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of een allergietest (€80,-) per 30 min.
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Commissie Leefomgeving zoekt nieuwe leden
In verband met twee verhuizingen binnen onze commissie leefomge-
ving zijn wij op zoek naar nieuwe commissieleden. 
Sinds januari 2015 kent de Burgemeesterswijk een nieuwe Commissie 
Leefomgeving. Het is een gemêleerde club van vijf mensen (drie man-
nen en twee vrouwen), maar allemaal met hetzelfde doel, een fijnere 
leefomgeving voor ons allemaal. Als belangrijkste speerpunt wil de 
nieuwe commissie de samenwerking met de gemeente intensiveren en 
daarbij de eerder geformuleerde stedenbouwkundige wijkvisie promo-
ten. We vinden het belangrijk dat de gemeente Arnhem bij ingrepen 
in onze leefomgeving eerst met ons zoekt en daarna in overleg met 
de wijk de beslissingen neemt. Het volgende speerpunt hangt daar-
mee samen: versterking van de communicatie en interactie van de 
Commissie Leefomgeving met de buurt. We willen wijkbewoners via 
wijkcontact, website en social media op de hoogte houden van lopende 
zaken.
Heeft u belangstelling voor de commissie, stuur dan een mail naar 
leefomgevingBW@live.nl

Commissie Leefomgeving
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In mei 2016 gingen Laura de Vries (30) en Tomislav Jamičić (37) samenwonen. Hoewel de Burgemeesterswijk 
niet echt een wijk is voor starters op de woningmarkt vonden ze hier een stek. Ze betrokken een apparte-
ment boven in de Burgemeester Weertsstraat dat ze huren van een particuliere eigenaar.

afgemaakt); mij viel de homogeniteit van de wijk op. Er 
wonen eigenlijk alleen blanke mensen. Maar toen ik voor 
het eerst bij de bakker kwam en vertelde dat ik nieuw 
was in de wijk, begon de verkoopster te vertellen dat het 
zo’n leuke, heterogene wijk was. Met studenten, kunste-
naars, zakenmensen, ouderen, jongeren, alleenstaanden, 
gezinnen, noem maar op. Het is dus maar waarmee je 
het vergelijkt.”

Internet-dating
Tomislav en Laura hebben ruim twee jaar een relatie. Ze 
hebben elkaar leren kennen via internet-dating. Laura: 
“Eerst viel Tomislav niet binnen mijn zoekcriteria. Ik wilde 
iemand die na 1980 geboren was, omdat anders het leef-
tijdsverschil te groot zou worden. Toen ik mijn zoekcrite-
ria op een dag wat verruimde, reageerde Tomislav die in 
1979 geboren is. In het begin aarzelde ik wat. Wil ik wel 
een buitenlander, wil ik wel iemand die ver weg woont, ik 
in Groningen, hij in Arnhem? Dat soort vragen. Omdat hij 
met leuke woordgrapjes en in keurig Nederlands reageer-
de, en ik vanwege een gebroken pols op dat moment niet 
kon werken, ben ik er toch op ingegaan en hebben we uit-
eindelijk een afspraak gemaakt in het Sonsbeekpark. Het 
klikte en daarna is het in een stroomversnelling geraakt.”

Kroatië
Tomislav is geboren en getogen in Zagreb, Kroatië. Daar 
woonde hij ook tijdens de Joegoslavische burgeroorlog 
(1991-1995). “Ik heb zelf geen gevechten meegemaakt”, 
zegt hij “Wel herinner ik me dat er bombardementen 
plaatsvonden en dat het luchtalarm afging. En dat er veel 
vluchtelingen naar de stad kwamen vanuit gebieden waar 
wel gevochten werd. Als 12-13-jarige maakte ik me vooral 
zorgen over de onzekere toekomst.” 
Gelukkig kwam er in 1995 een eind aan de oorlog en kon 
hij in 1997 geschiedenis gaan studeren aan de universi-
teit van Zagreb. In 2003 studeerde hij af op een scriptie 
over sport in de periode 1939-1941. “Dat is een interes-
sante periode in de geschiedenis van Kroatië. Binnen het 
Koninkrijk Joegoslavië kreeg Kroatië iets meer autonomie 
en kwam er wat ruimte voor de ontwikkeling van een 
Kroatische identiteit. Ik heb de rol van de sport daarin 
onderzocht. Deze periode duurde echter maar kort; in 
1941 vielen de Duitsers binnen.”

Hockey
Sport is Tomislavs grote passie. Die bracht hem ook 
naar Nederland. In Kroatië was hij een verdienstelijk 
hockeyer en werd hij international. Hij speelde 45 inter-
lands. “Bedenk wel”, zegt hij, “dat hockey in Kroatië een 
veel kleinere sport is dan in Nederland.” Door het hockey 
kwam hij in contact met Nederland. Hij organiseerde in 
2004 een internationaal hockeykamp in Zagreb en kwam 
daardoor in contact met mensen van de Arnhemsche 
Hockey Club AHC in Velp. In 2005 werd hij gevraagd te 
komen spelen in het eerste elftal van die club. Sindsdien 
woont hij in Nederland. Tot 2008 speelde Tomislav hockey 
bij AHC. Inmiddels verdient hij daarmee de kost. Niet 
met spelen, maar met coaching. Zo is hij districtscoach 
van de Nederlandse Hockeybond, is hij hoofd opleidingen 
bij de Mixed Hockey Club Oosterbeek (840 leden), geeft 
hij HockeyMagic-clinics, cursussen voor de Europese 
Hockeybond… Hij is er heel druk mee, vooral ’s avonds.

Proefschrift
Terwijl Tomislav veel op pad is, is Laura thuis aan het 
werk. Aan het Universitair Medisch Centrum van de 
Rijksuniversiteit Groningen heeft ze onderzoek gedaan 
bij mensen die een niertransplantatie ondergaan hebben. 
De resultaten daarvan werkt ze nu uit in een proefschrift. 
Laura: “Veel patiënten krijgen na een niertransplantatie 
hart- en vaatziektes. Ik heb onderzoek gedaan naar de 
risicofactoren zoals hoge bloeddruk. Die vergroot de kans 
op hartaanvallen en beroertes. Om daar wat aan te kun-
nen doen bij deze groep patiënten moet je weten waar-
door die hoge bloeddruk veroorzaakt wordt. Daarna kun 
je ingrijpen. Ik heb me vooral gericht op veranderingen in 
de leefstijl en dan met name op effecten van diëten met 
minder zout. Daarvoor heb ik heel veel voedingsmiddelen 
uit de schappen van de supermarkt geanalyseerd om te 
kunnen bepalen hoeveel zout nierpatiënten binnenkrijgen 
en wat ze kunnen eten om die hoeveelheid te beperken. 
De gemiddelde patiënt eet 9 gram zout per dag. Als je die 
hoeveelheid halveert zie je aan alle kanten verbeteringen. 
De bloeddruk wordt lager, een patiënt hoeft minder medi-
cijnen te slikken, er treedt minder nierschade op”

Nextdoor
Om voeling te houden met de medische praktijk en haar 
collega’s, werkt ze nog een dag per week in het aca-
demisch ziekenhuis in Groningen. Het is een welkome 
onderbreking van het eenzame gezwoeg op haar studeer-
kamer. “Daarom en ook omdat ik was komen wonen in 
een stad en een buurt waar ik niemand kende, heb ik een 
oproep geplaatst op Nextdoor, de buurtapp. Ik gaf aan dat 
ik vrijwilligerswerk wilde doen. Ik kreeg wel 25 reacties. 
Ook de wijkkrant reageerde. Die zocht nieuwe redactiele-
den. Omdat ik schrijven leuk vind, ben ik daar op inge-
gaan. Door het redactiewerk heb ik inmiddels aardig wat 
mensen in de wijk leren kennen. Vorige week liep ik over 
straat in Groningen, waar ik twaalf jaar met veel plezier 
gewoond heb, en kreeg ik ineens het gevoel: mooie stad, 
maar Arnhem is mijn woonplaats. Voor mij was het een 
teken dat ik me hier thuisvoel.”

Plus- en minpunten
Wat zijn volgens hen de pluspunten van de buurt? Laura: 
“Het gevoel van veiligheid op straat, vooral ’s avonds, de 
winkels vlakbij, Sonsbeek als achtertuin.” Tomislav: “Het 
parkeerregime. Je vindt altijd wel een parkeerplaats.”
Zijn er geen minpunten? Laura (lachend): “Ik moet erg 
wennen aan het omhoog fietsen. In de Betuwe waar ik 
opgegroeid ben en in Groningen waar ik studeerde, had 
je geen heuvels.” Vanuit hun appartement kijken ze uit 
op een plantsoen en op de glasbak. Ze zien dat nogal wat 
hondenbezitters de poep van hun geliefde viervoeter niet 
opruimen (“naast de mensen die dat keurig wél doen”) en 
horen dat mensen ’s avonds met het nodige lawaai glas in 
de glasbak kieperen. 
“Maar dat doet geen afbreuk aan ons positieve gevoel 
over de buurt”, benadrukken ze allebei. “We wonen hier 
pas, maar zijn snel gewend aan de buurt, juist omdat het 
hier zo prettig wonen is.”

Henk Donkers
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Laura de Vries en Tomislav Jamičić:

“We wennen snel 
doordat het hier zo 
prettig wonen is”

NIEUWE BEWONERS

Als nieuwkomer in een wijk vraag je je de eerste maanden af waar je nou eigen-
lijk terecht gekomen bent. Tomislav verhuisde elf jaar geleden van Kroatië naar 
Arnhem en woonde hiervoor o.a. in Het Broek en het Spijkerkwartier. “Ik vind de 
verschillen tussen die wijken en de wijk waar we nu wonen, groot. Het is hier ’s 
avonds veilig, er staan mooie huizen en het is een toplocatie met station, bin-
nenstad en parken op loopafstand. Een enorm verschil met Het Broek. Maar toen 
mijn Kroatische broer hier onlangs op bezoek kwam, zag hij nauwelijks verschil-
len tussen Het Broek en de Burgemeesterswijk. Hij zag vooral overeenkomsten.”
Laura had een vergelijkbare ervaring. “Ik woonde twaalf jaar in Groningen waar 
ik eerst geschiedenis studeerde (niet afgemaakt) en later geneeskunde (wel 
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Begraven of cremeren? Wij nemen uw zorg over 
en regelen de hele uitvaart geheel naar uw wens.

Bel 0652688706 
www.caneeluitvaarten.nl

Hugo 
Koste
r

Digitally signed by 
Hugo Koster 
DN: cn=Hugo 
Koster, o=Captain, 
ou=Captain, 
email=hugokoster
@hotmail.com, 
c=NL 
Date: 2016.03.17 
12:18:33 +01'00'

Thema-ochtenden in de Bakermat 

Alle bijeenkomsten worden gehouden van 10.15 tot 12.00 uur. Voor 3 
euro krijgt u een interessante lezing en koffie.

De race naar de Zuidpool, 
dinsdag 11 oktober
Eppo Steenhuisen is in het dagelijks leven één van 
de eigenaren van Askja Reizen en VNC Asia Travel in 
Arnhem. In zijn vrije tijd bestudeert hij dagboeken van 
ontdekkingsreizigers. Aan de hand van originele en met de 
hand ingekleurde beelden uit 1911 schetst hij een van de 
roemruchtste verhalen uit de poolgeschiedenis, de queeste 
voor de Zuidpool. Het is de laatste grote ontdekkingsreis 
naar een nutteloze maar o zo gewilde plek. 
Het is een verhaal over leiderschap, ontbering en de durf om 
buiten de gebaande paden te treden. Over managementstijl 
en leiderschapsbeginselen, die zo bepalend zouden zijn voor 
de afloop. 

Senioren en voeding, 
dinsdag 8 november
Hoe kan met gezonde voeding een hogere levensverwachting worden bereikt, 
met een betere kwaliteit van leven en een kortere ziekteperiode aan het einde 
van het leven? Dat is een interessante vraag die aan diverse onderzoeksinsti-
tuten wereldwijd wordt onderzocht. Lisette de Groot is hoogleraar Voeding van 
de Oudere Mens aan de Universiteit van Wageningen (WUR). Zij doet vooral 
onderzoek naar knelpunten in de voeding van de oudere mens en naar voe-
dingspatronen die van invloed zijn op verouderingsprocessen als osteoporose, 
sarcopenie (de afname van de spiermassa en -functie), cognitieve achteruitgang 
en verminderde eetlust.

Ludwig van Beethoven,
dinsdag 13 december
Jacques Hendriks, pianist en docent muziekgeschiedenis, vertelt over Beethoven 
en laat ons genieten van zijn muziek. Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) leef-
de op de grens van twee werelden. Aan het einde van de 18e eeuw veranderde 
de Franse Revolutie (1789) het leven ingrijpend; de beginselen vrijheid, gelijk-
heid en broederschap leidden tot een nieuwe maatschappij. Beethoven was de 
eerste grote kunstenaar, die niet meer afhankelijk was van Kerk en Staat. Als 
componist staat hij op eenzame hoogte. Hij ontwikkelde een geheel nieuwe 
manier van componeren – samenstellen, waarbij hij uitgaat van één thema of 
kort motief waarmee een volledig muziekwerk wordt opgebouwd. Hij was een 
architect in de muziek. Door de hechte constructie vormen zijn werken een 
onverbrekelijke eenheid. Maar bovenal worden wij tot op de dag van vandaag 
geraakt door zijn geniale scheppingen.

Afdeling Arnhem-Noord van De Zonnebloem zoekt vrijwilligers 
Geeft het u ook zo`n fijn gevoel, als u een ander blij kunt maken? Door bijvoorbeeld eenzame 
ouderen met een bezoekje te verrassen. Of misschien wel regelmatig iemand thuis te bezoeken. 
Het kost u nauwelijks tijd, want u bepaalt zelf hoe, wat, waar en wanneer. U weet niet half, hoe 
blij de ander is en welk een positief gevoel u er aan over houdt.
Kom, informeer eens bij de Zonnebloem, afd. Arnhem-Noord.
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers en verwelkomen u graag.

Mail naar: zonnebloemarnhem@gmail.com
Of bel naar mobiel: 06.45.62.40.80



tje van Jeroen Glissenaar, kwamen 
recensenten van heinde en verre een 
kijkje nemen. Zo schreef Lucette ter 
Borg op 10 juni in NRC Handelsblad 
over een mini-maatschappij in het 
park met speeltuin, bank, kerk, 
ambassade, enz. Ter Borg: ‘Het is 
al eerder gezien en getoond in de 
kunst: dat kunst van haar voetstuk 
komt en dat ja, de vraag wat kunst 
is, niet meer belangrijk is. Ruangrupa 
slaagt erin om die vragen bruisend 
nieuw te maken. Oorspronkelijk was 
kunst een middel om tot ideeënuit-
wisseling te komen. Dat idee is in alle 
luister hersteld. Ga het meemaken.’

En dan was er de New York Times die 
op 16 juni in een paginagroot arti-
kel de tentoonstelling bejubelde. Het 
‘bankgebouw’ dat Rob Voerman had 
vormgegeven over de waterval werd 
vergeleken met de architectuur van 
Frank Gehry, voorwaar niet de eerste 
de beste. Maar de Amerikaanse krant 
had ook oog voor het detail. Uitvoerig 
stond recensente Nina Siegal stil bij 

de werkplaats van Kevin van Braak. 
Het hout dat Van Braak en anderen 
daar verwerkten was afkomstig van 
bomen uit het park. En dat leverde 
een klein probleem op, aldus Siegal: 
‘Omdat Sonsbeek ooit mede het 
toneel was van de Slag om Arnhem, 
zat het hout vol met kogels en gra-
naatscherven’. De Amerikaanse jour-
naliste citeerde Van Braak: ,,Er zijn al 
twee zaagbladen doormidden gebro-
ken en van een derde missen twaalf 
tanden.’’ Alsof dat geen verhaal van 
de stad was, vond Siegal.

En ja, ook de groene man is inmid-
dels vertrokken. Zijn fysieke veran-
dering zullen we niet tot het einde 
kunnen meemaken. Maar gelukkig 
kan die ene keurige mevrouw die 
sinds juni niet meer over het pad 
langs het beeld liep nu weer gewoon 
op die plek haar hondje uitlaten. Ze 
hoeft niet meer boos mopperend over 
zulke ontaarde kunst een omweg te 
nemen. 

Johan Bosveld

De ‘groene man’ oogde de laat-
ste weken steeds vermoeider in 
zijn glazen stolp in Sonsbeek. 
Alsof hij met zijn voorovergebo-
gen houding wilde zeggen dat 
hij lang genoeg in het park was 
geweest. Of was hij uitgekeken 
op de tienduizenden mensen die 
zich sinds juni aan hem had-
den staan vergapen? Misschien 
waren het er zelfs meer dan hon-
derdduizend, want transACTION, 
zoals Sonsbeek ’16 officieel heet-
te, trok in drie maanden tijd 
meer dan 150.000 bezoekers.   

De ‘achtertuin’ van de Burgemeesters-
wijk was dankzij de expositie een fan-
tastisch uithangbord voor Arnhem. Er 
was kunst om over na te denken en 
kunst om wat mee te doen. In ieder 
geval paste alles in het thema van de 
tentoonstelling: verbindingen leggen 
tussen de stad en haar bewoners en 
de kunst. Wat dat betreft kunnen 
de leden van het curatorencollec-
tief Rurangrupa blij zijn: hun opzet 
is gelukt. Dat Sonsbeek ’16 in de 
laatste twee weken van september 
letterlijk werd ontmanteld is voor 
tentoonstellingsdirecteur Tati Freeke-
Suwarganda dan ook een ‘bitterzoet 
gevoel’, zoals ze het na afloop zei.

Beeldenexposities trekken gewoon-
lijk veel publiek, zeker als ze in de 
openbare ruimte zijn. Bij de grote 
namen van zulke evenementen – en 
daar hoort Sonsbeek inmiddels bij – 
is er veel publiciteit. Toen de ‘groene 
man’ van kunstenaar Folkert de Jong 
nog fier overeind stond in zijn vitrine 
gevuld met water uit het wc-kraan-
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Sonsbeek ‘16

Afscheid van de groene man

DE NIEUWE SECRETARIS 

VAN DE WIJKVERENIGING

Jeppe Balkema is de nieuwe secretaris van onze wijkvereni-
ging. Een jaar geleden kwam Jeppe samen zijn vrouw in de 
Burgemeesterswijk wonen. Ruim 30 jaar woonden ze in de 
Arnhemse wijk Angerenstein. “We hadden het er wel eens over 
om ooit te verhuizen naar een appartement maar toen we dit 
appartement op het Artilleriepark zagen waren we om”. 
Jeppe reageerde op een oproep in de wijkkrant 
voor nieuwe bestuursleden van de wijk-
vereniging. “In Angerenstein had ik al 
gezien hoe belangrijk een wijkver-
eniging voor een buurt is, alleen 
had ik toen geen tijd om me 
daarvoor in te zetten.” 
Inmiddels is Jeppe gepen-
sioneerd. Een lange justi-
tiële carrière voerde hem 
via de universiteiten van 
Groningen en Maastricht 
- waar hij de studie 
Nederlands Recht opzette 
– naar het Gerechtshof in 
Arnhem. De laatste jaren 
werkte hij voor de Hoge 
Raad in Den Haag.
Jeppe geniet van het bestuurs-
werk voor de wijk. “We zijn nu 
ideeën aan het ontwikkelen voor 
het komende jubileum van de ver-
eniging. Ik vind het leuk om daarover 
mee te denken”.
Deze zomer was hij als bestuurslid voor het eerst betrokken 
bij het bezoek van gemeenteambtenaren aan de wijk. “Bij zo’n 
schouw bezoeken we allerlei knelpunten in de wijk, bijvoorbeeld 
de oversteekplaats bij de Albert Heijn. De wijkvereniging wil daar 
een zebrapad. Ik vind het interessant om te merken hoeveel 
verschillende belangen daar een rol spelen. De bewoners en 
ondernemers hebben hun belang, maar ook de gemeente heeft 
verschillende belangen. In mijn werk was ik gewend deze situa-
ties van een afstand te bekijken, maar nu ben ik zelf betrokken”.

Hanneke Nagel



Nieuws 
uit het bestuur
Op 12 mei heeft de algemene leden-
vergadering van onze wijkvereniging 
weer plaatsgevonden. Het was een 
goed bezochte vergadering en het 
bestuur kreeg bijval voor het beleid 
over het afgelopen jaar. Positieve 
reacties waren er voor de werkzaam-
heden van onze penningmeester Ben 
van Dijen. 
De presentatie van het bovengronds 
brengen van de Sint Jansbeek door 
Theo Reesink van landschapsarchi-
tectuur Poelman en Reesink was een 
heel mooie afsluiting van deze avond.

Het bestuur zal de komende peri-
ode met de wijkvereniging van de 
Penseelstreek en Transvaal gaan pra-
ten met de wethouder en zijn ambte-
naren over de aandachtspunten t.a.v. 
de veiligheid en inrichting openbare 
ruimte van de wijk. Het gemeentelijk 
beleid is er op gericht om dichter bij 
de burgers te staan en beter naar 
ons te luisteren. Het is belangrijk 
dat wanneer er iets in de wijk moet 
gebeuren, wij voor de gemeente 
een serieuze gesprekspartner zijn en 
blijven. Sleutelwoord in de komende 
jaren is : participatiemaatschappij. 
Via website en Wijkcontact houden 
we u op de hoogte.

Inmiddels is de huis aan huis actie 
gestart om wijkbewoners die nog 
geen betalend lid zijn te vragen om 
lid te worden. Voor de minimale prijs 
van € 10,00 per jaar steunt u al de 
wijkvereniging. Hoe meer wijkbewo-
ners lid zijn, hoe sterker staat onze 
vereniging. Doen dus….

Barend Freriks, 
voorzitter
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KADOWINKEL

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: 

Sinterklaas bezoekt onze wijk op 
19 november

Op zaterdag 19 november a.s. brengt Sinterklaas 
weer een bezoek aan onze wijk. De Sint en zijn 

gevolg zullen om 10.30 vertrekken vanaf het bordes 
van de Diaconessenkerk voor de traditionele optocht door 

de wijk. Om 11.00 uur start dan de Sinterklaasviering in de 
Diaconessenkerk. We verwachten dat Sinterklaas rond 11.45 uur 

de wijk weer verlaat om andere kinderen te bezoeken. Vergeten 
jullie niet je mooiste knutselwerkje of een prachtige tekening mee te 

nemen voor de Sint?

Save the date: vanaf 28 november 2016 
inschrijving voor de vijfde Kwartierkwis 
Traditiegetrouw staat de Kwartierkwis gepland op de laatste zaterdag 
van januari. De 5e editie van de Kwartierkwis vindt plaats op zaterdag 
28 januari 2017. Straatteams kunnen zich vanaf 28 november a.s. 
weer inschrijven voor de Kwartierkwis op kwartierkwis@gmail.com. 
Inschrijving gaat op basis van binnenkomst en wordt bevestigd door de 
feestcommissie. We hebben plaats voor 10 straatteams (minimaal 4 en 
maximaal 6 personen) en zoals jullie weten; vol = vol. Deelname kost 
15 euro per team.
De Kwartierkwis is de buurtquiz van het Burgemeesterskwartier en 
bestaat uit 7 vragenronden van 7 vragen. De vragenronden worden 
voorbereid door enthousiaste buurtbewoners met een bijzondere pas-
sie of uitzonderlijke kennis over uiteenlopende onderwerpen, al of niet 
gelieerd aan onze wijk of aan Arnhem. Voor de enige individuele ronde 
'Petje op, petje af', vragen we de deelnemers een hoofddeksel mee te 
nemen. 
De Kwartierkwis start om 20.15 uur en is naar verwachting rond 23.30 
uur afgelopen. Café La Cannette is geopend vanaf 19.45.

Vragen? 
Mail ons op kwartier-
kwis@gmail.com.

Feestcommissie

Nieuws van de 
Feestcommissie
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Michel van Wijnkoperij 
Henri Bloem presen-
teert een vragenronde 
over wijn in de tweede 
Kwartierkwis.
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De ware zoetekauw onder u is het waarschijn-
lijk niet ontgaan: er is aan de Van Lawick van 
Pabtstraat een nieuwe winkel geopend met zoete 
lekkernijen uit het Midden-Oosten: Nablus Sweets. 
Ik ging mijn neus achterna en bracht een bezoekje 
aan deze nieuwe winkel. Zittend in de nazomerzon 
op het houten bankje voor de winkel sprak ik met 
de eigenaar, William Al Farhat. Of eigenlijk moet ik 
zeggen, één van de twee eigenaren, want hij runt 
de winkel samen met zijn vrouw, Sandra Jansen. 

Het idee voor de winkel bestond bij William al een jaar of 
zes. Hij is een echte fijnproever en wilde graag de favo-
riete lekkernijen uit zijn geboortestreek voor het voetlicht 
brengen bij Nederlanders. Er was echter één probleem: 
hij kon geen geschikte bakkers vinden. “Er is geen bak-
kersopleiding in Nederland die de technieken aanleert die 
je nodig hebt om deze producten te maken”, zegt hij. Dus 
moesten er bakkers uit zijn geboorteland Jordanië deze 
kant op komen. Maar ook dat lukte niet; verblijfsvergun-
ningen vormden een probleem. De grote stroom vluchte-
lingen die een jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland 
kwam, bracht de oplossing. William nam drie Syrische 
bakkers in dienst en Nablus Sweets was eindelijk een feit. 
Vervolgens was het nog een hele klus om de benodigde 
materialen te vinden om de lekkernijen te maken. “Waar 
vind je immers een deegroller van 1.20 meter?”, zegt 
William. Uiteindelijk vond hij een timmerman in Utrecht 
die er speciaal voor hem één op maat maakte.

Kanafeh
Nablus Sweets dankt zijn naam aan de Palestijnse 
stad Nablus in het noordelijk deel van de Westelijke 
Jordaanoever, waar Williams ouders werden geboren. Niet 
toevallig is dit ook de stad waar Kanafeh oorspronkelijk 
vandaan komt, het belangrijkste product van Nablus 
Sweets. Kanafeh is een zoete lekkernij met een onderlaag 
van gemengde gesmolten kazen met daarbovenop een 
laag honing- of suikersiroop. Ooit werd er in Nablus een 
kanafeh gemaakt van 75 meter lang en 2 meter breed, 
waarmee de Palestijnen een plek in het Guinness Book of 
Records verwierven. Ook in Jordanië is het gerecht popu-
lair. Het wordt met name als dessert gegeten. Met een 
grote lach op zijn gezicht zegt William: “Samen met een 
bolletje vanille-ijs is kanafeh het lekkerste dessert dat je 
ooit gegeten hebt”. De ondernemer prijst graag zijn pro-
ducten aan. Naast kanafeh verkoopt Nablus Sweets ook 
andere zoete bladerdeegwaren zoals baklava, maar ook 
hartige tapas en olijven.

“KANAFEH MET EEN BOLLETJE VANILLE-
IJS IS HET LEKKERSTE DESSERT DAT JE 
OOIT GEGETEN HEBT.”

Ondernemer
William is een echte ondernemer. Al vanaf het moment dat 
hij in 1991 naar Nederland kwam, is hij bezig met handel. 
Maar voordat hij zaken kon doen in Nederland, moest 
hij eerst goed Nederlands leren. Dat is hem uitstekend 
gelukt. Hij heeft het zichzelf geleerd, zegt hij. “Ik liep de 
hele dag met een woordenboek onder mijn arm en zocht 
alles op. Ik ben erg leergierig en wil alles weten. Toen ik 
bij mijn Nederlandse les kwam, zei de docente: “Wat doe 
je hier? Je kunt beter gaan werken.”
Zo werkte hij op verschillende plekken in de commerci-
ele sector en rondde hij in 1996 de studie International 
Business af aan de toenmalige HEAO Arnhem, nu de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen. Niet lang daarna kwam 
hij zijn vrouw Sandra tegen. Samen met haar heeft hij 
drie kinderen (van 12, 11 en 9 jaar) en ook het bedrijf. 
Tot 2007 woonden ze vlakbij, in de wijk Heijenoord, maar 
inmiddels wonen ze in de Schuytgraaf, in Arnhem-Zuid. 

Het oog eet voor de mond
Ik ben benieuwd hoe het kan dat iemand die in wezen 
zakenman is, gevoel kan ontwikkelen voor het maken 
van eten. “Als je ergens op focust, kun je alles leren”, 
vindt William, “en als ik iets zie, dan weet ik meteen hoe 
ik het moet maken. Mijn zoon heeft die eigenschap ook. 
We probeerden alles eerst thuis in onze eigen keuken uit. 
Inmiddels werk ik samen met de Syrische bakkers in de 
bakkerij achter de winkel. Al onze producten maken we 
met de hand. Er komt geen machine aan te pas. Ook de 
kinderen helpen af en toe mee. Mijn dochter vindt het 
vouwen van de bladerdeegfiguurtjes erg leuk. Ze is heel 
precies.” 
Het valt me op dat er veel zorg is besteed aan de presen-
tatie van de producten en dat alles keurig ligt opgestapeld 
achter de toonbank. William: “Het oog wil ook wat, hè? En 
zoals wij zeggen: het oog eet voor de mond. Dus als het 
er mooi uitziet, dan zullen mensen eerder proeven. Maar 
de smaak is natuurlijk het belangrijkst.” Dat is dan ook 
de reden dat ze geen flyers uitdelen. Ze hopen vooral dat 
mensen komen proeven, enthousiast worden en daarna 
terug blijven komen. En dat dan meteen ook aan hun 
buren, familie, vrienden en bekenden vertellen.

Wat de boer niet kent
Had hij met zijn winkel niet liever in het centrum gezeten 
in plaats van in de Burgemeesterswijk, vraag ik hem. 
“Niet perse”, antwoord William, “we missen nu wel de 
passanten, maar dat zijn toch niet de klanten die blijven. 
Daarnaast is dit een prettige wijk. Er wonen veel zaken-
mensen en hoogopgeleide mensen die wat van de wereld 
hebben gezien. Die durven wel iets nieuws te proberen. 
Toch zijn sommige mensen ook sceptisch. Wat de boer 
niet kent dat eet hij niet. Mensen zijn dan bang dat het 
te zoet is of te plakkerig. Ik zeg dan altijd: eerst proeven, 
dan praten. Als mensen geproefd hebben, dan weten ze 
meteen waar ze aan toe zijn. We doen juist ons best om 
uitgebalanceerde lekkernijen te maken die niet té zoet 
zijn.” Uiteraard mag ik ook wat proeven en ik moet toege-
ven: William heeft gelijk. De uiteenlopende smaken van 
de nootjes, de honing, de kokos… ik proef ze allemaal 
terug.

“WE DOEN ONS BEST OM 
UITGEBALANCEERDE LEKKERNIJEN TE 
MAKEN DIE NIET TÉ ZOET ZIJN.”

Toekomstplannen
Zijn er plannen voor de toekomst? “Jazeker,” zegt William 
enthousiast, “plannen genoeg!”. Ze hebben nu net een 
tweede winkel in Beverwijk geopend en willen ook graag 
een plekje in Den Haag veroveren. Een wat ingewik-
kelder toekomstplan is om een deel van de lekkernijen 
glutenvrij te maken. “Dat is nog niet zo gemakkelijk, want 
het glutenvrije meel dat nu op de markt is, is eigenlijk 
alleen geschikt voor brood en niet voor de lekkernijen 
die wij maken”. William denkt er dan ook over om bin-
nenkort eens contact op te nemen met de universiteit van 
Wageningen. “En misschien moeten we in de toekomst 
toch meer naar een machinale productie van het blader-
deeg gaan, omdat we dan meer kunnen maken. Dat zou 
betekenen dat we de bakkerij moeten verplaatsen. De 
winkel aan de Van Lawick van Pabststraat blijft natuurlijk 
wel bestaan. Dat is onze basis, onze vaste stek.” 

Laura de Vries

Nablus Sweets 
“Eerst proeven, dan praten”

NIEUWE BEDRIJVIGHEID 
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Begin 2016 vestigde Susan van Rijsewijk zich aan 
de Van Lawick van Pabststraat 64 als advocaat in 
het voormalige bankgebouw van de ABN-Amro. Zij 
runt haar kantoor in haar eentje. Ik had vernomen 
dat zij een speciale aanpak heeft wat betreft bena-
dering van mensen. Hoe anders pakt zij de zaken 
aan?

Het is vrijdagmiddag 3 juni en snikheet als ik mij vanuit 
het Artilleriepark rustig wandelend begeef in de richting 
van het AVR advocaten-kantoor (AVR = Advocaat Van 
Rijsewijk). Eerst passeer ik ‘La Cannette’, waar een boor-
devol terras zich laaft aan koud bier en witte wijn. Susan 
bood mij een prosecco aan, een leuke geste, maar ik 
kwam dan ook als interviewer en niet als cliënt.
Ze vertelt mij dat haar partner Harry Oomes heet en dat 
zij samen twee kinderen hebben: Maud vijf jaar en Rogier 
drie jaar. Zij wonen in de Izaäk Evertslaan. Susan komt 
van oorsprong uit Nuenen, waar haar ouders nog steeds 
wonen. Nuenen, het Brabantse dorpje van Vincent van 
Gogh.

Humor
“Ik was 27 jaar toen ik afstudeerde als jurist in Tilburg 
en nog ‘single’. Ik solliciteerde bij deurwaarderskantoor 
Waters, Oomes en Legel aan de Zijpendaalseweg. Daar 
heb ik ook mijn man Harry Oomes ontmoet. ‘In ons 
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zo dat een man bij een scheiding zijn hele leven vast zat 
aan een alimentatie, tegenwoordig is dat twaalf jaar en 
bij kortstondige relaties zelfs vijf jaar. Het is ook mogelijk 
dat de vrouw de man alimentatie verschuldigd is en ook 
dat het opgebouwde pensioen verrekend wordt in de ali-
mentatieverplichting.”

Eerlijkheid
Wat doet Susan als advocaat als ze merkt dat één van de 
echtelieden onjuiste informatie geeft? “Als ik het gevoel 
krijg dat mijn cliënt mij bedriegt, dan probeer ik hem 
ervan te overtuigen dat hij eerlijk moet zijn. Als hij bij zijn 
standpunt blijft, dan zal ik hem erop wijzen dat hij niet 
de juiste advocaat heeft uitgekozen. Soms moet ik mijn 
cliënt duidelijk maken dat ik de zaak voor de rechter zo 
niet kan winnen. ” 
“Soms lukt het ook niet om met de advocaat van de ande-
re partij tot een akkoord te komen. Er zijn er die koste wat 
kost hun cliënt verdedigen. Meestal loopt het dan uit op 
een gang naar de rechter. Als mediation wel lukt en beide 
partijen het eens zijn wordt een convenant opgemaakt dat 
beide cliënten ondertekenen.” 
Na ruim een uur praten heb ik een goed beeld van de 
andere aanpak van Susan. Zij gaat voor de mens achter 
de cliënt en staat voor eerlijkheid. 

Jaap van den Berg
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Susan van Rijsewijk: 

advocaat op maat
beroep hebben we veel te maken met droefenis’, vertelde 
degene met wie ik het sollicitatiegesprek voerde, ‘dus we 
zoeken iemand die de zaak wat opvrolijkt, humor heeft.’ 
‘Die persoon zit voor u’, antwoordde ik. ‘Aangenomen’, 
zei hij daarop. Zo ging het ongeveer. Vervolgens heb ik 
in Utrecht een studie gevolgd voor gerechtsdeurwaarder 
en advocaat.”

Betrokken
“Als gerechtsdeurwaarder krijg je te maken met schrij-
nende toestanden. Je komt bij mensen die niet weten 
hoe ze moeten rondkomen, die de energiekosten niet 
meer kunnen betalen, die afhankelijk zijn van de kle-
ding- en voedselbank… En dan moet er ook nog het een 
en ander onteigend worden, terwijl de mensen niets heb-
ben. Dramatisch. Ik ben nooit bedreigd, maar je moet 
wel zorgen dat je de mensen op een plezierige manier 
benadert. Soms is dat emotioneel heel moeilijk, maar ik 
heb er heel veel van geleerd. Je komt in toestanden waar 
veel mensen geen weet van hebben. Gelukkig had ik veel 
steun aan mijn man Harry die hetzelfde beroep heeft en 
weet waarover het gaat. Je moet wel oppassen dat het in 
je relatie niet altijd over die misère gaat.”

Scheidingen
Susan houdt zich als advocaat bezig met een breed scala 
van zaken zoals incasso, arbeidszaken, consumentenza-

ken, huurzaken, scheidingen… Te veel om dieper op in 
te gaan. Daarom beperken we ons tot scheidingen. Is 
het moeilijk het zakelijke en het emotionele aspect uit 
elkaar te houden? “Niet echt, het gaat om twee volwassen 
mensen die het niet goed met elkaar kunnen vinden, of 
niet goed bij elkaar passen. Ze hebben beiden hun eigen 
verantwoordelijkheid. Daar zit ik niet zo mee. Wat me wel 
raakt is als de kinderen lijden onder de scheiding. Ik pro-
beer dan als een soort mediator op te treden en de men-
sen zover te krijgen dat de kinderen niet de dupe worden 
van de ontwrichte relatie en dat de onenigheden niet 
over hun rug gaan. Kinderen mogen niet verzeild raken 
in een loyaliteitsconflict. Het mag niet zo zijn dat de een 
de ander de ‘zwarte Piet’ toespeelt. Per slot van rekening 
houden de kinderen van beide ouders.”  

Vechtscheiding
“Samen eruit komen is natuurlijk het eenvoudigst. Een 
stel gaat soms uit elkaar omdat ze beiden inzien dat het 
samen niet gáát; ze besluiten elkaar los te laten zonder 
dat er sprake is van rancune. De echtscheidingsprocedure 
kan in zo’n geval snel verlopen. Moeilijker wordt het als 
het een vechtscheiding wordt en één van de twee niet 
van zijn of haar standpunt wil afwijken of zelfs allebei. 
Als ik niet in staat ben te bemiddelen dan wordt het een 
gang naar de rechter die een eerlijke afweging maakt, 
uiteraard volgens de juridische regels. Vroeger was het 
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Hanneke Groenteman omschreef hem in een tv-uit-
zending ooit als ‘wereldberoemd in Arnhem’. ,,Nou’’,  
zegt Klaas Gubbels, ,,toen heb ik meteen gezegd 
‘maak daar maar de Van Lawick van Pabststraat 
van’. Zit er iemand op de eerste rij in die studio, 
die zegt ‘maar dan alleen de even nummers’.’’ 
Glimlachend vertelt Gubbels de anekdote vooraf-
gaand aan de officiële onthulling van zijn sculptuur 
op de hoek van de Burgemeester Weertsstraat en 
Amsterdamseweg. Kennelijk werd de bescheiden 
kunstenaar er even aan herinnerd, toen vrijdagmid-
dag 30 september vele tientallen wijkbewoners en 
andere belangstellenden de onthulling bijwoonden. 

Gubbels houdt er weliswaar niet van in de belangstelling te 
staan, maar tijdens het feestje aan de Amsterdamseweg 
leek hij daar weinig last van te hebben. Gelukkig voor 
hem hoefde hij zelf niets te zeggen. Dat deden Marjanne 
Knüppe-Hüsken, voorzitter van de commissie kunst 
en cultuur van de Wijkvereniging en fotograaf Hans 
Eijkelboom, een goede vriend van Gubbels. De laatste 
vertelde uitvoerig over zijn persoonlijke beleving van 
Gubbels’ kunst, maar gaf ook een fraaie oneliner over de 
waarde van de sculptuur voor de Burgemeesterswijk en 
voor Arnhem: ,,Goede kunst zie je in het museum, de 
beste kunst in de gemeenschap.’’  

De kunst van Gubbels kent iedereen, niet voor niets ging 
er tijdens de onthulling een geroezemoes van herken-
ning door het publiek. Sommigen zeggen smalend dat 
het altijd hetzelfde is: scheve tafels en rare koffiepotten. 
Dat het altijd hetzelfde lijkt, zal Gubbels niet ontkennen. 
“Eentonigheid is mijn  grootste inspiratiebron’’, zei hij ooit 
in een interview met HP De Tijd.

Gubbels woont al ruim een halve eeuw in de 
Burgemeesterswijk en was tot vorige maand vooral heel 
veel zichtbaar in tientallen huiskamers waar zijn werk in 
de vorm van schilderijen, tekeningen, objecten en gra-
fisch werk hangt of staat. Daar kwamen er het laatste 
anderhalf jaar enkele tientallen bij dankzij de verkoop van 
houtdrukken waarmee de sculptuur werd gefinancierd. 
Maar sinds 30 september is zijn werk, voor het eerst, 
althans in onze wijk, in de open lucht zichtbaar. Een sculp-
tuur van 3,6 meter hoog met de tafel en koffiepot die 
Gubbels zo beroemd maakten.
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De Burgemeesterswijk 

heeft nu zijn eigen Klaas Gubbels

‘Een koffiepot met 
twee uitgieters’

De keuze in zijn onderwerpen is dan misschien beschei-
den, zoals Eijkelboom zei, zijn ambitie geeft er de beteke-
nis aan. Dat betekent dat het ook bij de sculptuur aan de 
Amsterdamseweg het niet in de eerste plaats om de tafel 
en de koffiepot gaat, maar om wat erachter zit. Alle tafels, 
stoelen en koffiepotten die Gubbels sinds eind jaren vijftig 
van de vorige eeuw maakte, zijn dragers van een stem-
ming of van een emotie. Zoals hij zelf regelmatig heeft 
gezegd: ,,Ik kan precies zien hoe mijn stemming was 
toen ik ze maakte.’’ Wat dat betreft moet de kunstenaar 
voor zijn sculptuur in onze wijk wel in een goede bui zijn 
geweest. Want een blik op de koffiekan met zijn twee 
tuiten die als zwanenhalzen krullen, straalt heel wat vro-
lijkheid uit. Dat een koffiekan met deze vorm in de prak-
tijk knap lastig is, bevestigt alleen maar dat het Gubbels 
helemaal niet om de koffiekan gaat. Of zoals hij 25 jaar 
geleden al eens zei: ,,Mijn werken gaan over schilderen, 
niet over koffiepotten.’’

De plaatsing van de sculptuur had overigens nog wel wat 
voeten in de aarde. Er moest een locatie worden bepaald; 
omdat het een officieel bouwwerk is een bouwvergunning 
aangevraagd en overleg gevoerd met beheerders van 
ondergrondse kabels, en er moest geld bijeen worden 
gesprokkeld voor de financiering. Uiteindelijk kwam alles 
in orde en kon smederij Sven uit Oosterbeek aan de slag 
met de bouwtekeningen van de kunstenaar. Het plant-
soentje heeft Gubbels zelf uitgezocht; eigenlijk vindt hij 
plaatsing in het openbaar te veel eer, maar alla, dan maar 
op zo’n klein, wat vergeten stukje groen.

Voorafgaand aan de officiële onthulling was de sculp-
tuur al een paar dag voor iedereen te bewonderen. 
Voorbijgangers bleven staan, automobilisten remden 
af en honden onderzochten nieuwsgierig of het nieuwe 
object een beetje beplasbaar is. De eerste selfies zijn 
inmiddels gemaakt en de daarbij horende commentaren 
gegeven. De herkenbaarheid en schijnbare eenvoud van 
de tafel met koffiepot zorgen ervoor dat iedereen, van 
jong tot oud een mening heeft. Zo ook het kleine meisje, 
nog in de kleuterleeftijd. Zij constateerde opgewekt: ,,Die 
koffiepot heeft twee uitgieters.’’ 

Johan Bosveld
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CHILLEN
De Vereniging Vrienden van Sonsbeek (VvS) organiseert 
4 oktober aanstaande een conferentie onder het 
doordenkertje Oude Bomen Jonge Mensen, Oude Mensen 
Jonge Bomen. Volgens de organisatoren zijn veel bomen 
er slecht aan toe en dienen ze te worden vervangen. 
Geen punt zou je denken; zet de bijl maar aan de wortel. 
Maar kan dat ook op een minder ingrijpende wijze, is de 
retorische vraag. Er vallen toch altijd spaanders waar 
wordt gehakt?
Een heikeler punt dat wordt aangekaart, is het intensieve 
gebruik van het park door allerlei leeftijdsgroepen. 
Ordentelijke burgers die er de aangelijnde hond uitlaten, 
een jogging rondje hollen of - al dan niet als grootouder - 
een baby rondrijden, zijn geen bezwaar. Problemen 
geven jongeren die het park, zeker in een zomer als 
deze, eveneens ontdekt hebben. Zij chillen, blowen, 
stoken een vuurtje, picknicken en spelen er Pokémon 
Go. Dat is natuurlijk andere koek dan wandelen, de 
eendjes voeren en naar de zwanen kijken. De prangende 
vraag in dit geval is: Krijgen jongeren een kans om van 
het park te gaan houden, zonder het af te breken?
Prachtig geformuleerd, maar moet de Park Sonsbeek-
leiding de hand ook niet in eigen boezem steken? 
Het gebruik van dit openbare groen is in de loop der 
jaren zeer intensief toegenomen. Elke zondag wordt 
er wel iets georganiseerd, van vlotconcert bij de 
Sonsbeekboerderij, Park Open-muziek op de Ronde 
Weide tot Theater Avenue en Sonsbeekmarkt bij de 
Witte Villa. En op alle andere weekdagen is er de 
internationale Sonsbeektentoonstelling. Afijn, stuk voor 
stuk brave activiteiten die bij elkaar opgeteld wel 
degelijk een verstorend effect op de parknatuur hebben. 
Om nu de jongeren de schuld van een verloederend park 
in de schoenen te schuiven, lijkt wat al te makkelijk. 
Vanzelfsprekend is niet elke jongere even gecharmeerd 
van korfbal, schaken of blokfluit spelen. Samen met 
je vrienden op een bankje hangen onder het genot 
van een blowtje of blikje bier, moet kunnen. De boel 
vernielen is wat anders. Een campingvuurtje stoken 
om te barbecueën mag niet. Strenge handhaving van 
de regels door boswachter of politieagent is de meest 
voor de hand liggende oplossing. Maar misschien biedt 
het vaker inzetten van een beveiligingsbedrijf uitkomst. 
Trouwens, Arnhem heeft méér parken of groene gebieden 
waar feestjes en festiviteiten op touw gezet kunnen 
worden. Te denken valt aan Elderveld, Rijkerswoerd 
of Schuytgraaf. Maar dan vergeet ik het belangrijkste 
potentiële festivalterrein. Stadsblokken, tussen Arnhem- 
Noord en -Zuid, is een uitgelezen plek om Park Sonsbeek 
te ontlasten. 

Kees Crone
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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.
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g glaszassu
rantieen
pensioen            
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

seniorengym

donderdagmorgen

kwart voor tienen 

de zonnige weide in Aerenheem 

een tiental uitgelaten jongen 

zij zwaaien dansen hoge sprongen 

mooie blonde fraaie vrouwen

stoere sterk gespierde kerels 

frisse Margriet daagt uit 

geniet

knotsen draaien hoepels springen

elke spier ontwikkelingen 

na soepele spanning 

hoogtepunt 

een klaterend koel verfrissend glas 

zijgt men neer als 

dauw in het gras

jos pauw

Wandel je mee in de bergen?

Sneeuwschoenlopen en wandel 
(hutten)tochten in Harz en Alpen, 
onder gecertificeerde begeleiding.

www.Bergwandelen-Bloemers.nl

17

Fo
to

: 
H

en
k 

D
on

ke
rs



1918

Uit heel het land komen er klanten 
naar hem toe omdat hij een visie 
heeft die verder gaat dan alleen het 
lichaam op de massagetafel. “Ik wil 
mensen laten voelen hoe mooi zij 
zijn”, zegt hij op het eind van het 
interview. Als ik vraag wat hij onder 
mooi verstaat, antwoordt hij: “Ik 
vind het mooi om te zien wanneer 
mensen geraakt worden door de 
bijzonderheid van het in leven zijn. 
Ik wil mensen weer met hun hart in 
contact brengen”. 

Oor
Op tafel ligt een kunststof oor – er 
staan een paar naalden in geprikt. 
Voor mijn lekenoog lijken ze er tame-

lijk willekeurig in te staan. Erik kijkt 
er heel anders tegen aan. “Het oor 
is net een toetsenbord én tegelijk 
een beeldscherm van het lichaam. 
Met acupunctuurnaalden en de reac-
ties daarop kan ik diagnosticeren 
waar de bron van een klacht in 
het lichaam zich bevindt. Zo kan ik 
iemands gezondheid aflezen aan zijn 
oor”. Gezondheid is niet alleen iets 
lichamelijks. Voor Erik is er meer. 
Lichamelijke klachten hebben niet zelden ook andere oorzaken die terug te 
voeren zijn naar bepaalde emoties en ervaringen. Ook ziet hij een link naar 
chakras – de energiestromen in het lichaam. Op zijn website staat een keur 
aan klachten die hij kan behandelen. Stress, maagzweer, hoofdpijn, burn-out, 
slaapproblemen, hormonale en spijsverteringstoornissen, etc. In aanvulling 
op de reguliere geneeskunde oefent hij zijn praktijk uit. “Daar denkt en werkt 
men vaak te rationeel en te lineair – dat is een typisch westerse invalshoek. 

Ik zie meer samenhangen. De oosterse geneeskunde reikt 
daarvoor meer handvatten aan in een circulaire benade-
ringswijze”. Wat ooit begon als een bijbaantje met het 
masseren van mensen heeft Erik met studie stap voor 
stap uitgebouwd tot een professionele praktijk. 

Confronterend
De rode handdoeken die keurig over de massagetafel lig-
gen gaan over meer dan het kneden van vlees en bloed. 
“De mens is veel meer. Je hebt ook een bewoner van dat 
lichaam. En die interacteert weer met zijn of haar omge-
ving”. Het gaat hem vooral om het innerlijk van de mens. 
“Ik wil mensen terugbrengen bij zichzelf. Daarvoor moet 
je wel in je ‘rugzakje’ durven laten kijken. Dat kan best 
confronterend zijn. Je moet je kwetsbaar durven opstel-
len. Klachten zeggen namelijk iets. Er is iets aan de hand. 
In dat opzicht kunnen klachten een zegen zijn – ze geven 
een signaal af, ze laten je iets ontdekken dat gereset 
moet worden. Een kernprobleem van veel mensen is dat 
zij van hun persoonlijke natuur verwijderd zijn geraakt. 
Met ooracupunctuur, massages, kruidengeneeskunde en 
homeopathie werk ik mee aan ontdekking en herstel.”

Wat heeft dit met de grote wereld te maken? “Wie zijn 
of haar eigen waarde (her)ontdekt en de reis naar zijn 
of haar innerlijk aandurft, zal zo ook met medemensen 
omgaan. Ik gun iedereen een zinvol leven”. 
Elk mens dat hij onder handen neemt is er eentje…

Jan-Martin Berghuis

www.natuurlijkstressvrij.nl   www.natuurlijkgenezen.org
18 19

Op twee achtereenvolgende dagen sloten twee 
heerlijkheden. En dat terwijl ze groot in onze wijk 
aanwezig waren. Filiaalhouder Jasper van den Berg 
stond in februari dit jaar nog zo trots en in vol 
ornaat Simply Delicious te zijn op de frontpage van 
ons Wijkcontact. En de letters “Puur Lokaal” knal-
len onvermijdelijk je kijkers binnen als je vanaf de 

Amsterdamseweg Arnhem binnenkomt. 
Het is allemaal niet genoeg geweest. 
Vrijdag 12 augustus sloot het failliete 
Puur Lokaal, zaterdag 13 augustus 
volgde Simply Delicious. De pijn zit in 
drie woorden: te weinig klandizie.
 
Hier spatten twee dromen uit elkaar. Ja 
toch? Mensen die met een hoop bio-, 
eco- en lokalo-idealen gestart zijn, zijn 
na één jaar gestrand. En ik ben er mede 
schuldig aan, belijd ik daar meteen maar 

achteraan. Want heel gehaast graai ik bijna 
dagelijks mijn boodschapjes zo gemakkelijk mogelijk bij 
elkaar bij de drie supermarkten die zich binnen een paar 
honderd meter van mijn huis bevinden. Soms grabbel ik 
wat uit de gezond groene schapjes mee, vaak ook niet. 
Onnadenkend dat ik ben, of eigenlijk gewoon gemakzuch-
tig. En met een beetje valse trots als ik toch een keer iets 
verantwoord groens of duurzaams mee naar huis neem.
Au, dit doet pijn. Waarom?
Als eerste denk ik aan mijn ouders. Ooit hadden zij een 
drogisterij, een prachtige zaak. De beelden, kleuren en 
geuren kan ik zo nog voor de geest halen. Begin jaren 
‘80 kapot gegaan aan de opkomst van supermarkten. 
Ik herinner mij hun idealen en vakmanschap. De liefde 
waarmee zij hun werk deden. Het was niet genoeg. De 
prijsstunters en grootgrutters concurreerden (en nog 
steeds) je de markt uit. Uiteindelijk shoppen we liever 
tussen de vakkenvullers (t.b.v. de zakkenvullers op glim-
mende hoofdkantoren) dan bij de vakmannen en vak-
vrouwen die een ambacht uitoefenen. If you can’t beat 

them, join hem – that is what we do! En zo vliegen ook 
wij slaafs de routes naar de drie grote bijenkorven met de 
zoete honing van prijs, gemak en ‘alles bij elkaar’. O ja, 
ook daar zijn medewerkers altijd vriendelijk (geen kwaad 
woord daarover!). Maar toch… ik proef iets meer ideaal en 
bevlogenheid in de spullen van Simply Delicious en Puur 
Lokaal. Alleen al daarom zou ik er – hebben moeten – 
willen kopen…
Dan de tweede pijn. Die ligt in de verwachting die ik van 
onze wijk had: doordachte, vriendelijke, gunnende men-
sen. Voedingsbewust. Aan de groeiende ecoschappen bij 
Albert Heijn en de rondracende Hello Freshbox-bezorgers 
meen ik dat te kunnen aflezen. Deze wijk heeft toch iets 
met eco en duurzaam en zo. Toch? Als er dan dat soort 
winkels hier ‘markt’ zien en starten, dan helpen we ze. 
Toch? Simply Delicious had uitgebreid marktonderzoek 
gedaan hier en ook Puur Lokaal zal hier niet zomaar zijn 
neergestreken. Interviewer Henk Donkers vroeg in het 
februarinummer van Wijkcontact nog aan eigenaar Jillis 
de Winter hoe je mensen ertoe beweegt om bij jou te 
kopen met al die grote gemaksconcurrenten om je heen. 
“Je moet je vooral onderscheiden…”, antwoordde Jillis. Hij 
beaamde ook dat het moeilijk was om gewoonten te door-
breken en dat een nieuwe winkel tijd kost. Inderdaad. 
De klanten die er kwamen waren enthousiast. “Wij zijn 
overweldigd door positieve reacties en fijne gesprekken”, 
schrijft Simply Delicious in de sluitingsverklaring op het 
raam. Het bleek helaas niet genoeg. “Van mooie woorden 
kan je geen brood eten”, zei mijn vader altijd nuchter. En 
dat gold ook hier.
Simply Delicious en Puur Lokaal hebben zich kunnen 
onderscheiden. Als wijk hadden we dat ook kunnen doen 
maar hebben we dat niet gedaan. We zijn een ‘markt’ net 
als al die andere wijken, waarin kleine idealen sterven en 
duurzaam net iets meer decor bleek dan werkelijkheid. 
Jammer. En dat zeg ik in de eerste plaats tegen mijzelf.
De pijn zit in meer dan de drie woorden: te weinig klan-
dizie.

Jan-Martin Berghuis

Too (simply) delicious?
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“Massage zou voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Dan zou de 
wereld er een stuk beter uit zien!”, zegt Erik Peters (1973) vol over-
tuiging. Mensen worden er ontspannener van, en minder gestrest en 
opgefokt. Erik Peters heeft hogere ambities dan alleen individuen van 
een kwaal af helpen. 

BEDRIJF IN DE WIJK
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Erik Peters 
prikt door naar 
iemands zelf
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981

Het huis aan de Van Pallandtstraat 56 werd omstreeks 1905 gebouwd en is een 
gemeentelijk monument. Het pand is fraai gedetailleerd en valt op door zijn 
schilderachtige opzet. De bouwstijl heeft een historiserende trant met Jugendstil 
invloed. Het gesloten rolluik linksonder doet wel wat afbreuk aan het geheel.

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

Verliefde Kijk op de Wijk
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MOLENPLAATS SONSBEEK (2)

Is-ie nou open of niet? Menigeen vroeg het zich af 
toen in de Gelderlander deze zomer werd gemeld 
dat de Witte Watermolen dicht was na een con-
flict tussen vrijwilligers en bestuur. Maar sinds 
een paar weken draait de molen als vanouds. Er 
wordt weer graan tot meel gemalen, bezoekers 
kunnen met eigen ogen zien hoe een (water)
molen werkt en de molenproducten die in de 
aangrenzende winkel worden verkocht vinden 
gretig aftrek bij bedrijven en particulieren. Werk 
genoeg dus voor de twaalf vrijwilligers die samen 
de Witte Watermolen draaiend houden. 

De oorsprong van Arnhem 
Eerst even een stukje geschiedenis. Vaak wordt gedacht 
dat Arnhem aan de rivier de Rijn is ontstaan, maar 
dat klopt niet. Het was de Sint Jansbeek waaraan een 
nederzetting ontstond die later uitgroeide tot stad. Het 
Arnhemse heuvellandschap zoals wij dat kennen is 
gevormd door smeltwater dat van de Veluwse stuwwallen 
naar de Rijn- en de IJsselvallei stroomde. In één van de 
dalen ontwikkelde zich de Sint Jansbeek, waar boeren en 
molenaars in de 13e eeuw het eerste ‘bedrijventerrein’ in 
deze omgeving vestigden, inclusief watermolens, aange-
dreven door het stromende water van de beek. Er heb-
ben er vijf gestaan. Deze zogeheten ‘bovenslagmolens’ 
draaien door het gewicht van het water dat bovenop het 
waterrad valt. 
De huidige Witte Watermolen staat op de plek waar al in 
1281 een molen was. Deze ‘Jammerloes molen’ werd rond 
1470 gesloopt, een lot dat in die tijd ook de meeste ande-
re molens ondergingen. Maar de toenmalige eigenaar, de 
Benedictijnerabdij St. Salvator te Prüm, liet wel een nieuw 
exemplaar bouwen en dat bleef uiteindelijk als enige wer-
kende molen langs de Jansbeek over. Latere eigenaars 
verpachtten de molen aan verschillende molenaars. 

Cadeau aan de stad
Nadat de gemeente Arnhem in 1899 Sonsbeek had aan-
gekocht, begon Otto van Silfhout in 1902 als molenaar 
in de Witte Watermolen. Vier generaties Van Silfhout 
hielden sindsdien de molen draaiende. Na de Tweede 
Wereldoorlog stond het molenrad lange tijd stil: de Duitse 
bezetters hadden geprobeerd met de watermolen energie 
op te wekken, en daarbij was zoveel kapot gegaan dat 
er geen graan meer gemalen kon worden. De toenmalige 
molenaar Piet van Silfhout begon daarom aan het eind 
van de jaren vijftig een antiekhandel in het gebouw. Een 
paar jaar later werd de molen gerestaureerd, en in 1966 
weer heropend. 

Bij het 750-jarig bestaan van Arnhem in 
1983 gaf het stadsbestuur zijn burgers een 
groot cadeau: de molenschuur plus de molen werden 
een bezoekerscentrum bij park Sonsbeek. Molenaar Van 
Silfhout begon samen met vrijwilligers weer graan te 
malen. Nadat hij in 1998 stopte, werd het molenaarsam-
bacht voortgezet door molenaar Ans Roefs en haar team 
van vrijwilligers.  

In 2015 begon de historische molen aan zijn zoveel-
ste nieuwe leven. Het oude waterrad werd schoep voor 
schoep vernieuwd en ook de rest van het mechaniek werd 
gedeeltelijk vervangen. Sindsdien draait de vijf eeuwen 
oude molen weer als een zonnetje. 
Minstens zo ingrijpend was de verbouwing van een deel 
van het oude molenaarshuis tot molenwinkel. Daar wor-
den nu meelproducten (grotendeels biologisch), bakbe-
nodigdheden en vogelhuisjes verkocht. Op woensdag- en 
zondagmiddag zijn er pannenkoeken die ter plekke wor-
den gebakken. In de inzetjes komen vier vrijwilligers aan 
het woord over hun werk.

 Loes Meeuwissen 

Necip Dogu - molenmedewerker
“Toen ik hier drie jaar geleden begon 
keek ik mijn ogen uit: een molen 
die nog wérkt.  Intussen heb ik veel 
geleerd, en nu assisteer ik de mole-
naar bij het draaiend houden van 
de molen en leid ik bezoekers rond. 
Het is mooi dat mensen hier echt 
kunnen zien, horen en proeven wat 
een molen doet. Ik luister trouwens 
zelf ook goed naar de bezoekers, 
daar pas ik mijn verhaal op aan. 
Als het moet ook in het Engels, dat 
heb ik langzamerhand wel geleerd 
van alle buitenlandse bezoekers die 
hier komen. Mensen komen trouwens 
vaak weer terug om te vertellen over 
hun ervaring met de molenproduc-
ten, wat ze ervan hebben gemaakt of 
welke recepten ze gebruiken. Zo heb 
je vaak hele gesprekken. Geen dag is 
hier hetzelfde.” 

Manon Heezen – 
pannenkoekenbakker en 
horecamedewerker
“De afgelopen maanden is het lekker 
druk geweest. Sonsbeek ’16, en ook 
Monumentendag trokken veel bezoe-
kers en die lustten vaak wel een vers-
gebakken pannenkoek. Die met spek 
en met appel waren favoriet. 
Ik werk sinds mei van dit jaar vier 
dagen in de week bij Molenplaats, 
om ervaring op te doen in de horeca; 
vooral het werk in de keuken trekt me. 
Daar wil ik in verder als ik een betaal-
de baan ga zoeken, dus het komt 
goed uit dat ik behalve achter de bar 
in de Molenschuur ook als pannenkoe-
kenbakker kan werken. Maar naast 
het bakken vind ik ook de omgang 
met mensen – klanten én collega’s - 
erg leuk aan dit werk.” 

Een eeuwenoud 
ambacht in vol bedrijf
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Lidy van den Heuvel - molenaar
“Negen jaar geleden vroeg iemand 
van mijn Nordic Walkinggroep - zelf 
vrijwilliger bij de molen - of er men-
sen waren die wilden komen helpen 
bij het vullen van de zakjes meel. 
Zo ben ik erin gerold. Van molenaar 
Ans Roefs heb ik alle aspecten van 
het vak geleerd, en na een paar jaar 
ben ik bij het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars ook de opleiding gaan 
doen. Sinds vier jaar ben ik gediplo-
meerd molenaar voor watergedreven 
molens. Die opleiding was een pittige 
en nogal theoretische aangelegen-
heid. Technisch? Een beetje, maar 
molenwerk is toch vooral een kwestie 
van Fingerspitzengefühl. 
Ik vind alle taken op de molen leuk 
om te doen, maar geniet vooral van 
de rondleidingen en van de samen-
werking met mijn collega’s. Het is 
mooi om te zien hoe ze hier al 
werkend hun specifieke interesses 
en kwaliteiten ontdekken en ontwik-
kelen.” 

Michiel van Vliet – assistent-
molenaar
“Toen ik in 2009 op zoek was naar een 
vrijwilligersbaan vond ik bij de Witte 
Watermolen precies wat ik zocht. Mijn 
opa en overgrootvader - die ik allebei 
niet heb gekend - waren molenaar, 
en het huis van mijn oma stond naast 
die molen. Als kind was ik er al door 
gefascineerd. 
Ik doe alle voorkomende molenwerk-
zaamheden, maar mijn belangrijkste 
taken zijn het bijhouden van de voor-
raad, de inkoop en het plannen van 
de productie. Daar begint alles mee; 
zonder dat draait de molen niet. 
Het malen zelf is heel nauwkeurig 
werk: je moet goed luisteren naar 
de molen, bij elk afwijkend geluid of 
kleine hapering moet je weten of je in 
moet grijpen. Op dit moment hebben 
we nog iets te weinig ervaren mensen 
op de molen die dat beheersen, maar 
op den duur leren ze het allemaal, 
dus het komt uiteindelijk wel goed.”
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Spanie kan lekker doordrammen

Spanie, de Engelse cocker Spaniel, heeft weer iets 
nieuws. Ze zit nu in een soort ‘fixeer-periode’. 
Stokjes, steentjes en blaadjes ziet ze als diamant-
jes, waarmee ze wil spelen. Liefst met mij…
Ineens kreeg ze het in d’r bol. Steentjes, blaadjes en 
stokjes waar ze nauwelijks aandacht voor had, geeft ze 
nu de hoogste prioriteit. Wandelend in Sonsbeek holt ze 
vooruit, om vervolgens gefixeerd te staren naar een van 
de genoemde ‘speeltjes’. Of ik het maar wil pakken en 
weg wil gooien, zodat ze er wild kwispelend achteraan 
kan gaan. In het begin deed ik dat ook. Niet met steen-
tjes, maar wel met blaadjes, stokjes en dennenappels. 
Maar dat wordt vervelend op den duur, en dan is er maar 
één remedie: negeren. Dat pikt ze niet hoor. Ze blaft, 
kijkt me aan alsof ik een Oen ben; op z’n minst ‘dom’, 
omdat ik haar blijkbaar niet begrijp. Als ik consequent 
doorloop, probeert ze het bij een ander, een willekeurige 
wandelaar, die zich verpoost in het Park. Die stinkt er 
prompt in, pakt het stokje, steentje of blaadje waar ze 
naar kijkt en gooit het weg. Het meisje heeft haar zin 
gekregen, maar ik baal. De goedwillige parkbezoeker er 
op aanspreken, heeft geen zin. Die kijkt je dan verwij-
tend aan, alsof ik de hond niks gun… In zo’n geval voel 
ik me als een ouder die zich ergert als een ander je gaat 
vertellen hoe je je kind op moet voeden. 
Thuis gaat Spanneke nog een stap verder. Als ik in de 
tuin zit pakt ze een blaadje uit de vijver en legt het dwin-
gend op mijn schoen. Als ik het negeer gaat ze er einde-
loos naar zitten staren, net zolang tot ik overstag ga. Ik 
wil het pakken, maar ze is me vóór. Hap, blaadje in haar 
bek, waarop ze vervolgens uitvoerig gaat kauwen. Het 
blaadje - wat dan geen blaadje meer is - wordt als een 
verdedderd uitgelebberd prutje wederom op mijn schoen 
geponeerd. Het meisje heeft maar één spreekwoord in 
haar koppie geprent: ‘De aanhouder wint.’ Ze dramt net 
zolang door tot ze haar zin krijgt, ik het uitkauwsel weg-
gooi, zodat het hele ritueel weer opnieuw kan beginnen… 

   Maarten van IJzer
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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
Peter Koen
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!
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OVERLAST DREMPELS IN DE VAN 

LAWICK VAN PABSTSTRAAT

Sinds de afronding van de werkzaamheden van 
Buiten Gewoon Beter liggen er in de Van Lawick 
van Pabststraat drempels om de 30km snel-
heidszone te kunnen handhaven. Zij zouden een 
snelheidsremmende werking moeten hebben. 
In de praktijk blijken bussen en vrachtwagens 
schuin over de drempels te rijden en zo veel 
geluids- en trillingsoverlast te veroorzaken. 

Al enkele jaren hebben buurtbewoners hierover het 
gesprek gezocht met de gemeente Arnhem en de bus-
maatschappij. En zelfs de ombudsman heeft zich er 
al een keer over gebogen. Tot nog toe zonder succes. 
Afgelopen zomer heeft de Commissie Leefomgeving 
zich opnieuw met het dossier beziggehouden. En door 
de actieve inzet van buurtbewoners is nu duidelijk 
dat de klachten van geluid-en trillingsoverlast door 

heel veel bewoners worden 
ervaren. 

De commissie heeft contact 
gelegd met wijkwethouder 
Leisink en na een gesprek 
met hem heeft er op don-
derdag 21 juli een schouw 
plaatsgevonden met techni-
sche en beleidsmedewerkers 
van de gemeente en enkele 
buurtbewoners. Tijdens de 
schouw is gekeken naar de 
toestand van de drempels 
en het wegdek, de locatie, 
de snelheid van het verkeer 
en de wijze waarop het ver-
keer de drempels neemt. Met 
name bussen en vrachtauto’s 
hebben er moeite mee om 
recht over de drempels te 

rijden en veroorzaken waardoor geluids- en trillings-
overlast. Bij één drempel werd achterstallig onderhoud 
geconstateerd; dat is inmiddels verholpen. 

Naar aanleiding van de schouw is afgesproken dat de 
gemeente alle informatie gaat analyseren en bespre-
ken met de betreffende beleidsbepalers. Het gaat 
dan met name om beschikbare snelheidsmetingen 
en het snelheidsremmende effect van de drempels. 
De gemeente heeft toegezegd begin oktober met 
een reactie te komen. Dan kunnen we bespreken 
wat de werking van de drempels is, of de drempels 
(gedeeltelijk) verwijderd kunnen worden en of er 
eventueel alternatieven bestaan voor de snelheids-
remmende werking van de drempels. Afhankelijk van 
de uitkomsten zullen we de vervolgacties inzetten. 
Bewustwording bij de buschauffeurs over de wijze 
waarop zij het beste de drempels kunnen nemen, zou 
daar ook bij kunnen horen. Wordt vervolgd. 

Frank Meijer, Commissie LeefomgevingFo
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KERNTEAM OUDEREN
Vijf wijkbewoners staan klaar om te 
helpen als u dat nodig heeft 
Je hebt een afspraak in het ziekenhuis en wil graag dat er 
iemand meegaat. Of je hebt boodschappen nodig, terwijl 
je ziek op bed ligt. En zou het niet handig zijn om af en toe 
wat ondersteuning te hebben in het huishouden?
Dit zijn vragen en situaties waar de Kerngroep Ouderen 
van de Burgemeesterswijk zich over buigt. Vijf wijkbe-
woners zetten zich in om wijkgenoten te ondersteunen 
en te helpen bij de problemen waar ze tegen aanlopen. 
“We kunnen natuurlijk niet alles zelf doen, maar we kun-
nen wel meedenken over goede oplossingen”, zegt Trudy 
Klokke-den Balvert, een van de leden van de kerngroep. 
“Als iemand naar het ziekenhuis moet, rij ik zelf wel even, 
maar als iemand structurele zorg nodig heeft kan ik wel 
samen met die persoon de mogelijkheden onderzoeken.”
Aandacht voor ouderen is niet nieuw in onze wijk. Een 
paar jaar geleden startte de wijkvereniging een ambitieus 
project om oudere wijkbewoners hulp aan te bieden. Elke 
straat had een contactpersoon, waar mensen met hun 
hulpvragen terecht konden. Omdat er weinig hulpvragen 
kwamen stierf het project een stille dood.
Ook de Kerngroep wordt tot nu nog niet overstelpt met 
hulpvragen. “Wij denken dat er veel mensen zijn die 
behoefte hebben aan ondersteuning, maar er niet om 
durven vragen. Omdat ze te trots zijn of omdat ze vinden 
dat ze zelf alles nog kunnen. Toch denken we dat we ook 
die mensen steun kunnen bieden!”
Heeft u de komende tijd behoefte aan ondersteuning, de 
leden van de kerngroep komen graag met u in gesprek. 
Ook voor alleen een kopje koffie drinken en een praatje 
maken staan ze open.
Geïnteresseerd?
 
U kunt bellen met:
Bea Freriks-Evers 06-4682643
Birgitta Aelbers-Van Dijen 06-38482691
Floor Vogelaar 06-39774950
Froukje Dijkhuizen 06-51542164
Trudy Klokke-den Balvert 06-49810007

Hanneke Nagel

Gevraagd: 
boeken voor de 
Boekenmarkt

Op woensdag 2 november en zaterdag 
5 november 2016 vindt in De Bakermat 
onder de Diaconessenkerk weer de jaar-
lijkse boekenmarkt plaats. Daarvoor 
kunt boeken inleveren die u kwijt wilt, 
maar die andere mogelijk graag willen 
hebben.

Tijdens de Jaarlijkse Bazar op woensdag 
2 november wordt ook dit jaar weer een 
grote boekenmarkt georganiseerd van 
10.00 tot 17.00 uur in het wijkcentrum 
de Bakermat onder de Diaconessenkerk. 
Na het succes van vorige jaren zal deze 
ook nog op zaterdag 5 november open 
zijn van 10.00 tot 16.00 uur. Voor weinig 
geld kan je jezelf en anderen verrassen 
met een mooi boek of boekwerk, voor 
jong en oud, overzichtelijk gerang-
schikt naar verschillende thema’s: 
van ontspannen tot studieus.  

In de loop van het jaar 
wordt de nieuwe aanvoer 
in ontvangst genomen en 
geselecteerd op kwali-
teit en onderwerp. Om 
het aanbod interessant 
en actueel te houden, 
is regelmatig aanvul-
ling nodig van de voor-
raad. Door het aanbod 
van bewoners uit de wijk 
en van andere bewoners die 
af en toe grote opruiming hou-
den, lukt het meestal goed een 
aantrekkelijk aanbod te houden. 

De opbrengst is samen met die van de 
bazar voor de helft voor algemene goede 
doelen bestemd , zoals vorig jaar de 
Stichting Vluchtelingenwerk Arnhem. De 
andere helft is voor kerkelijke doelein-
den zoals verbetering van het wijkcen-
trum De Bakermat, ondersteuning van 
het jeugdwerk e.d.

De werkgroep boekenmarkt nodigt u van 
harte uit de komende tijd onze voorraad 
te verrijken met boeken die u wel kwijt 
wilt, en die nog verkoopwaardig zijn. 
U kunt met onderstaande personen con-
tact opnemen voor het aanleveren of 
ophalen van uw overtollig geworden 
schatten. Bij voorbaat onze dank.

Jan Siert Wiersema, 026-4420720 en 
Tjissie Clifford 4439160.

Verkoopexpositie van 
twintig kunstenaars 
in Diaconessenkerk
Op zaterdag 12 november is het werk 
van 20 kunstenaars te zien op een ver-
koopexpositie in de Diaconessenkerk 
in Arnhem. Er wordt geëxposeerd 
door bekende en minder bekende 
kunstenaars, met zeer divers werk. 
Te zien zijn onder meer: schilderijen, 
grafiek, collages, keramiek, mozaïek, 
viltwerk, edelsmeedwerk en tassen.
De gratis toegankelijke expositie is 
geopend van 10.00 - 17.00 uur en 
wordt muzikaal omlijst door een aan-
tal enthousiaste muzikanten.
 
Kunstverkoop / Expositie
Zaterdag 12 november, 10.00 - 17.00 
uur
Entree: gratis
Diaconessenkerk, Izaäk Evertslaan 
11, Arnhem

Wandelcafé
Zondag 25 september heb ik meegelopen met 
Wandelcafé Arnhem. Om 11 uur verzamelden 
we bij de Molenplaats en onder leiding van Jan 
Altena maakten we met veertien deelnemers een 
13 km lange wandeling naar Park Lingezegen. 
Wandelcafé Arnhem gaat zijn 19e levensjaar in 
en is een initiatief van wandelvereniging TeVoet, 
Molenplaats Sonsbeek en Nivon Arnhem. Jaarlijks 
zijn er negen wandelingen, altijd op de laatste 
zondag van de maand. Vanaf de Molenplaats lie-
pen we over de Mandelabrug door Meinerswijk 
naar Park Lingezegen. Onderweg vertelde Jan over 
allerlei bezienswaardigheden. Voor een kopje kof-
fie pauzeerden we bij pannenkoekenrestaurant 
Schuytgraaf. De tocht eindigde bij Landerij De Park 
waar Theo de Bruin een boeiende uitleg gaf over 
de ontwikkeling van Park Lingezegen. Voor een 
Fotoimpressie van de wandeling kunt u terecht op 
de website. Mijn vrouw en ik zijn van plan om vaker 
mee te gaan wandelen. We verbaasden ons erover 
dat er niet meer deelnemers waren.

Jos Zwaan
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Wijkschouw: haaientanden en zebrapaden
In het wijkactieplan hebben de inwoners van Penseelstreek, 
Burgemeesterswijk en Transvaal een aantal aandachtpunten geïn-
ventariseerd m.b.t. de veiligheid en de inrichting van de openbare 
ruimte. Op 30 augustus kwamen er drie vertegenwoordigers van de 
gemeente (wijkregisseur Wendy Beukhof, stadsdeelmanager wijkonder-
houd Vivienne van Sante en verkeerskundige Harrie Hamers) naar onze 
wijk om deze punten ter plekke te bespreken en afspraken te maken. 
Namens onze wijk waren voorzitter Barend Freriks en secretaris Jeppe 
Balkema aanwezig tijdens deze zogenaamde wijkschouw.
Er zijn in totaal elf locaties bekeken, waarvan vier in de Burgemeesterswijk. 
Het gaat hier om de volgende locaties en knelpunten:
• Haaientanden op zijwegen die uitkomen op de Amsterdamseweg? 

De gemeente wil daar geen haaientanden aanbrengen omdat 
deze punten al zijn ingericht als op- en uitritten met een drempel. 
Daarmee is voldoende duidelijk gemaakt dat verkeersdeelnemers 
moeten stoppen voordat ze de Amsterdamseweg oprijden.

• Zebrapad bij Albert Heijn? Volgens verkeerskundige Harrie Hamers 
zou een eventueel zebrapad hier alleen maar voor schijnveiligheid 
zorgen. Daarom is de gemeente terughoudend met de aanleg van 
zebrapaden. Afgesproken is dat de gemeente bekijkt of er via 
belijning een duidelijke oversteekplaats aangegeven kan worden. 
Nu steken mensen overal op het verhoogde deel over. Een zebrapad 
behoort tot de mogelijkheden als bewoners zich er echt veiliger bij 
voelen. Er wordt nog eens naar gekeken samen met de Commissie 
Leefomgeving.

• Bestrating Jollesstraat. Op termijn moet de riolering hier vernieuwd 
worden. Dan zal bekeken worden of de bestrating (nu asfalt; straks 
mogelijk klinkers) wordt meegenomen. Wanneer dat kan gebeuren is 
onduidelijk en hangt af van de prioriteit van zaken elders in de stad.

• Aanplanting Cordesstraat. Daar zijn enkele grote bomen gekapt en 
de vraag is of er nieuwe voor in de plaats moeten komen. Er staan 
echter al veel grote bomen in aangrenzende tuinen. De gemeente 
twijfelt daarom aan de toegevoegde waarde van nieuwe bomen. 
Vivienne van Sante buigt er zich nog eens over met de Commissie 
Leefomgeving. 

Medio november wil de gemeente met de wijkbewoners een informatie-
avond beleggen over alle knelpunten. Kijk op de website voor datum, 
tijdstip en plaats van de bijeenkomst.

Henk Donkers
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Moet er een zebrapad komen bij Albert Heijn? Deze automobilist stopte 
overigens om de voetgangers over te laten steken, maar zij lieten hem 
voorgaan.



NAAMGEVERS
In deze rubriek vindt u een artikel van Bert Koene over de naamgever van de straat. Johan Bosveld 
maakt voor de achterpagina Foto's: van de straat zoals die er nu bij ligt.
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Mr. Johan Weerts is de enige die een straat in de 
Burgemeesterswijk naar zich vernoemd kreeg met 
‘burgemeester’ voor zijn naam. Zo was het aan-
vankelijk niet bedoeld. In de vergadering van de 
Arnhemse gemeenteraad van 20 juni 1903 stelden 
B en W de naam Weertsstraat voor, helemaal naar 
de manier van naamgeving van de andere straten in 
de wijk. Raadslid Evekink Busgers vroeg zich echter 
bezorgd af of dat geen verwarring zou veroorzaken 
bij vreemdelingen, omdat er al een Weerdjesstraat 
bestond. Was het niet beter om er Burgemeester 
Weertsstraat van te maken? B en W namen dat 
voorstel over, waarna het zonder hoofdelijke stem-
ming door de raad werd 
aangenomen. 

Sanering schuldenberg
Johan Weerts werd op 17 
januari 1769 geboren in 
Deventer. Zijn vader en 
grootvader waren schepe-
nen (‘burgemeesters’) van 
die stad. Hij studeerde rech-
ten in twee etappes: eerst 
in Göttingen (Duitsland) en 
vervolgens in Leiden. In 1791 
vestigde hij zich als advocaat 
in Deventer. Op 14 september 
1799 trouwde hij met Adriana 
Maria van der Niepoort, een 
weduwe van nog geen 22 
lentes. 
In september 1802 werd Johan 
Weerts benoemd tot raads-
heer aan het Gerechtshof van 
Gelderland in Arnhem. Hij gaf 
die functie drie jaar later op, 
bleef wel in Arnhem wonen en 
werd in 1811 lid van de ste-
delijke raad. Omstreeks 1815 
was hij ook directeur van de 
Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij. Weerts was een 
opvallend kundig raadslid. Vermoedelijk heeft vooral zijn 
verstandige kijk op het saneren van de schuldenberg van 
de stad ertoe bijgedragen dat hij bij Koninklijk Besluit 
van 5 maart 1824 werd benoemd tot burgemeester van 
Arnhem. Dat was volgens het nieuwe model van één bur-
gemeester bijgestaan door twee wethouders, in plaats 
van het oude driemanschap van burgemeesters.

Doortastend 
Arnhem was een verslonsde stad. Er was veel te doen 
en Weerts dééd inderdaad veel. In 1817 was een begin 
gemaakt met de ontmanteling van de oude vestingwer-
ken, die als een knellend korset werden ervaren. Onder 
zijn leiding werd de sloop van de stadsmuren, het afbre-
ken van de stadspoorten en het dempen van de grachten 
met kracht voortgezet. Weerts bleef zich steeds zorgen 
maken over de wankele stadsfinanciën. Verkoop van 
stadseigendommen was een middel om daar enige verbe-
tering in aan te brengen. Zo werd in 1826 de heerlijkheid 
Meinerswijk aan de zuidoever van de Rijn van de hand 
gedaan. 

Zoals zoveel bouwsels in 
de stad, verkeerde ook het 
oude stadhuis in deerlijk ver-
val. Weerts bevorderde de 
aankoop in 1828 van het 
voormalige huis van Maarten 
van Rossum om het in te 
richten als nieuw onderko-
men voor het stadsbestuur. 
Hij stimuleerde de zorg voor 
armen, zieken en ander 
behoeftigen: in 1833 werd 
het Algemeen Armenbestuur 
– een bundeling van inrich-
tingen van weldadigheid – 
opgericht, in 1834 kwam er 
een Armenapotheek, in 1835 
een Stedelijke Leenbank. 
Arnhem was na het slechten 
van de muren weliswaar geen 
vestingstad meer, maar bleef 
volop garnizoensstad. Op de 
plek van het tegenwoordi-
ge Gele Rijdersplein verrees 
in 1836 de Willemskazerne, 
grotendeels op kosten van de 
gemeente. In mei 1839 werd 
een nieuw Paleis van Justitie 

opgeleverd. Burgemeester Weerts was toen al de zeven-
tig gepasseerd. Op zijn verzoek werd hem eervol ontslag 
verleend per 1 oktober 1841. 

ARNHEM WAS EEN VERSLONSDE STAD. 
ER WAS VEEL TE DOEN EN WEERTS DÉÉD 
INDERDAAD VEEL.

Drama op de Rijn
Twee kinderen van burgemeester Weerts, de veertienja-
rige Anna Margaretha en de zevenjarige Johan Alexander, 
brachten de middag van 6 augustus 1826 door op de 
buitenplaats Hulkestein, gelegen aan de Rijnoever tussen 
Arnhem en Oosterbeek. Hulkestein werd toen bewoond 
door mevrouw Maria Brantsen - Van Hasselt, die zelf 
een zoon van elf en een dochter van twaalf had. Tijdens 
de visite gebeurde op de Rijn iets spectaculairs: er voer 
een stoomboot langs. Het was de eerste vaart van het 
raderstoomschip dat voortaan een geregelde dienst op 
Rotterdam zou onderhouden. Aan boord van het schip 
vierde een gezelschap van Arnhemse notabelen de ope-
ning van de dienst onder het genot van muziek en drank. 
Toen men mevrouw Brantsen en haar gezelschap aan de 
oever zag staan, werd een roeibootje uitgezet om hen aan 
boord te halen. Terugvarend naar het stoomschip sloeg 
dat schuitje om. Van de elf inzittenden werden slechts vier 
gered. Mevrouw Brantsen, haar twee kinderen en de twee 
kinderen Weerts verdronken voor de ogen van de ontzette 
passagiers van het stoomschip. De andere twee slachtof-
fers waren de 32-jarige wethouder jhr. mr. J.A.A.W. van 
Rappard en kolonel W. Kuyck. Of burgemeester Weerts 
ook aan boord was en ooggetuige van het drama, is onbe-
kend. In de verslagen wordt daarvan in ieder geval geen 
melding gemaakt.

Statenlid en Kamerlid
Weerts heeft zich niet alleen voor de stad Arnhem inge-
zet. In april 1824 werd hij lid van Provinciale Staten van 
Gelderland. Het was zuiver toeval – onverwacht overlijden 
van een zittend lid – dat dit vrijwel samenviel met zijn 
benoeming tot burgemeester. In oktober 1826 verhuisde 
Weerts van Provinciale Staten naar de Tweede Kamer van 
de Staten-Generaal. In 1838 was hij het enige Kamerlid 
dat het voorstel van de minister van financiën onder-
steunde om een spoorweg van Amsterdam langs Arnhem 
naar de Duitse grens aan te leggen. Meer dan een ver-
traging van enkele jaren betekende dat trouwens niet. De 
Rhijnspoorweg van Amsterdam via Utrecht naar Arnhem 
werd op 14 mei 1845 geopend. Weerts maakte in oktober 
1840 de overstap naar de Eerste Kamer, waarin hij tot 
zijn dood zitting had. Mr. Johan Weerts overleed op 14 Mei 
1842 in de ouderdom van 73 jaar.

Bert Koene

Burgemeester Johan Weerts. 
(Collectie Gelders Archief.)

De Burgemeester Weertsstraat

Weerts ‘haalde’ de Willemskazerne naar Arnhem. Die ver-
rees in 1836 op het huidige Gele Rijdersplein. De kazerne 
ging in september 1944 in vlammen op en is niet herbouwd.

Drama op de Rijn voor buitenplaats Hulkestein. Bij de opening 
van de stoombootdienst Arnhem-Rotterdam sloeg een sloep 
om die op weg was naar het raderstoomschip. Er kwamen 
zeven opvarenden om onder wie twee kinderen van burge-
meester Weerts. (Aquarel door J.D. Gebly. Familiearchief 
Kuyck in het Centraal Bureau voor Genealogie.)

Burgemeester Weerts entameerde de aankoop van het voor-
malige woonhuis van Maarten van Rossum (het Duivelshuis, 
links op de ansichtkaart) als het nieuwe stadhuis.
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