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Interview met psycholoog 
en wijkgenoot Toon Damen

Liefde is samen delen

Een goede buur is beter dan 
een verre vriend 

Ian en Jacqueline wonen ‘bijna-passief’ 

Liefde en wijsheid volgens Amy van Son

Rosanne over haar bedrijf Jade Plaats 

Het recept voor liefde van Marijn en Janet

Rubens route naar school 

... en meer...

tekst: Froukje Witteveen

Tijdens de redactievergadering besluiten we 
unaniem het februarinummer aan de liefde te 
wijden. Direct daarna begint de redactie enthou-
siast te brainstormen over mogelijke onderwer-
pen: liefde voor de wijk, natuurlijk, liefde voor je 
lief, liefde voor je naaste, je huis, je huisdier… de 
mogelijkheden zijn schier oneindig. Dan rijst de 
vraag: hoe denkt een deskundige op dit gebied, 
een psycholoog over de liefde? Een gesprek 
volgt met Toon Damen van Psychologenpraktijk 
Element.

Op een lenteachtige middag in januari ontmoet ik Toon Damen in 
zijn praktijk op de Lovinklaan. Van tevoren hebben wij afgesproken 
dat Toon zelf bepaalt wat hij wil vertellen, zolang het maar over de 
liefde gaat. Ik ben benieuwd. Op zijn website blijkt dat Toon van 
alle markten thuis is. Naast de reguliere psychologie en gedrags-
therapie is Toon vooral gespecialiseerd in het begeleiden van (top)
sporters en hun coaches. 

Liefde is intimiteit
Toon, jeugdig, sportief, begin zeventig, valt meteen met de deur 
in huis. “Ik heb zo mijn eigen ideeën over liefde. Voor mij is liefde 
intimiteit, het is het samen genieten van wat je met elkaar deelt. Dit 
samen delen komt in alle culturen voor.”

“Tijdens mijn dagelijkse werk”, legt Toon uit, “leer ik mijn cliënten 
van zeer nabij kennen. Als sportpsycholoog krijg ik regelmatig de 
kans om, op belangrijke momenten, deelgenoot te zijn van de emo-
ties van sporters en hun coaches. Momenten van zowel vreugde 
als van teleurstelling en verdriet. Ik ervaar dit als zeer waardevol 
en inspirerend. Het is heel bijzonder dat je zo dicht bij iemand mag 
zijn, op zo’n bijzonder moment in hun sportcarrière. Deze intimiteit 
of verbondenheid is van levensbelang en kan in diverse situaties 
plaatsvinden.”
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“Je hebt verschillende soorten intimiteit, bijvoorbeeld sociale intimiteit”, 
gaat Toon verder. “Dat is de verbondenheid die jongeren vinden door het 
dragen van bepaalde kleding, via social media of bij (sport)clubs. Sociale in-
timiteit is erg belangrijk, het gaat om het delen van bepaalde interesses en 
biedt de mogelijkheid om hierover met gelijkgestemden te praten. Samen 
sporten is ook een vorm van sociale intimiteit. Je hebt met je medesporters 
eenzelfde doel of ideaal voor ogen, je proeft bij wijze van spreken elkaars 
zweet, terwijl je niets van de privé-situatie van de ander hoeft te weten.”

Intimiteit in het Sonsbeekkwartier 
Dan neemt het gesprek een verrassende wending. Toon past het begrip 
intimiteit toe op het Sonsbeekkwartier. Hij geeft aan dat je in de wijk ver-
schillende soorten intimiteit hebt, zoals de al eerdergenoemde sociale inti-
miteit, hiervan is sprake bij buurtborrels en op Koningsdag op het Goeman 
Borgesiusplein. Verder heb je de emotionele intimiteit: babygehuil of ru-
ziegeluiden bij de buren. Maar in het Sonsbeekkwartier is vooral ook spra-
ke van esthetische intimiteit. Als voorbeeld van deze vorm van intimiteit 
noemt Toon niet alleen het samen genieten van de bouwstijl van je huis, 
maar ook het bij elkaar kijken hoe de verbouwing van het huis vordert. 
Deze esthetische intimiteit weerspiegelt de identiteit van de wijkbewoners. 

“Het Sonsbeekkwartier straalt iets uit waar je als potentiele bewoner bij wilt 
horen, waar je je veilig voelt, waar je geaccepteerd wordt, kortom waar je 
je mee verbonden voelt: intimiteit!”, legt Toon uit. “De mate van verbinding 
en hoeveel tijd je met je wijkbewoners verbonden wilt zijn, verschilt per 
persoon. Sommige mensen willen absoluut geen contact met buren of wijk-
bewoners: deze mensen zullen niet snel een huis in het Sonsbeekkwartier 
zoeken. Het klinkt cliché maar het aloude gezegde ‘een goede buur is beter 
dan een verre vriend’ is nog altijd van toepassing.”

Toon merkt op dat de planologische indeling van het Sonsbeekkwartier 
hier zeker aan bijdraagt. De brede straten, de verschillende pleintjes en de 

groenvoorziening bieden volop gelegenheid 
voor intimiteit. “De gehele wijk en de omge-
ving, denk aan het Sonsbeekpark, zijn zeer 
uitnodigend. Sonsbeek is heel aantrekkelijk 
voor mensen met gevoel voor autonomie en 
vrijheid, maar zal waarschijnlijk minder aan-
trekkelijk zijn voor alleenstaanden, juist vanwe-
ge deze ruime opzet”, aldus Toon.

Het Sonsbeekkwartier:  
intimiteit en de toekomst 
Op de vraag hoe de toekomst van het Sons-
beekkwartier er qua intimiteit uit ziet, legt 
Toon uit dat een wijk niet statisch is, maar 
continu verandert. Zolang er groepen binnen 
de wijk zijn waar wijkbewoners zich bij kunnen 
aansluiten, blijft het gevoel van veiligheid en 
verbondenheid in stand. Het zou ook fijn zijn 
als een oplossing wordt gevonden voor de 
verkeersdrukte en de parkeerproblematiek. 
Als een mogelijke oplossing noemt Toon het 
gebruik van (elektrische) deelauto’s. Dit zal bij-
dragen aan de veiligheid en de verbondenheid 
en dus aan de intimiteit in de wijk.

Toon en het Sonsbeekkwartier 
In eerste instantie geeft Toon het Sonsbeek-
kwartier een krappe voldoende als rapportcij-
fer. In de loop van het gesprek komt hij hierop 
terug. “Als ik met het oog van een niet-wijkbe-
woner naar het Sonsbeekkwartier kijk, kom 
ik tot de conclusie dat ik de wijk toch wel een 
dikke acht moet geven. Als ik terugkom van va-
kantie en ik via de Apeldoornseweg naar huis 
rijd, denk ik altijd: wat is het hier mooi!”

Geboren in 1949 in Arnhem

Burgerlijke staat getrouwd, twee 

volwassen kinderen

Woont sinds 1999 aan de Lovinklaan in 

het Sonsbeekkwartier in Arnhem

Opleiding MTS Bouwkunde, studie psy-

chologie aan de UvA in Amsterdam

Eerste (bij)baan “Ik heb in mijn jeugd 

ook kranten bezorgd hoor, maar ik wil 

hier graag de militaire dienst noemen. 

Tijdens de dienstplicht werden mijn 

ogen geopend, ik heb hier niet alleen 

discipline geleerd, maar ook dat je pas 

hebt gewonnen als je de finishlijn bent 

gepasseerd.”

Vervoermiddel in de stad: de fiets, buiten 

de stad: de auto

Sport actief: hardlopen en wielrennen, pas-

sief: voetbal en de Olympische Spelen

Boek ‘De meeste mensen deugen’ van 

Rutger Bregman

Film “Ik kijk niet veel films, ik hou meer van 

documentaires. Ik heb me trouwens wel 

voorgenomen om vaker naar de bioscoop 

te gaan.”

Muziek Blues, onder andere Dion Dimucci 

- “Allemaal dansende oude mensen in de 

Stadsschouwburg”, de Beatles en de  

Stones, maar ook Bruce Springsteen

Onmisbaar bewegen

Toon Damen in het kort

Esthetische intimiteit: samen genieten van 
de bouwstijl van je huis en bij elkaar kijken 
hoe de verbouwing van het huis vordert. 
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www.bakkerijtomvanotterloo.nl

Arnhem • De Steeg 

De gemeente Arnhem wil de CO2 uitstoot in de stad 
fl ink verminderen. Een van de plannen is om naar 
duurzame en aardgasvrije wijken te gaan. Nieuw-
bouwwijken en wijken waar duurzame energiebron-
nen zijn, kunnen voor 2030 aardgasvrij worden. 
Maar omdat onze wijk geen duurzame energie-
bron heeft en hier hoofdzakelijk veel oude huizen 
zijn, geldt dit niet voor Sint Marten en Sonsbeek. 
Daarom is het hier vooral belangrijk om energie te 
besparen door bijvoorbeeld isolatie en duurzame 
energie op te wekken door zonnepanelen. 

In Arnhem helpen AANjagers in de wijken bij het re-
aliseren van energieprojecten. Als je een duurzaam 
initiatief op touw wil zetten, in je straat, buurt of 
wijk kun je een AANjager benaderen. Hij kan je hel-

1: Sickeszplein
2: Graaf Ottoplein
3: Kop Sint Antonielaan
4: Staringplein
5: Tegenover de Coop

pen als je op zoek bent naar ondersteuning, advies wilt of wil aansluiten 
bij bestaande initiatieven.  

Op www.arnhemaan.nl vind je naast informatie, inspirerende voorbeel-
den. Ook kun je hier terecht om deskundigen te vragen mee te kijken 
naar energieoplossingen in je woning. Ook als je samen met buren meer 
informatie wilt, kunnen ze in de wijk langskomen en meer vertellen over 
wat er allemaal mogelijk is. 

Daarnaast is er ook nog een AANjaagfonds voor ondersteuning van wijki-
nitiatieven bij het uitvoeren van duurzame acties in de wijk. En er zijn in 
Arnhem meer subsidiemogelijkheden. Bij het Energieloket Midden-Gel-
derland (www.elmg.nl) kun je terecht voor informatie over energiemaat-
regelen, uitvoerende bedrijven en subsidies.  

Meer weten? Je vindt meer informatie op  de wijkwebsite 
www.sintmartensonsbeek.nl 

Kansen voor 
energiebesparen

Plan laadvoorzieningen 

Omdat de Gemeente Arnhem verwacht dat de behoefte aan 
laadvoorzieningen in onze wijk groter wordt, is er een laadplan 
gemaakt. Tweeëndertig laadpunten moeten er bijkomen. Liever 
niet door een hoop losse palen langs de weg te plaatsen, maar 
op laadpleintjes geclusterd op een aantal locaties verspreid in de 
wijk. Per locatie komen er dan vier tot acht laadpunten. Op de 
informatieavond in september stelde de gemeente aanvankelijk 
vier locaties voor. Wijkbewoners gaven ook een aantal suggesties 
en er is nu een nieuwe locatie bijgekomen: op de kop van de Sint 
Antonielaan, hoek Dalweg/Hommelseweg. 

Ook zijn naar aanleiding van reacties op de informatieavond in 
eerste instantie niet alle plekken met een parkeerbord gereser-
veerd voor elektrische voertuigen. Dat zullen eerst twee plekken 
zijn. Als later blijkt dat er meer laadbehoefte is, krijgen ook andere 
plekken zo’n parkeerbord.

Op de kaart zie je waar de voorgestelde locaties zijn. 
Binnenkort gaat de gemeenteraad beslissen over deze locaties. 
Op dit verkeersbesluit zijn de normale inspraakregels van be-
zwaar of beroep van toepassing.

Meer informatie vind je op de website www.sintmartensonsbeek.nl 
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Achter de voordeur van...

Hij droomde er altijd al van om zelf 
een herenhuis te ontwerpen en 
te bouwen, midden in de stad, en 
dan liefst één die helemaal ener-
gieneutraal is. Op een kavel aan de 
Nijhoffstraat is dat bijna gelukt. Ian 
bouwde zijn huis samen met zijn 
vrouw Jacqueline en zijn vader Jan. 
Gasloos, maar niet helemaal los 
van de elektriciteitsleverancier. Het 
stel betaalt nu maar een paar euro 
per maand aan energiekosten. “Het 
hoeft niet extreem duur te zijn om 
energieneutraal te bouwen”, zegt Ian 
trots. 

Het verhaal van dit pand in Sint Marten – een 
van de vrije kavels waar vroeger de toneelschool 
stond – is het verhaal van liefde. Liefde voor bou-
wen, maar ook liefde voor de aarde. Ian heeft 
de principes van duurzaam bouwen consequent 
toegepast. Dat moest ook wel, want ‘duurzaam-
heidspaus’ Dirk Zeldenrust woonde er bijna te-
genover. “Dirk liep regelmatig binnen om toe te 
zien op de bouwplaats”, lacht Ian. En het is het 
verhaal van liefdevol wonen. Jacqueline en Ian 
hebben nu een prachtige plek gecreëerd waar zij 
en hun zoontje Quin gelukkig zijn. 

Gasloos 
“Juist vanwege mijn droom hield ik nauwgezet bij 
of er kavels te koop kwamen in de stad”, vertelt 
Ian. En zo kwam het dat Jacqueline in 2014 als 
eerste met haar slaapzak in het voormalig HKA-ge-
bouw lag, om er zeker van te zijn dat ze een plek 
aan de Nijhoffstraat konden kopen. In diezelfde 
tijd struinde Ian, die bouwkundige is, op internet 
allerlei fora af om te studeren op duurzame op-
lossingen. Toen nog helemaal niet zo bekend. Ian: 
“Dat het zo’n vaart zou lopen met gasloos, konden 
we toen nog niet vermoeden. Wel was duidelijk 
dat de Europese fossiele uitstoot in 2050 naar nul 
gaat.” Hij bedacht daarom dat de kern van zijn 
warmtesysteem zou bestaan uit een groot buf-
fervat van duizend liter water, dat wordt gevoed 
door zonnecollectoren. In combinatie met een 
CV-houtkachel is dan helemaal geen andere ver-
warming meer nodig. Goede isolatie en driedub-
belglas doen de rest. Als het ’s winters echt koud 

is, moet hij een heel klein beetje hout bijstoken om ongeveer op energie 
nul te blijven. “Ik heb gekozen voor een houtkachel in plaats van pellets, 
want daar zit soms troep in en ik wil zo schoon mogelijk stoken”, zegt Ian 
gedecideerd. 

Bijkomend voordeel van zo’n ‘bijna-passiefhuis’ is dat de woning niet 
alleen lucht- maar ook perfect geluidsgeïsoleerd is. Als het bijvoorbeeld 
speelkwartier is op het schoolplein van de achterliggende Jan Ligthart-
school, dan horen Jacqueline en Ian niks. “Je gaat juist heel andere gelui-
den in huis opmerken”, zegt Ian, “zoals de koelkast en het ventilatiesys-
teem.”

Kelder 
Ian heeft zelf zijn plannen uitgewerkt in AutoCAD, software voor bouwkun-
digen en architecten. Hij heeft zijn huis zo bedacht dat het levensloopbe-
stendig en rolstoel toegankelijk is. Zelfs een lift behoort in de toekomst tot 
de mogelijkheden. “Het uitgangspunt is flexibiliteit”, zo laat hij zien. “Mocht 
het nodig zijn, dan zijn de kelder en de begane grond apart te bewonen.” 
Toen de kavel nog braak lag, heeft hij meteen een grote kelder laten uit-
graven. Die krijgt nu daglicht door een patio. “Omdat we het graafwerk 
samen met de buren konden laten doen, werd het een stuk goedkoper.” 

Duurzaamheidsvirus 
De bouw is in april 2016 begonnen – een jaar na de sloop van de toneel-
school. Ian heeft een jaar sabbatical genomen om samen met zijn vader 
al het werk te doen, tot en met de elektriciteit en waterleiding aan toe. 
Jacqueline besteedde al haar vrije uren aan het uitzoeken van materialen, 
inkoop, onderhandelingen met leveranciers, maar ook tegelwerk en schil-
derwerk. Ongeveer het enige dat werd uitbesteed was de installatietech-
niek en de regeltechniek voor het verwarmingssysteem. Uiteindelijk heeft 
de bouw maar negen maanden geduurd, veel sneller dan ze allemaal 
dachten. “We waren allemaal hiervoor al erg op elkaar ingespeeld”, zegt 
Ian. Samen hadden we al een paar huizen verbouwd. Eerst nog best tradi-
tioneel, maar nu hebben we allen het duurzaamheidsvirus te pakken.” 

tekst: Leendert Douma

Ian en Jacqueline bouwden hun eigen  
‘bijna-passiefhuis’ aan de Nijhoffstraat  

FOTO’S: ANNE VOGEL PHOTOGRAPHY

VLNR: JACQUELINE, IAN MET QUIN, JAN 
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Al jaar en dag ben ik geïnteresseerd in de Griekse en Romeinse mythes en 
filosofie. Met name in de zienswijze van Seneca, een Romeinse filosoof die 
tweeduizend jaar geleden leefde. Hij was een meester in het duiden van de 
enorme complexiteit van wat mensen drijft. 

In de filosofie zijn vele woorden voor liefde en vriendschap te vinden, net zoals 
Eskimo’s tientallen woorden hebben voor sneeuw. Zo vaar ik wel bij ‘pragma’, 
zoals de Grieken dat noemden. Waarbij je in staat bent om compromissen te 
sluiten, gekenmerkt door geduld en tolerantie. Gebaseerd op zelfkennis en 
kennis van de ander. Om samen praktisch beter te worden: de liefde van de 
wijsheid. Ik voer er wel bij. Tot afgelopen winter.

In de schemering van een ijskoude avond, zag ik op de Hommelseweg een ou-
dere dame lopen met zware tassen. Ze liep moeilijk, alsof ze pijn had. Ik kon 
niet anders dan aanbieden de tassen over te nemen en met haar op te lopen. 
We keuvelden wat onderweg en ze vertelde over haar operatie. Ze betitelde me 
als ‘een engel op aarde’ voor het dragen van de tassen. Ook vertelde ze dat ze 
twee zonen had. Toen we even later haar voordeur bereikten, bleek dat een van 
de zonen thuis was. Ik verbaasde me daarover: waarom had zij hem de tassen 
niet laten dragen? In de verre verte begonnen alarmbellen te rinkelen, maar ik 
sloeg er geen acht op. Ze bood me een kop thee aan, die ik afsloeg. Ik had met 
haar te doen en beloofde dat die kop thee nog wel eens zou komen. 

Een paar weken later stond een van haar zonen aan mijn deur. Of ik de vrouw 
was die zijn moeder geholpen had? Zij wilde langs komen voor een kop thee. Ik 
zocht daar niets achter. Tot mijn verbazing kwam hij met haar mee en begon hij 
mij op alle denkbare niveaus uit te horen. “Vrouw alleen?” Ja, vrouw alleen. “Kin-
deren?” Nee, geen kinderen. “Gelovig?” Nee, geen geloof. “Eigen huis?” Ja, eigen 
huis. “Geen man?” Nee, geen man. De moeder knikte instemmend.

Nu hecht ik aan het vertellen van de waarheid, maar dit werd te persoonlijk en 
ongemakkelijk. Na drie kwartier probeerde ik tot een afronding te komen. Toen 
we afscheid namen aan de voordeur brak de zon door. Dat werd gezien als een 
teken van boven. Het was mij inmiddels overduidelijk, we lagen op ramkoers, 
een culturele ramkoers. Ik begon me nu sterk zorgen te maken over waar deze 
hulpvaardigheid nog meer toe zou leiden. De maanden erna ontving ik meerde-
re malen berichten en bezoeken aan de deur van de zonen. Over hun moeder 
die me wilde zien. Ik bedankte telkens vriendelijk toch dringend. Zoveel onge-
makkelijkheid was me het goedbedoelde ‘naoberschap’ niet waard. 

Hun moeder zou huilen, dat begreep ik toch wel. Ineens bevond ik me in een 
situatie waarin ik verantwoordelijk werd gehouden voor de geestelijke gesteld-
heid van de vrouw en daarmee ook van haar zonen. Aan de deur probeerde ik 
duidelijk te maken dat ik alleen maar een helpende hand had geboden met de 
boodschappen en dat dit toch echt niet de bedoeling was. 

De door mij gekozen pragmatische houding bleek hier niet toereikend. Ik ging 
te rade bij Seneca die vriendelijkheid voorop stelt, maar daaraan toevoegt: wees 
alsnog bedacht op wie je toelaat. “Het kiezen van een vriend moet in veel op-
zichten vergelijkbaar zijn met de manier waarop je je deur opendoet. Als je een 
klop hoort, open je niet voor iedereen. Voor sommigen laat je de deur gesloten. 
Voor anderen kun je de deur openen, maar bewaak je deur hoe dan ook.” 

Amy van Son

De liefde van 
de wijsheid

Van boven naar onder:
• Het ‘bijna-passief’ huis op de Nijhoffstraat;
• Jan en kleinzoon Quin laten het warmtesys-

teem zien;
• Naast zonnecollectoren gebruikt het gezin 

bij echte winterse kou een CV-houtkachel. 
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STRAAL EN
ZIE ER

5 TOT 10 JAAR
JONGER UIT

effectief bij rimpels, wallen, huidveroudering,
couperose, acne, huidproblemen, pigmentvlekken,

dunne lippen, hangende oogleden en wangen

www.gezichtsverjonging.nl

Liefde is haar grote drijfveer. “Liefde zit in alles. Het is de 
essentie van alles, het is waaruit we bestaan. Liefde stroomt 
letterlijk door je heen, je straalt het uit. Bijvoorbeeld als je 
iemand tegenkomt op straat, en een glimlach uitwisselt.”

Rosanne ziet veel vrouwen met stressklachten. Vaak staan 
ze op een keerpunt in hun leven. “Het zijn vrouwen met volle 
hoofden en volle harten.  Ze houden alles draaiend en zorgen 
voor kinderen, baan, man, voor alles. Maar op een gegeven 
moment zijn ze leeg. Uitgeput.” 

Rosanne wil deze vrouwen helpen om de rust en energie in 
zichzelf te hervinden. “Te voelen wat er voor hen écht toe 
doet. Op een zachte manier om te gaan met je energie en lief-
devol op onderzoek te gaan: welk patroon maakt dat je steeds 
weer gaat rennen? Waar zit het stemmetje dat zegt dat je het 
weer niet goed doet? Alle mensen hebben zo’n kritische inner-
lijke stem die het leven onplezierig maakt en remt”, legt ze uit.  

Rosanne gaat ervan uit dat het lichaam de psyche draagt. 
“Ontdekken doe je bij mij niet met je hoofd, maar met je lijf. 
Via beweging kan je je onbewuste tot uitdrukking brengen en 
jezelf anders begrijpen.” Daarbij is de eerste stap om te “lan-
den in je lijf”, vertelt ze. “De oefeningen helpen je allereerst 
om meer in je lichaam aanwezig te zijn, zodat je vandaar uit je 
patronen kunt onderzoeken en kunt bewegen naar wie je echt 
wilt zijn.”

Naast haar drie maanden programma met de Jade Methode 
geeft Rosanne wekelijkse Qigong lessen voor vrouwen en een-
op-een begeleiding. Ook geeft ze regelmatig reTreats. 

Wil je meer weten?  Kijk op www.jadeplaats.nl

Jade Plaats
Al zestien jaar woont Rosanne Verstappen in de wijk. 
Ze is een van de ondernemers die onze wijk rijk is. 
Rosanne voelt zich hier thuis vanwege de creatieve 
open sfeer en de parken. “De stad is dichtbij en toch 
woon je hier temidden van het groen.” Met haar be-
drijf Jade Plaats wil ze vrouwen helpen om de balans 
te hervinden in een volle agenda. Niet alleen geeft 
ze wekelijkse Chi Neng Qigong (Chinese Yoga) les-
sen voor vrouwen in de wijk, ook ontwikkelde ze de 
Jade-methode. Een methode waarin je met actieve 
oefeningen contact leert maken met je intuïtie. “Je 
hebt zelf de wijsheid in pacht,” meent Rosanne, “je 
moet alleen leren hoe je er contact mee maakt”.

tekst: Judith Huinink FOTO: ANNE VOGEL PHOTOGRAPHY
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Bewonersoverleg zoekt nieuwe 
leden

Onze wijk heeft een Bewonersoverleg (BO) dat de 
gemeente advies geeft over onze wijk en over de be-
steding van een wijkbudget. Het BO bestaat uit wijk-
bewoners. In het afgelopen jaar is de samenstelling 
sterk veranderd; bijna alle huidige leden hebben zich 
in de loop van 2019 aangesloten. Ook is er nog ruimte 
voor nieuwe leden, met name uit Sint Marten. 

Lid worden is overigens niet nodig om mee te praten. 
De vergaderingen van het BO zijn openbaar, als wijk-
bewoner kan je dus mee komen praten. Het BO hoort 
graag je mening! 

Het eerstvolgende overleg is op dinsdag 3 maart, in 
de Nieuwe Hommel op de De Wiltstraat 6. De bijeen-
komst begint om 19.30 uur. 

Meepraten of lid worden? Op de wijkwebsite vind je 
meer informatie over het Bewonersoverleg:
www.sintmartensonsbeek.nl

Ondernemer uitgelicht
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Al dertig jaar zijn ze gelukkig met elkaar, ze 
vinden elkaar in de liefde voor reizen en wan-
deltochten én zijn beiden actieve vrijwilligers 
bij het Inloophuis Sint Marten. In een met veel 
zorg opgeknapt huis op de Pontanuslaan wo-
nen Janet Bosma en Marijn Pikaar. We spraken 
over wat liefde voor elkaar en anderen voor 
hen betekent. 

Van collega naar lief 
Janet en Marijn leerden elkaar kennen bij de Postbank (het 
latere ING) op de Velperweg en werkten daar regelmatig sa-
men aan automatiseringsprojecten. Gaandeweg groeide de 
liefde tussen hun. “We waren eerst meer maatjes”, vertelt 
Marijn over hoe het allemaal begon. “Al kwam de vonk zeker”, 
vult Janet lachend aan. Na een aantal jaar LAT-ten, kochten ze 
samen een huis op de Pontanuslaan. Best spannend want het 
dichtst bij samenwonen was tot dan toe het kamperen in de 
vakanties geweest. Tijdens verre reizen in hele kleine tentjes, 
dat wel. “Maar je kent vooral de leuke dingen van elkaar, de 
weekenddingen”, vertelt Janet. 

Inmiddels zijn ze al dertig jaar gelukkig met elkaar. Wat is hun 
recept daarvoor? “Het is belangrijk om aandacht aan elkaar te 
blijven besteden. Zorgen dat het geen sleur wordt”, denkt Ja-
net. “En elkaar blijven opzoeken in je vrije tijd”, meent Marijn.  
En dat doet het stel door samen verre reizen en lange wandel-
tochten te maken. Hierbij is de taakverdeling is helder. Marijn 
is slechtziend dus lezen gaat niet zo goed. Dat doet Janet dan 
ook. “Maar”, zegt Marijn, “ik moet wel blijven opletten, er niet 
slaafs achteraan lopen.” 

Vrijwilligerswerk 
Na zijn pensionering begon Marijn meteen met vrijwilligers-
werk, in eerste instantie om wat te doen te hebben. Hij ging 
bij het SWOA (Stichting Welzijn Ouderen Arnhem) aan de slag. 
Omdat hij slechtziend is, gaat hij overal lopend naartoe. Als hij 
iemand in Arnhem-Zuid bezocht, was hij vaak wel een uur of 
langer onderweg. Dus toen hij hoorde dat het Inloophuis Sint 
Marten buurtmaatjes zocht, greep hij de kans om wat dichter 
bij huis aan de slag te gaan. Ondertussen kon Janet vervroegd 
met pensioen. Nu werken ze - samen met zeventig andere vrij-
willigers - beiden bij het Inloophuis, Janet op kantoor en Marijn 
als coördinator van de Buurtmaatjes. 

Het Inloophuis op de Van Slichtenhorststaat krijgt aanvragen 
binnen van mensen die wat hulp kunnen gebruiken. Bijvoor-
beeld omdat ze eenzaam zijn, niet meer zelfstandig bood-
schappen kunnen doen of niet meer alleen over straat durven. 
Die aanvragen komen binnen via de wijkcoach en de buurt-
pastor Ellie Smeekens. Samen met Nicky Koops coördineert 
Marijn dit. “Na een aanvraag gaan we op bezoek. We kijken 
met welk buurtmaatje het klikt.” Zelf gaat Marijn ook naar 
iemand toe. “Ik zie deze man al drie jaar, hij is eenzaam, heeft 
weinig contact met zijn dochter. Ik kom daar elke week op een 
vaste tijd. Als ik kom, ligt zijn hond al op me te wachten”, zegt 
hij met een glimlach.   

Achter de voordeur 
Marijn vindt het fijn dat hij op deze manier iets kan bijdragen 
aan zijn eigen wijk. “Wat ik belangrijk vind, is dat je met kleine 
dingen iemand weer een beetje zin in het leven kunt geven.” 
Ook loopt hij anders door de wijk, vertelt hij. “Het ziet allemaal 
mooi uit, maar er is ook veel verborgen eenzaamheid, armoe-
de ook. ” 

Janet doet voor het Inloophuis de administratie en de finan-
ciën, ook houdt ze reserveringslijst bij van de ruimtes en het 
adressenbestand. “Omdat het een organisatie is die veel goed 
doet, wil ik meehelpen met waar mijn kwaliteiten liggen.” 

Naastenliefde 
Het Inloophuis is verbonden met de Eusebiusparochie. Toch 
zijn ze beiden niet religieus. “Je hoeft niet gelovig te zijn om 
daar vrijwilligerswerk te mogen doen”, vertelt Janet. Dat geldt 
ook voor diegene die hulp zoekt. “Gisteren bij een intakege-
sprek kreeg ik de vraag: ‘Waar gaat het dan vanuit?’ ‘De Eusebi-
usparochie’ zei ik. Ik zag hem schrikken ‘Ooh, gaan ze me be-
keren?’”, vertelt Marijn. Schrik is niet nodig, want dat doen ze 
niet. Er wordt ook geen wederdienst verwacht. “Dat vind ik het 
mooie van de diaconie. Het is gebaseerd op naastenliefde en 
respect,  je respecteert die ander in de situatie waarin hij zit.” 

De houding die ze beiden tijdens hun verre reizen hadden is 
vergelijkbaar met hoe ze het vrijwilligerswerk benaderen, ver-
telt Marijn. “Je gaat naar een land en je bent daar te gast. Het 
leven gebeurt zoals de mensen het gewend zijn en daar heb je 
respect voor. Als je ze wilt benaderen, is het nodig om afstand 
te nemen van je eigen ideeën hoe iets moet. Als buurtmaatje 
doe ik dat ook.” Janet vult aan: “Je accepteert de ander gewoon 
zoals hij is.”

Romantische liefde en naastenliefde hebben veel met elkaar 
gemeen”, denkt Marijn hardop. “Je geeft elkaar de ruimte en 
legt geen claim op elkaar. Je bent tenslotte geen bezit van el-
kaar.”

Recept voor liefde:
 “De ander respecteren zoals hij is.” 

tekst: Elsebeth Hoeven
FOTO: BT PHOTOGRAPHY
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De route naar school

Bewonersoverleg Sint Marten 
Sonsbeek (BO): secretariaat.stmar-
tensonsbeek@gmail.com

Het BO vergadert zeven keer per 
jaar. De vergaderingen zijn open-
baar. De volgende vergaderingen 
staan gepland op 3 maart en 14 
april in De Nieuwe Hommel. De 
bijeenkomst begint om 19.30 uur. 

De Nieuwe Hommel: 
De Wiltstraat 6, 6821 CE Arnhem | 
www.denieuwehommel.nl

Inloophuis Sint Marten:  
Van Slichtenhorststraat 34| 6821 
CM Arnhem | 026 442 60 66

Team Leefomgeving:  
Caroline Baarschers|  
06 468 154 67 | 
caroline.baarschers@arnhem.nl

Spreekuur Wijkteam:  
elke donderdag 15.00 - 16.00 uur in 
de Nieuwe Hommel

Wijkagent: Eric Hortensius |  
Eric.hortensius@politie.nl

Politiepost: Hommelseweg 56 | 
Spreekuur dinsdag van 18.00 – 19.00 
uur. 

Spreekuur huurdershuis |Inloop-
huis Sint Marten | maandag 9.00 – 
12.00 | donderdag 13.00 – 16.00 

Groengroep St.Marten Sonsbeek-
kwartier (o.a. boomspiegels):  
groenewijk@live.nl

Gemeente: 0900 1809 

Vuilophaaldienst Sita:  
026 446 04 90 

Dit is een uitgave van het  
Bewonersoverleg Sint Marten 
Sonsbeek. De wijkkrant wordt zes 
keer per jaar door wijkbewoners 
huis aan huis bezorgd. 

De wijkkrant verschijnt elke twee 
maanden: eind februari, eind april, 
eind juni, eind augustus, eind okto-
ber en eind december. 

Coördinatie, (eind)redactie en  
vormgeving: Elsebeth Hoeven

Redactie: Leendert Douma, Judith 
Huinink, Froukje Witteveen.

Fotografie: Anne Vogel Photograp-
hy (ook cover), bureauBeeld (ook 
column), bt photography.

Bijdragen: Amy van Son, Ruben 

Drukwerk: Dogan Copyshop  
& Drukkerij

E-mail:  
info@sintmartensonsbeekkwartier.nl 

Website:  
www.sintmartensonsbeek.nl 

Volg de wijk op Facebook:  
@SintMartenSonsbeek

Bewoners en organisaties in de 
wijk zijn van harte uitgenodigd een 
bijdrage te leveren aan de website 
en/of wijkkrant. Op de website vind 
je meer informatie.  

Ondernemers in de wijk kunnen 
adverteren in de krant. Kijk voor 
de mogelijkheden op de website of 
stuur een e-mail.  

Wil je meehelpen met het bezorgen 
van de wijkkrant in jouw straat? We 
kunnen alle hulp goed gebruiken! 

ColofonPraktische info

Ruben zit op de Jan Ligthartschool in de klas van juf Henriëtte. Hij tekende voor de wijkkrant wat hij tegenkomt als hij 
naar school loopt. 


