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Omdat het nog een tijdje duurt tot er weer gezellige buurtactiviteiten

kunnen plaatsvinden, maken we een tijdelijke PDF-krant die je kunt 

uitprinten of op je beeldscherm kunt lezen. 

Met persoonlijke verhalen, om zo op de hoogte te blijven van elkaar

(niet iedereen zit op facebook), zoals:

-  Hoe gaat het met jou in deze isolatietijd, waar loop je tegen aan    

 en wat vind je juist prima?      

-  Werk je thuis, heb je last om je te concentreren met de kinderen erbij, 

 of geniet je er juist van?

-  Zoek je contact, hulp of heb je vragen aan elkaar?

-  Heb je tips over boeken, films, tv-uitzendingen, een recept, of gedicht?
-  Wat doe je thuis als hobby of werk, wil je daarover vertellen?

Heb jij ook een korte bijdrage, verhaal, tip enz. liefst met foto of illustratie erbij? 

Of wil je reagereren? Stuur het naar: stadseilandkrant@papyr.nl  

De redactie: Stadsburen Marion en Eva 

1e uitgave mei 2020

Een leeskrant van en door bewoners t i jdens de Coronati jd

Voor ons ligt de allereerste Stadseilandkrant 

Het is voor ons allen een bizarre tijd. Op zondag 16 maart veranderde er 

zoveel. Kinderen krijgen thuis les, veel mensen werken thuis, restaurants 

zijn dicht. Naar je favoriete sportclub of toneelvoorstelling gaan is niet meer 

mogelijk. Tegelijkertijd zijn er mensen die superhard in de zorg werken, onze 

helden. 

Voor mijzelf is dit thuiswerken en zorgen dat mijn dochter thuis wat schoolwerk 

maakt. Ik zoek naar nieuwe routines. Dit geldt denk ik voor velen van ons. 

Zoeken naar nieuwe activiteiten om ons zinnig en creatief bezig te houden. In 

het begin was dit voor mij op Netflix Ozark kijken. Inmiddels heb ik in twee 
weken drie seizoenen weggewerkt.

Nu is de tijd van nieuwe creativiteit. Ik zie het overal. Youtube staat vol met 

creatieve filmpjes: virtual choirs en virtual orchestras bijvoorbeeld. Met elkaar 
zoeken we naar nieuwe vormen van verbinding en gemeenschap. We zoeken 

naar mogelijkheden om elkaar te ondersteunen.

In onze wijk zijn we super creatief bezig. Onze Facebook-pagina van Stadseiland 

staat boordevol getuigenissen. Mensen ruimen hun huis, en geven oude spullen 
weg, een echte duurzame circulaire economie.

De nieuwe creativiteit heeft ook deze krant opgeleverd. Verslagen van ZZP’ers, 

recepten en nog veel meer. Ik hoop dat we ook door middel van deze krant 

elkaar een beetje beter leren kennen.

Günther Sturms

mailto:stadseilandkrant%40papyr.nl?subject=stadsdeelkrant%202
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RECEPTENRUBRIEK

Oorlogstaart of beschuittaart 

Dit recept kreeg ik van een vriendin uit Groningen. 

Het is ook zo grappig geschreven omdat ze o.a. de 

Koopmans Custard noemt. Volgens mij bestaat dat 

niet meer. Maar je kunt ook kant-en-klare pudding 
gebruiken of zelf maken. Dat laatste lijkt me wel 

zo lekker, omdat de smaken dan beter intrekken.

Het is een authentieke weergave zoals oma het 

beschreven heeft. En het is werkelijk heerlijk.

•  Beschuiten even door de melk halen en op een bord 

 of schaal leggen

•  Van de melk met (biscuit-)kruimels een stevige pudding 

 maken met custardpoeder van Koopmans; plus suiker

• De hete pudding over de beschuiten; 

 direct Mariakoekjes erop
• Dan de koude jam erover

• Plusminus 24 uur laten staan 

• opdienen met slagroom. 

Hoeveelheid? Beschuit 1 of 2 rollen enz., alles kan.

Dit maakte mijn moeder in de oorlog en op 

mijn verjaardag. Eet ze! Klucke

Ingestuurd door Thea van der Gun

MEDEDELING

Beste buurtgenoot en kattenliefhebber,

“In mei 

leggen alle vogeltjes een ei, 

behalve de koekoek en de spriet, 

die leggen in de meimaand niet.”

Misschien ken je dit gezegde nog wel, maar ik zou het erg fijn vin-

den en ik denk menigeen met mij, wanneer in de komende tijd de 

uitgekomen vogeltjes niet meteen ten prooi vallen van de katten in 

de buurt. Ik weet dat het nu eenmaal in hun natuur zit, maar om 

te overleven hebben zij die vogeltjes niet nodig. Werken jullie mee?

Hoe?

Binnen houden (in deze tijd een bekend gegeven), een belletje aan de 

halsband, maar misschien hebben jullie zelf nog wel een beter idee. 

Alvast erg bedankt, ook namens alle andere vogelliefhebbers en kinderen! Jos Specken
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Verhaal geschreven door John Koot (niet op de afbeeldingen ;-))

Tijdsbeleving als je ouder wordt

Je tijdsbeleving in deze coronaperiode is afhankelijk van wat je doet. Als je net als ik 

een van de ouderen bent, zou de tijd best eens snel kunnen gaan. Daarom dit onder-

werp. Je hoort veel mensen zeggen: het lijkt net alsof de tijd sneller gaat als je ouder 

wordt. Dat is natuurlijk niet zo, dus is het een gevoel of beleving, die heel natuurlijk 

is. Je komt dat eigenlijk heel geregeld tegen. Het wordt vooral veroorzaakt door het 

verminderen van nieuwe ervaringen, ofwel het vermeerderen van bekende situaties. 

Om dat duidelijk te maken een paar voorbeelden. 

Ouder worden per 10 jaar

Onze eerste 10 jaar verlopen erg traag. Je wilt heel graag “groot” 

worden. Je wilt alles doen en beleven wat de ouderen ook doen, waar 

je nu nog te klein voor bent. Je bent waarschijnlijk wat ongeduldig. 

Je hebt alleen maar nieuwe ervaringen. 

De tieners (het tweede blok van 10 jaar) zitten voor een groot deel 

in de pubertijd. De wil om bij de groteren / de ouderen te horen 

wordt sterker. Je denkt het soms zelfs beter te weten en denkt prima 

zelfstandig te kunnen. Deze tijd gaat sneller dan de eerste 10 jaar, 

je hebt immers al wat ervaring, …maar het gaat nog steeds wat 

langzaam.

De twintigers denken dat ze er zijn. Je gaat zelfstandig wonen en 

vaak komen er kinderen die je een flink deel van jouw ervaring kunt meegeven. 
De tijd gaat nu al wat sneller dan in de tienertijd. Je bouwt aan een gezin, een baan, 

een deelname aan de maatschappij.

Dertigers zijn de rijpe twintigers. Je komt erachter dat het toch niet zo maar vanzelf 

gaat. Een heel leuke periode in het leven (vind ik). Jammer, want nu gaat de tijd toch 

wat sneller. Je gaat een beetje leunen op je ervaring, maar dat moet je niet doen.

Veertigers zijn gearriveerd, denken ze. De groep die hierna komt, wordt als ouderen 

bestempeld, dus nu moet je op je plek zitten. Je leert je kinderen, jongere collega’s 

van jouw ervaringen. Je ervaart minder nieuwe ontwikkelingen. De tijd gaat sneller. 

Zo gaan we door, want de periode van de vijftigers, 

de zestigers, zeventigers, tachtigers is alsof de 

tijd als water door je vingers sijpelt. Je leeft steeds 

meer op ervaringen. Je wint als je ook nu nieuwe 

acties begint. Goed voor de hersenen, goed voor de 

tijdsbeleving.

Onze vakantie

We gaan 3 weken op vakantie. De eerste week met 

allerlei nieuwe ervaringen duurt het langst. De twee-

de week gaat sneller en de derde week gaat voorbij 

voor je er erg in hebt. Drie keer een week weggaan 

is beter, tenminste voor die beleving. Drie maanden weggaan is ook prima. Bedenk 

dat als je drie dagen weggaat, de eerste dag het langst duurt, enzovoort.

Hier wil ik het bij laten. Ik ben er met grote stappen doorheen gegaan. 

Je kunt zelf ook voorbeelden bedenken. 
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GEDICHT  ingestuurd door Thea van der Gun

IF
Dit gedicht gaat over doorzetten, vertrouwen in jezelf hebben, tegen je verlies kunnen, de 

consequenties onder ogen zien van wat je hebt gezegd en gedaan, opstaan en opnieuw be-

ginnen. Boven de deur waar je door moet om op het Centre Court van Wimbledon te komen, 

hangen twee regels uit het gedicht If van Rudyard Kipling. Het werd veel door coaches in de 

sport gebruikt. Maar ook juist nu kan het gedicht helpen, soms heb je even iets nodig om 
jezelf weer in je kracht te zetten! 

If gaat over opgroeien en een man (of vrouw) worden. If (Als) gaat over het leven.

ALS
Als jij je kop erbij houdt, al verwijten

Zij die de kluts zijn kwijtgeraakt het jou

Als jij je zelfvertrouwen niet gauw kwijt bent

Met twijfelaars aan jou ook rekening houdt
Als jij het wachten als je wacht niet zat wordt

Als je wordt voorgelogen, leugens mijdt

En je geen haat voelt als je zelf veracht wordt

En ook niet prat gaat op je deugdzaamheid

Als je kunt dromen maar je droom de baas kunt

Al denk je scherp, zelf niet laatdunkend bent

Als jij Triomf en Catastrofes aankunt

En hun bedrieglijkheden onderkent

Als jij verdragen kunt dat men jouw woorden

Verdraait en dwazen zo de val in lokt

Dat ze je levenswerk de grond in boren

En jij je weer een weg naar boven knokt

Rudyard Kipling, nobelprijswinner Literatuur in 1907 en auteur van o.a Het jungleboek.

Als jij een keertje alles in de waag stelt

Niet zeker wetend of je dit keer wint

Verliest en niemand mij van jou geklaag meldt

En zonder morren weer opnieuw begint

Als jij je ziel en zaligheid wilt geven

En door kunt gaan als anderen zijn gestopt

Je doel niet opgeeft, nee, nooit van z’n leven

En door je wilskracht het steeds verder schopt

Als jij je altijd waardig zult gedragen

In welke groep je dan ook maar verkeert

Zal vriend en vijand jou op handen dragen

Word jij om wie je bent nooit genegeerd

Als jij weet een minuut zo in te vullen

Met elke tel zijn eigen eerbetoon
Zal heel de wereld zich aan jou onthullen

En word je een wijs man, mijn lieve zoon

Zwaaien naar elkaar - daar worden we blij van :-)



GROEN  In afwachting

De wadi tussen de Fanny Blankers-Koenstraat en de Adriaan Pau-

lenstraat maakt deel uit van het project ”omgekeerd maaien”. In 

samenspraak met de gemeente wordt er minder vaak gemaaid om 

veldbloemen een kans te geven. Mooi voor ons als bewoners, maar 
vooral bedoeld om de insecten te ondersteunen met gevarieerd 

voedsel. Bij de start van het project, vorig jaar, hebben we veldbloe-

menzaad gezaaid in het gras. Of dat heeft geholpen weten we niet. 

Wel bleek bij een inventarisatie later in het jaar dat er maar liefst 

ruim veertig soorten bloeiende planten en kruiden voorkwamen.

Dit jaar hebben we verspreid over het gebied circa honderd 

kleine zaadbedjes gemaakt van ongeveer twintig bij twintig 

centimeter door deze om te spitten. Daarin hebben we een 

zaadmengsel gezaaid van zevenentwintig verschillende meer-

jarige veldbloemen. De afgelopen droge weken hebben we ze 

besproeid. De afbeelding op de verpakking van het zaaigoed 

belooft veel.

Daarnaast hebben we op een groot aantal plaatsen het vorig 

jaar door Otto geoogste klaprooszaad gezaaid.

En nu maar afwachten...  
Otto Munters, Jos Specken en Ferdinand van der Gun

Ondertusssen
zie je al veel groeien en bloeien ...

51e
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VAN EEN ZZP-ER UIT ONZE WIJK

Uitvaren in Corona-tijd
Uitvaren in Corona-tijd, afscheid nemen, hoe doe je dat? Wat mag er nog? 

Je wilt er misschien liever niet over nadenken, maar juist in deze tijd is het waardevol 

om niet alles op het laatste moment te hoeven regelen. 

Zelf ben ik een groot voorstander van voorgesprekken of inspiratiegesprekken. Bij le-

ven nadenken over wat je wensen zijn omtrent het laatste afscheid. Niet alleen voor 

mensen voor wie afscheid nemen al snel naderbij komt, maar juist ook als je nog 

midden in het leven staat kan het waardevol zijn om deze wensen met je naasten te 

delen. Ik ben er graag bij om zo’n gesprek te begeleiden, te vertellen wat er allemaal 

mogelijk is en te inspireren om net buiten de lijntjes te denken…

Deze Corona brengt restricties met zich mee. De 

belangrijkste zijn dat je maximaal 30 personen mag 
uitnodigen voor de uitvaart en dat er in openbare 

ruimten geen catering mogelijk is. Maar je kunt ook 
meerdere momenten van afscheid organiseren bij je 

thuis, zodat er ook tijdens de dagen van opbaring 

al mensen kunnen komen. En als je het afscheid in 

eigen tuin kunt doen, dan zijn we wel vrij om een 

drankje en een hapje te serveren. Ik help je graag 

om samen de mogelijkheden te zien en de onmoge-

lijkheden op een creatieve manier te omzeilen.

Je kunt samen ook kleine dingen bedenken die 

een groot verschil kunnen maken bij het afscheid. 

Mensen die niet bij de uitvaart kunnen zijn, kun 
je uitnodigen een foto van zichzelf te sturen met 

troostwoorden, dit printen we op kaartjes en leggen we op de stoelen bij de dienst. 

Of familie en vrienden die er niet bij kunnen zijn een videoboodschap laten inspreken 

en die afdraaien tijdens de uitvaart. Een drive by- 

afscheid; misschien heb je de mogelijkheid de kist 

op een plek te plaatsen waar mensen met de auto 

langsrijden en zo toch afscheid kunnen nemen.

En misschien kun je na een halfjaar nog een grote 

herinneringsdienst organiseren als we ons allemaal 

weer wat vrijer mogen bewegen.

Er is nog veel mogelijk om het laatste afscheid 

toch heel persoonlijk te maken en passend bij 

je lieve overleden dierbare. Arnhem kent 16 kleine 

zelfstandige uitvaartondernemers, die elk hun 

eigen stijl en uitstraling hebben. Als je de persoon 

vindt die bij je past, maakt het deze verdrietige 

dagen een stuk aangenamer.

Cécile van Hattem, FBK 89

www.cecileuitvaartzorg.nl

http://www.cecileuitvaartzorg.nl
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KIJK! 
ONZE MOOIE 
BUURT
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Zullen we dit ook invoeren? Lente me

ingezonden door Eva

IK ZAG NET TWEE 
FOTOTOESTELLEN,
DIE EEN ENORME 
KLIK HADDEN 
SAMEN
BLEKEN 
CAMERAATJES 
VAN ELKAAR 
TE ZIJN!
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Schilderen 
Wat een leuk idee om een buurtkrantje te maken, daar wil ik graag een literaire donatie aan 

doen! Zoals iedereen nauwelijks van de schrik bekomen, zag ik de voordelen van het thuis 

zitten en niks meer te hoeven!  

Lekker rustig!

Dat viel behoorlijk tegen en ik weet heus wel dat ik gezien mijn leeftijd en gezondheid in de 

risicogroep zit, maar er zijn ergere momenten voor mijn buurtgenoten met thuisonderwijs, 

kinderen en omgekeerd! Zelfs mijn heilige huishoudelijke hulp heeft het af laten weten, dus 

voor mij ook... thuis werken!

Na veertien dagen begon de belangstelling voor de zielige opa en oma te tanen, de virtuele 

omwikkeling van armen en benen richting oma nam behoorlijk af! De kleinkinderen hadden 

wel wat beters te doen dan kusjes blazen voor ons raam in afwachting van een geldelijke be-

loning, die niet elke keer kwam! Dus als een haas terug naar hun computerscherm, alwaar ze 

ongestoord hun gameverslaving lekker lieten botvieren! Tenslotte konden paps en mams niet 

de hele dag op hen letten! En dat is voor kinderen heel fijn!

Intussen heerste er in mijn anders zo vrolijke knutselstudio een hele bedrukte sfeer!

Saai! Zonder giebelende, grabbelende en spetterende schilderstalentjes-in-de-dop!

Alleen de naaimachine had het nog naar zijn zin, ik maakte voor de zekerheid alvast voor elk 

family-lid een mondkapje in alle kleuren van de regenboog! Die lopen straks allemaal voor 

paal, met een halve snuit vol stipjes en streepjes!

Maar mijn verfhoek stond behoorlijk te simmen! Kwasten werden zo droog dat zij hun haar 
verloren, verf stond treurig in blikken in te dikken en de canvassen stonden er heel witjes bij!

Dus schort voor, muziek aan en schilderen geblazen! Maar... Wat?... Waar is mijn inspiratie?

Door mijn gemoedstoestand werd het iets zieligs met huilende, gesluierde vrouwen, kaarsen, 

dolende zielen en een coronaslang! ...Maar er ontsproot ook een vredesduif uit mijn bezige 
brein met een olijftak de in de snavel!

Zo! De zieligheid hebben we alvast gehad, daarom trakteer ik op een vrolijke boom met 

ordinaire lichtjes, bloemen en kwetterende vogels!

Trekt vast iedereen uit het virtuele zwarte gat!    Anne Lentjes FBK 123
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TIP

Verse biologische groente 
Van mij een tip die mij heel blij maakt. In deze tijd vind ik het bijzonder 

belangrijk om kleinschalige duurzame bedrijven in de buurt te steunen. 

Sinds kort bestellen we onze groente, fruit en eieren voor de hele week 

bij boerderij De Horsterhof. Elke week op dinsdag kunnen we ons pakket 

hier in de wijk afhalen.

 

De groente is dan vers geplukt - dus echt kakelvers net als de eieren 

van hun kippen! Het is een biologisch bedrijf bij Duiven. 

Je kunt er vrijdags en zaterdags ook langsgaan (-fietsen), om te zien 
hoe de groente die jij eet wordt verbouwd en groeit. Er is dan ook een 

kleine winkel open. Doen! Het smaakt lekker, is vers en gezond!

Marion Fischer stadseilandkrant@papyr.nl

Kijk ook eens op https://supportyourlocalsarnhem.nl/initiatieven/

of denk aan de ZZP’ers in de wijk www.bewoners-stadseiland.nl/zzp-cafe

FACEBOOK : ZZP-CAFÉ STADSEILAND   KLIK HIER

ZZP’er tijdens de Coronacrisis – hoe is dat?
De Coronacrisis heeft ook op de ondernemers in onze wijk haar uitwerking, zij het voor 

elke ondernemer weer op zijn eigen manier. Om elkaar te ontmoeten, bij te praten en te 

bemoedigen hebben we op 16 april met een aantal ondernemers van het ZZP-Café een 

Zoom-meeting gehouden. Met zijn zevenen hebben we gesproken over hoe we ons 
(bedrijf) aanpassen aan de Coronamaatregelen. Sommigen moesten sluiten, anderen 

kregen juist in deze tijd nieuwe kansen. 

Gelukkig bleek iedere ondernemer (weer) gezond en werd er 

vooral veel optimisme gedeeld. Ook in deze tijd blijven we 

ondernemen! Tips gingen over en weer om zo goed mogelijk 

met de situatie om te gaan. En al pratende raakte iedereen ook 

meer bekend met de mogelijkheden van groepsvideobellen! 

Als er onder wijkbewoners behoefte is om bekend te raken 

met verschillende platforms om te videobellen met een groep, 

dan kan het ZZP-Café ook hierbij wellicht een rol vervullen. 

De ontmoeting was in elk geval een groot succes en is voor 

herhaling vatbaar.

Hannelore Wagemakers wagemakersvansetten@gmail.com

KEN DE 

ONDERNEMERS 

IN JE WIJK
     

Facebook: zzp-café stadseiland

https://horsterhof.nl
mailto:stadseilandkrant%40papyr.nl?subject=
FACEBOOK: ZZP Café Stadseiland
https://www.bewoners-stadseiland.nl/zzp-cafe/
https://www.bewoners-stadseiland.nl/zzp-cafe/
https://www.facebook.com/groups/300786404168669/
mailto:wagemakersvansetten%40gmail.com?subject=
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DOE HET ZELF met dank aan Hannelore Wagemakers

Schappen leeg? Maak het zelf!
Herken je dat? Je afwasmiddel of ontsmettingspray is op en heel het schoonmaakschap 

is leeggehamsterd. Je wast je handen stuk en je huid heeft acuut verzorging nodig. Wist 

je dat je met een paar ingrediënten in huis ook heel veel zelf kunt maken?

Al heel wat jaren maak ik bijna alle schoonmaak- en cosmeticaproducten in ons gezin 

zelf. Ik ben ermee begonnen omdat ik wilde weten wat ik op mijn huid smeer en om 

de hoeveelheid afval te verminderen. Het enige wat ik nog niet zelf maak is tandpasta, 

voor de rest maak ik alles zelf. Hoewel een goede shampoo of bodylotion meer speciale 

ingrediënten bevatten, kan ik toch een paar recepten met jullie delen. De ingrediënten 

hiervoor zijn makkelijk te krijgen.

Deodorant
Ingrediënten: citroensap en water

Meng gelijke delen citroensap en kraanwater in een bakje. 
Klaar! Dit was het eerste recept. Echt, zo makkelijk kan het 

zijn. Doe het water-citroensap op een wattenschijfje, en 

even deppen. Easypeasy! 

Veel deodorants in de winkel bevatten behoorlijk aggressieve, 

ongezonde ingrediënten. Veel zelfgemaakte deo-recepten 

bevatten baksoda, wat een veel te hoge PH-waarde heeft. 

Citroensap heeft juist een te lage PH-waarde, maar dat los 

je op met water. Citroensap blokkeert het zweten niet, maar 

je bent vrij van zweetgeur! 

 Tips: 

• Onverdund citroensap op je huid reageert niet goed op direct zonlicht. Dus als je  

 gaat zonnebaden is deze deo niet zo’n goed idee. 

• Als je net je oksels geschoren hebt kan (onverdund) citroensap prikken. 

• Knip van wat oude flanel een paar vierkantjes en naai twee vierkantjes op elkaar.  

 Voilá, herbruikbare wattenschijfjes.

• Zonder conserveringsmiddelen blijft citroensap natuurlijk beperkt houdbaar in de   

 koelkast. Als je een grotere hoeveelheid maakt kun je die ook in blokjes invriezen.

Plan-B ontsmettingsspray
Kant-en-klare ontsmettingssprays, alcohol, eau-de-cologne: bijna alles is vaak uitver-

kocht. Om toch te ontsmetten met een spray, kun je ook een 

verdunning van floridawater of spiritus met water maken. Dit 
moet zó gebeuren dat je een verdunning overhoudt met 70% 

alcohol. Hiervoor meng je als volgt:

Floridawater:

• 1 flesje floridawater (= 195 ml)
• 55 ml water  (= 55 gram)
Spiritus:

• 123,5 ml spiritus (=103 gram)
• 26,5 ml water (= 26,5 gram)
 Doe het mengsel in een leeg sprayflesje. Spray op een 
 doekje en neem het te ontsmetten oppervlak af. 

 Tips:

• De spiritusverdunning werkt ook geweldig als glassex.
• Floridawater kun je o.a. krijgen bij Toko Indrajaja /Drieslag.

Wordt vervolgt ...
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Van onze plaatselijke Psychotherapeut  

Paniekaanvallen en angst
In deze periode van Corona doen we ons best zoveel mogelijk contacten te vermijden, 

we blijven binnen en velen van ons kunnen het werk niet zoals voorheen uitvoeren. Het 

kan zijn dat er gevoelens van eenzaamheid opkomen, dat je je angstig voelt over je 

werk, of je bent bang om zelf ziek te worden. Ik hoor dat er veel echtelijke onenigheid is 

in deze periode van thuis werken. De spanningen in huis lopen op en voordat je het weet 

is er een crisis in je relatie. Ook kun je ineens last krijgen van paniekaanvallen of van 

slapeloosheid.

Een paniekaanval is een uiting van intense angst

Beven, zweten, pijn in de borst, hartkloppingen, duizeligheid, misselijkheid, 

benauwdheid en hyperventilatie zijn een aantal symptomen. Ook de 

angst om flauw te vallen of dood te gaan komt voor. Meestal heb je 
geen idee waarom je bang bent in een trein of om naar de super-

markt te gaan. Je ratio weet dat je eigenlijk niet bang hoeft te zijn 

en toch durf je niet te gaan. Je vindt jezelf waarschijnlijk erg stom 

dat je zo bang bent.

Twintig procent van de Nederlanders is een keer getroffen door een 

angststoornis.  Door het enorm nare gevoel ontwikkelen veel men-

sen de Angst voor de Angst. Men is dan alleen nog maar bezig met 
het voorkomen van een paniekaanval. Vaak wordt er antidepressiva 

voorgeschreven, ook daar ben ik geen voorstander van.

Oorzaken angst

Maar hoe komt het nu dat je deze angst hebt. Waarom durf je niet in een vliegtuig, een 
lift, of een drukke winkel? Waar zijn we dan bang voor? Wat gebeurt er wanneer je niet 

je handen wast, wel in het vliegtuig stapt, wel mensen ontmoet? De meeste cliënten 

komen niet verder dan het antwoord dat ze erg onrustig worden, zenuwachtig worden en 

last van bovenstaande fysieke klachten ervaren. Tijdens cognitieve gedragstherapie leren 

ze situaties niet uit de weg te gaan maar ze juist op te zoeken. Dat kan helpen.

Maar speelt er in de diepte niet een ander probleem? In de 30 jaar dat ik mensen heb 
behandeld met angst- en paniekklachten, kom ik telkens tot de conclusie dat de oorzaak 

van de klachten veel dieper gaat dan dat men denkt. Je hebt niet zomaar een paniekaan-

val. Daar is een oorzaak voor.

Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van angsten. 

Een trauma dat onverwerkt is. Wanneer er iets is verdrongen tijdens het 

optreden van een trauma, kan dit alsnog een grote rol spelen.

Minderwaardigheidsgevoelens en Onzekerheid spelen op onbewust niveau 

erg vaak een grote rol. Deze hebben meestal een oorzaak in het verleden. 

www.staman-therapie.nl/artikelen/macht-en-machteloosheid-in-relaties/

Angst voor het oordeel van anderen. Wat vinden anderen van mij?

Schuldgevoelens en Schaamte kunnen een oorzaak zijn.

Heel veel klachten ontstaan omdat we ergens diep van binnen erg bang zijn om voor ons 

zelf te kiezen, ons eigen pad te volgen, ongeacht wat de ander hiervan vindt. Ergens heb 

je geleerd dat dit niet kan en niet mag. De angst om werkelijk voor jezelf te kiezen, los 

te komen van ouderbindingen is een moeizaam proces. Zonder dat je daar zo bewust van 

bent kun je toch nog heel erg vast zitten aan hun overtuigingen. >

https://www.staman-therapie.nl/artikelen/macht-en-machteloosheid-in-relaties/
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Meestal zijn cliënten zich van deze dieperliggende gevoelens niet bewust. Maar vanuit 
deze dieperliggende problematiek wordt er angst geprojecteerd op drukke winkels, liften, 

vliegtuigen, enzovoort. De echte oorzaak blijft te vaak onbewust. Om de angst dus 

werkelijk aan te pakken is het nodig dat de kern van het probleem wordt aangepakt.

 

Met Hypno-Psychotherapie kom je weer bij de oorspronkelijke gevoelens en wanneer 

die zijn uitgewerkt, kunnen angstgevoelens sterk verminderen, evenals de lichamelijke 

spanning die met de angst gepaard ging. Mijn ervaring is dat Hypnotherapie een snelle 
methode is om deze onbewuste problematiek helder te krijgen en te verwerken.

Meer info kunt u vinden op www.staman-therapie.nl  

Op de site staan allerlei artikelen over diverse onderwerpen. 

Fenneke Staman, FBK 27
fstaman@hotmail.com

 

Nederland staat dit jaar op een andere manier stil bij 4 mei dan andere 
jaren. De herdenkingsbijeenkomsten gaan niet door. Wij willen in de wijk 
wel graag aandacht geven aan de herdenking op een manier die passend 
is in deze tijd.  
Daarom roepen we iedereen op om samen in verbondenheid mee te doen. 
Het programma is als volgt: 
 
19.58 uur: vanaf verschillende plaatsen in de wijk zullen blazers de 
taptoe spelen 
20.00 uur: 2 minuten stilte 
20.02 uur: gezamenlijk zingen wij het volkslied vanaf balkon, tuin of op 
straat (hou voldoende afstand van elkaar..) 
 

WILHELMUS VAN NASSOUWE (1e couplet) 
 

Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
Den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik vrij, onverveerd. 
Den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 

 

  
 

1,5 m

4 mei herdenking Stadseiland

Waarschijnlijk heb 
je deze flyer ook al
in de brievenbus gehad!

Zing of speel je ook 
mee op 4 mei?

http://www.staman-therapie.nl
mailto:fstaman%40hotmail.com?subject=
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We hopen dat u veel lees- en kijk-

plezier had? 

Heeft u ook een verhaal, tip of 

foto uit uw buurt, stuur het dan 

op naar: stadseilandkrant@papyr.nl

dan komt er een vervolg. 

De redactie (tekst) Eva Koot-Helling 

Idee en vormgeving: Marion Fischer
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