Winter, die ook Simply Delicious-winkels in Oosterbeek en 
Velp heeft, had voor de opening leveranciers uit de regio uitgenodigd. Ze 
boden hun waar te koop aan in marktkramen voor de nieuwe winkel zodat toe-
komstige klanten kunnen zien wie er achter de producten uit de winkel zitten. 
Kritische consumenten willen immers inzicht in de herkomst en productiewijze 
van voedsel.

Simply Delicious biedt een breed assortiment van producten. Zo zijn er verse 
biologische groenten, fruit, zuivel, kaas en vlees en brood en banket. Maar de 

winkel biedt ook dieetartikelen 
aan zoals glutenvrije produc-
ten, zuivelvervangers, suiker-
vrije producten en voedings-
supplementen. Verder verkoopt 
Simply Delicious vers gebrande 
koffie en een groot assortiment 
thee. Ook aan de uitwendige 
mens is gedacht dankzij pro-
ducten als natuurlijke cosme-
tica en verzorgingsproducten. 
Alle producten zijn biologisch 
en komen zoveel mogelijk uit 
de regio. Dat is minder belas-
tend voor het milieu (transport) 
en het moet de band tussen 
consument en producent ver-
sterken. 
Op de eerste dag dat de win-
kel open was, kwamen er al 
heel wat belangstellenden een 
kijkje nemen, ondanks de soms 
heftige buien. Kennelijk voor-
ziet Simply Delicious in een 
behoefte.

Henk Donkers
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Grotestadskeuzes
U heeft ze misschien wel gezien. De 
nieuwe grijze palen die naast de par-
keerautomaten zijn verrezen. Sinds 
kort kunnen inwoners en bezoekers 
van de Burgemeesterswijk gebruik 
maken van een nieuwe mogelijkheid 
om te betalen voor het parkeren: 
stadsparkeren. Gepromoot door de 
gemeente Arnhem.  In de binnenstad 
staan al 33 van deze grijze palen. 
Komend jaar komen er in de rest van 
de stad nog 55 palen bij.

Volgens de gemeentelijke website 
werkt stadsparkeren heel simpel. ‘Je 
parkeert je auto en checkt in bij een 
stadsparkeerpaal met je parkeerpas 
of je gebruikt je mobiele telefoon 
(door te bellen, sms’en of via de 
Stadsparkeren-app op je smartpho-
ne). Na afloop check je op dezelfde 
manier weer uit. Je betaalt achteraf 
via automatische incasso’, aldus de 
gemeentelijke website.

Ik snap werkelijk niet waarom er 
wéér een nieuw initiatief en wéér 
een nieuwe en dure aanmeldpaal 
opgetrokken moet worden voor een 
systeem dat al bestaat. Parkmobile, 
Yellowbrick, ANWB App, betalen per 
smartphone, pinnen, cash betalen, 
enzovoorts, het is allemaal al jaren 
mogelijk.  Zitten we hier als parkeer-
consumen op te wachten? 

Zelf zie ik door de bomen het bos 
niet meer, en neem voortaan weer 
gewoon een zak met kleingeld mee.

Marijke Bruin

Thema-ochtenden in de Bakermat 

Dinsdag 13 oktober; Ontwikkelingshulp: 
Dweilen met de kraan open? 
10.15–12.00 uur; 3 euro.

Fred en Lidy Boessenkool hebben zeven jaar in 
Zambia en Ethiopië gewerkt. Elk jaar gaan zij terug 
naar Ethiopië voor een werkbezoek. Ze volgen er 
de veranderingen met grote interesse. Fred en Lidy 
geven een kort overzicht van de veranderende visies 
op ontwikkelingshulp in de afgelopen vijftig jaar. 
Verder zullen zij aan de hand van hun eigen ervaringen 
ingaan op de dilemma’s rond ontwikkelingshulp. 

Dinsdag 10 november; 
Het grote belang van een wilsverklaring. 
10.15–12.00 uur; 3 euro.

Gepensioneerd huisarts Guido Diehl en zijn collega 
Eric Ullmann leggen uit wat een wilsverklaring is. 
In zo’n verklaring legt iemand zijn wensen vast met 
betrekking tot medische behandeling of levenseinde, 
zoals onder welke omstandigheden iemand bepaalde 
medische handelingen wel of juist niet wil ondergaan. 

Dinsdag 8 december; 
Felix Mendelssohn. 
10.15-12.00 uur; 3 euro.

Pianist en muziekdocent Jacques Hendriks vertelt over 
de componist Felix Mendelssohn en laat ons genie-
ten van diens muziek. Mendelssohn was een van de 
grootste wonderkinderen uit de muziekgeschiedenis. 
Vanaf zijn 12e jaar schreef hij al symfonieën en op 
zijn 17e de ouverture Midsummmer Night’s Dream. 
In zijn korte leven heeft hij zich op vrijwel alle terrei-
nen bewogen, van symfonische werken en religieuze 
oratoria tot intieme kamermuziek. 

30



Fo
to

's
: 

M
ar

ijk
e 

B
ru

in
Fo

to
's

: 
M

ar
ijk

e 
B
ru

in


