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Omdat het nog even 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 tips en vertier.

Heb jij ook een bijdrage, verhaal, tip enzovoort, liefst met foto of illustratie erbij? 
Of wil je reagereren? Stuur het naar: stadseilandkrant@papyr.nl 
 
Dankzij de vele leuke reacties hebben we nu de tweede krant!
Veel leesplezier! De redactie: Stadsburen Marion en Eva 

2e uitgave juni 2020

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

Voorwoord

Goedendag beste buurtgenoten,
Persoonlijk vind ik het heel bijzonder om te zien dat zo veel buren 
mooie verhalen schrijven, heerlijke recepten delen en dat zelfs mijn 
eigen man meer dichterstalent bleek te hebben dan ik dacht! Dat vele 
thuiszitten en samenzijn heeft toch ook echt grote voordelen.

Natuurlijk zouden veel mensen liever 
teruggaan naar het oude ‘normaal’, 
maar dat is denk ik omdat het bekend 

is en dat je weet waar je aan toe bent. 

Persoonlijk denk ik dat de coronatijd 
ons ook veel positiefs brengt, zoals 
rust en samenzijn. Dat merk ik ook in 
mijn vak als uitvaartbegeleider. Fami-
lies moeten nu ‘verplicht’ kiezen voor 
een afscheid in kleine kring, maar veel 
families beleven het ook als een heel 
intiem en persoonlijk afscheid. 

Ik vind het mooi dat mensen ook zo 
snel in staat zijn het positieve te zien 
in deze rare en onzekere tijd. Daar 
wil ik me ook aan vasthouden, want 
natuurlijk brengt die onzekerheid ook 

onrust. Maar als je je wat down voelt of als de onzekerheid je parten speelt, ga dan 
op pad in je wijk, laat je afleiden door een mooi gesprek met een buurtgenoot of 
door de kinderen die zo heerlijk onbezorgd samen spelen...
Warme groeten, Cécile van Hattem 

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

De kracht van de terloopse ontmoeting 

Thuisgevoel op de stoep is een prachtig ideaal om na te streven voor iedere Stads-
eilander. Onder meer omdat het alle voorwaarden creëert voor ontmoetingen. De stoep 
draagt daarmee bij aan wat sociologe Talja Blokland ‘publieke familiariteit’ noemt. Dat 
is het kennen van de gezichten van buren en straatgenoten, waaronder de postbode en 
de pakjesbezorger. Ook het maken van een inschatting van de levensstijl van de ander 
behoort daartoe. Mensen die elkaar regelmatig treffen bij de kapper, de Lidl of Mert, 
de speelboot in het park, of tijdens een rondje dijk, herkennen elkaar en worden zo 
bekenden, waardoor ze zich veilig en vertrouwd voelen. 

Ontmoeting in de buurt hoeft niet direct te leiden tot intensiever contact. Blokland 
benadrukt de kracht van de terloopse ontmoeting. Indien korte contacten zich telkens 
opnieuw manifesteren bij dezelfde betrokkenen, worden onbekenden uiteindelijk 
bekenden. Korte contacten transformeren zo naar duurzame contacten. Daarom ziet ze de 
publieke ruimte als een ‘plek’ om maatschappelijke ambities en persoonlijke ontwikkeling 
te tonen en te realiseren. Dat leidt tot innovatieve oplossingen die een perspectief bieden 
op nieuwe vormen van wijkontwikkeling.

Toename leefkwaliteit 
De stoep is belangrijk voor een leefbaar Stadseiland. Ofwel: een leefbare wijk heeft veel 
stoepen waarop kinderen even tussendoor en zonder toezicht kunnen spelen. De stoep is 
dan de plek ‘waar een leefbare, aangename buurt begint’, een onmisbare overgangszone 
tussen enerzijds de privacy van thuis en anderzijds de openbaarheid van de straat. Met de 
drukker wordende wegen echter verdween die zo belangrijke functie als ontmoetingsruim-
te. In straten, op balkons en in tussenruimtes in appartementsgebouwen, waar bewoners 
buiten of binnen op de bankjes tussen hun bloempotten zitten, neemt de leefkwaliteit toe. 
Gezinnen die hun woonomgeving koesteren, steken andere bewoners aan. Het gevoel dat 
de straat een beetje van jou is, bevordert de sociale cohesie en het buurtgevoel. 
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Terugblik op een gedenkwaardig moment

4 Mei, Dodenherdenking Stadseiland, Last post en Wilhelmus, gespeeld door 
bewoners van Stadseiland. Het was een heel bijzonder en verbindend moment! Mooi om 
er op deze manier met bewoners uit de buurt bij stil te staan. 
Wie weet volgt er hierdoor nog meer op het gebied van muziek... Het blijkt dat nog best 
veel bewoners een instrument bespelen. Wie neemt het initiatief? Groetjes, Wilma

Soms wordt er iets 

heel groot aangepakt

Het bestuur van de Bewonersvereniging 

vergader t via het beeldscherm

Kijk ook eens op de website www.bewoners-stadseiland.nl

https://www.bewoners-stadseiland.nl
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Zorg
We leven in een tijd die geregeerd wordt door het coronavirus. Zorg voor besmetting met 
het virus heeft ons leven de afgelopen maanden gedomineerd. Langzamerhand komt er 
onder meer weer aandacht voor reguliere gezondheidszorg die op de achtergrond was 
geraakt. Aandacht voor een hartstilstand past daar zeker bij. Helaas is het in onze wijk de 
laatste maanden meer dan eens voorgekomen dat een bewoner een hartstilstand kreeg. 
De overlevingskans is het grootst als er binnen zes minuten iemand reanimeert en een 
AED aansluit. De ambulance is meestal niet zo snel, die doet er gemiddeld acht tot tien 
minuten over. 

Het Project zes minuten Stadseiland heeft als doel dat iedereen die in onze wijk een 
hartstilstand krijgt binnen zes minuten kan worden gereanimeerd. We streven ernaar dat 
in iedere straat, afhankelijk van de lengte, een of twee AED’s hangen die 24 uur per dag 
beschikbaar zijn. In de straten langs de noord- en zuidrand van de wijk hangen er in-
middels vier. Maar we zijn er nog lang niet.

Voor velen van ons is dit ook een tijd van bezinning. Misschien vind je 
nu de tijd je hier eens in te verdiepen. Wil je bijdragen door mee te 
doen aan het project met een AED aan jouw woning voor jouw deel van 
de straat, dan kun je heel gemakkelijk samen met ons een actie star-
ten. Mail mij dan. Wij ondersteunen je met kennis, teksten, tips, geld, 
materialen en opleidingen.

Ook als je meer informatie wilt of er eens over wilt praten, kun je me 
mailen. Ik zie uit naar je reactie. Ferdinand van der Gun, 

zesminuten@kpnmail.nl.

Versnelling energietransitie door John Koot

Als we het over de coronaperiode hebben is de toonzetting vaak negatief. We 
kunnen vaak niet goed omgaan met het onbekende. Uitgaand van het bekende 
gezegde van een bekende Nederlander: ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’, ben ik op 
zoek gegaan naar die voordelen.

We hoeven echt niet allemaal vrienden te zijn van premier Rutte, maar ik denk dat het 
merendeel van ons wel vindt dat Rutte zijn best doet om de complete Nederlandse be-
volking (dus niet alleen de VVD’ers) zo goed mogelijk door deze coronaperiode te lijden 

(met een lange ij!). Misschien is iets meer daadkracht gewenst, maar dan toch. Het is 
een goede zet om dit algemene probleem uit de politiek te halen. Er zijn nog wel twee 
uiterst rechtse clubjes die dan zullen sputteren, maar de keus om te laten adviseren door 
de medische wetenschap is gewoon heel goed. Je mag van ambtenaren nu eenmaal niet 
verwachten dat zij van alles kennis hebben. Zelfs niet bij topambtenaren op de ministe-
ries. Het kan misgaan als de bevolking de maatregelingen niet meer wil opvolgen, maar 
het kan ook misgaan als de politiek haar mening gaat verkondigen. Immers, ook zij zijn 
onkundig. Hun tijd komt weer, als het probleem voorbij is.

Op dezelfde manier zouden ook andere algemene problemen moeten worden opgepakt. Dan
denk ik aan de energietransitie. Waarom zoeken we geen Europese oplossing? Maar dan
wel via wetenschappers, je hoort dan ook meerdere meningen, maar houdt in ieder geval
de politiek erbuiten. Landen met veel zonuren, heel Zuid-Europa, kunnen veel zonne-
energie leveren, laat Noord-Europa daar voor betalen. Dat altijd liever dan alleen elkaars 
schulden oplossen. Kortom, ik hoop/denk dat we kunnen leren van deze coronacrisis. 

mailto:zesminuten%40kpnmail.nl?subject=
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Versnelling digitalisering van communicatie/onderwijs
John Koot op zoek naar de voordelen van de coronaperiode 

Onderwijs op maat
De scholen moesten dicht. Er lag een taak voor ouders, die daar niet altijd op ingesteld 
zijn. Zij werken zelf ook, want in een tijd waarin prijzen voor huur- en of koopwoningen 
erg hoog zijn, moeten beide ouders voor een inkomen zorgen. Over dat probleem zal 
ik het nu niet hebben. Om kinderen niet te veel op achterstand te zetten, moet het 
onderwijs thuis zo veel mogelijk doorgaan. Dat kan op twee manieren. 

De leerkracht geeft een stapel boeken en schriften mee en geeft geregeld door welke 
lessen behandeld worden. De leerkracht kan voor correctie van de uitwerkingen zorg-
dragen, maar als dit thuis een taak voor de ouders wordt, is het vaak een last. Omdat 
ze zelf ook moeten werken, omdat ze lesgeven niet gewend zijn en het is nog veel 
lastiger als ze de taal niet goed machtig zijn. Gelukkig zijn veel lesmethodes gedigitali-
seerd en kan via beeldbellen ook door de leerkracht lesgegeven worden. Niet optimaal, 
maar de leerkracht is een vakkracht. Uitwerkingen en rapportages kunnen digitaal via 
de leerkracht.

Zeker 20 jaar geleden werden lesmethodes voor middelbaar onderwijs al gedigitali-
seerd. Door een medium-neutrale opslag/codering werden de kleinst mogelijke leer-
eenheden opgebouwd en in een database gezet. Gekoppeld aan geautomatiseerde 
opmaak leverde dat weer bekende pagina’s op. 

Het zou een voordeel zijn, als je de eigenschappen (en dus ook de tekortkomingen) 
van de kinderen kende en je de leer- en oefenstof hierop zou kunnen aanpassen. 
Techniek is al jaren klaar, maar de politiek niet, zij struikelde over privacyregels. Net 
zoals nu voor onze veiligheid, onze bescherming tegen het coronavirus, een beveili-
gings-app over privacyregels dreigt te struikelen. Misschien redenen om die privacy-
regels eens af te zwakken en veiligheid en goed onderwijs zwaarder te laten wegen?

Hier word ik heel gelukkig van - Thea van der Gun

Vanochtend werd ik weer overvallen door het 
geluksgevoel dat ik zondagochtend had bij het be-
luisteren van Vroege Vogels.

Bijzonder is het item over Jos Baart. Hij woont net 
over de grens in België en heeft een Oehoenest in 
een bloembak voor het raam van zijn appartement. 

Bekijk en beleef het mee op YouTube. 
Klik hier: Oehoe voor het raam

Vroege Vogels elke zondag 
van 7-10 uur op NPO1, 
ook te beluisteren via Podcasts.google.com/Wonderlijk verhaal.

https://www.youtube.com/watch?v=GYsWJGW30cA&list=RDCMUCX8tlPIkOkeeRmtTweswP6w&index=1
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cDovL3BvZGNhc3QubnBvLm5sL2ZlZWQvdnJvZWdldm9nZWxzLnhtbA%3D%3D


Ontvrijd

Buiten is ziek
Buiten de kwaal
Buiten gaat dood
Buiten wordt schraal

Buiten een mening
Buitens verhaal
Buiten experts
Buitenshuis taal

Buiten dringt binnen
Buiten op schaal
Buiten op beeldscherm
Buiten viraal

Buiten raakt mij
Ons allemaal
Buiten maakt nieuw
Buitens normaal

Quarantaine

Liefste allerliefste,

Thuis en vijftig
Thuis vertier
Thuis aan tafel
Thuis’ manier

Thuis aan ‘t werk
Thuis scholier
Thuis uit eten
Thuis aan ‘t bier

Thuis gelukkig
Thuis met vier
Thuis is samen
Thuis is hier

Warner, Wolle, Xibbe

   

Deze twee gedichten zijn gescheven door Warner van Hattem
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Heldere kleuren
John Koot op zoek naar de voordelen van de coronaperiode

Het is al weer 40 jaar geleden. De kinderen waren nog klein en we 
reden met onze caravan door Zweden. Het viel ons op dat de blauwe 
lucht helderder van kleur was dan we gewend waren. Ook als we uit-
zicht kregen op een van de meren, zagen we een aparte mooie kleur, 
dit was natuurlijk de invloed van de weerspiegeling van de lucht. La-
ter toen we ook in Noorwegen en Finland dezelfde ervaring opdeden, 
werd het duidelijk dat in heel Scandinavië veel minder luchtvervuiling 
(nu zeggen we fijnstof/CO2) aanwezig is dan in de rest van Europa.

We hebben net een paar weken met mooi weer achter de rug. Ook nu viel weer op dat 
de blauwe lucht mooier was dan we hier gewend zijn. Doordat er bijna geen vliegverkeer 
en veel minder (vracht-)autoverkeer is en ook de industrie een tandje lager draait, heeft 
dat heel snel een positieve invloed gekregen op onze luchtkwaliteit. Op het tv-nieuws 
zagen we beelden van steden waar mensen nu opeens veel meer uitzicht kregen. Een 
voordeel van deze coronaperiode. 

Het maakt ook duidelijk welke invloed het vliegverkeer, autoverkeer en de industrie op de 
luchtkwaliteit hebben. De boeren zullen wel zeggen: zie je wel!! Het wil ook zeggen dat 
de zon nu directer en krachtiger is, dus als je naast de mooie kleuren ook van de zon wilt 
genieten: eerst even insmeren. 

Geniet nu van die 
mooie kleuren, want ik 
ben bang dat de over-
heid na de coronacrisis 
weinig aandacht voor 
een fijnstofcrisis zal 
hebben.

7
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Kunst achter het raam

Wie doet er mee? Laten we in onze buurt onze kunst in de ‘etalage’ 
zetten en een kunstroute uitzetten.

Hier en daar lees je al ‘Kunst als troost’ (www.kunsttroost.nl).
Noem het gerust ook maar: een bron van schoonheid, vertier. Of een 
spiegel, een pas-op-de-plaats, een andere blik, jezelf herkennen, een 
lach op je gezicht, en wat het nog meer voor jou persoonlijk en voor 
anderen kan betekenen.

Doe je mee? Zet dan jouw kunstwerk achter het raam, in je tuin 
of hang het aan je balkon.
Meld je aan met naam, adres en een korte beschrijving van je 
kunstwerk. Dan zorgen we dat jouw kunstwerk op de plattegrond/
routekaart komt te staan. We maken een routekaart met een 
wandeling langs alle kunstwerken.
We houden het heel laagdrempelig. Als je een (semi-)professional 
bent kun je natuurlijk je eigen werk plaatsen, maar ook amateurs, 
beginners en kinderen worden aangemoedigd om mee te doen. 
Ook kun je werk plaatsen van een bevriend kunstenaar of een 
werk dat je zelf al tijden aan de muur hebt hangen.

Heb je verder leuke ideeën? Weet je leegstaande etalages? Heb je handige contacten? 
Of wil je Anita de Groot en Marion Fischer helpen met organiseren? Neem dan ook contact 
op, we heten je van harte welkom. Er is al in meerdere Arnhemse wijken een dergelijk 
initiatief van start gegaan. Wij beginnen nu in Stadseiland en in een later stadium zullen we 
het gebied kunnen uitbreiden of ons aansluiten bij andere wijken.
Vriendelijke groeten, Anita de Groot en Marion Fischer

Contact en aanmelden bij Anita de Groot via amcdegroot@gmail.com

Een eerste kunstwerk is al te bekijken:

De Arnhemse Meisjes op Stadseiland

Zoals sommigen van jullie mogelijk al hebben gezien, staat er 
sinds kort een bijzonder kunstwerk in onze voortuin, de Arnhemse 
Meisjes van Pieter Jan Stallen.

Een reizend en verbindend kunstwerk doordat het maar tijdelijk bij je staat 
en dan weer doorreist naar andere stadsgenoten.
Piet Jan Stallen bedacht dit kunstwerk in 2009 in eerste instantie als een 
soort protest tegen de Arnhem Mode Biënnale die als thema koos ‘Shape’. 
Piet Jan wilde met dit kunstwerk laten zien dat vorm en inhoud altijd per 
definitie met elkaar verbonden zijn, de zwangere vrouw is daar het mooi-
ste bewijs van.

De eerste zes maanden reisde het beeld dwars door Arnhem en stond het 
een week bij mensen thuis onder de titel ‘De Arnhemse Meisjes brengen 
Arnhemmers op één lijn’. Vanaf 2010 reist het rond door Arnhem en mag 
het beeld een jaar bij mensen staan.

Wij zijn het 15e adres en zijn erg blij dat we een jaartje voor ze mogen zorgen, 
dus kom gerust eens kijken. 
Fanny Blankers-Koenstraat 89 Warner, Cécile, Wolle en Xibbe van Hattem

http://www.kunsttroost.nl
mailto:amcdegroot@gmail.com
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Laatste vakantiedag in Frankrijk Tekst en schilderij van Anne Lentjes

Omdat we dit jaar niet naar Frankrijk kunnen, heb ik maar een dagboekherin-
nering opgezocht, met een snufje heimwee, maar toch anders! Zo Frans als het 
maar zijn kan en daarom des te leuker!

Circus!
De zon is stiekem omhoog gekropen, als we de camping verlaten. Het is warm in de auto, een trage 
bromvlieg lift mee richting Nederland, de vakantie zit er helaas weer op! Route National rijden met 
de caravan is niet altijd even fijn met al die rotondes, maar ik wil het Franse boerenlandgevoel 
zolang mogelijk vasthouden! En dan zie ik iets in de verte... Theo ziet het ook, moppert dat hij wil 
doorrijden, maar het is al te laat!

Niets is zo heerlijk als een Frans circus op het platteland! Het dorpsplein is omgetoverd tot jaar-
markt. Slierten knoflook, bruin en wit gerokt, hangen uitdagend te lonken. Moddervette ganzen, 
fruit, stokbrood, kleding, kippen! Stalletjes met droge worsten en gerookte hammen. Op het gras-
veld pal naast de school zijn de circuskamelen te grazen genomen, samen met hagelwitte paarden 
en ondeugende geitjes met belletjes om de nek. Er staat een flinke aanhangwagen aan de rand 
van het veld, kinderen drommen eromheen en wij zien tot onze grote schrik achter de spijlen twee 
leeuwen liggen, je kunt er zo bij! Ze kauwen en kluiven lui op grote botten, ze zijn pas vanavond aan 
de beurt! De grote gestreepte circustent staat er al, vlaggetjes wapperen in het warme, gele licht. 
De fanfare begint door het dorp zijn beste wijsjes te toeteren en te trommelen, om het volk naar de 
piste te lokken! De clowns voorop, al zingend en huppelend met wit gezicht, rode dopneus en lange 
schoenen! Er gaat een siddering van blijde verwachting door de menigte, een kermis van plezier! 
Tierelier! KOMT DAT ZIEN... KOMT DAT ZIEN... (maar dan in het Frans)

De kerkklokken sluiten ook aan, het volle geluid is voelbaar in de 
buik. We mogen naar binnen, waar slanke glittermeisjes de kaart-
jes afscheuren. De piste is zoals verwacht bestrooid met zaagsel 
en omgeven door een halve meter hoge rand om het publiek van 
de artiesten te scheiden! Het is bloedheet, diffuus en rokerig door 
het dwarrelende stof. Men zoekt luidruchtig een plaatsje op de 
harde houten banken. Er is geen orkestbak, boven onze hoofden 
hangen aan dikke draden geluidsboxen, waaruit circusmuziek 
schalt: trompetten, contrabassen en slagwerk vechten om de oren 
van het hooggeëerde publiek. Achter gesloten zware rode 
gordijnen staan paarden te briesen, te trappelen en te popelen.

‘UN... DEUX… TROIS!’... Alle Fransozen tellen hardop mee, als 
EEN man! Dan draven de witte paarden de piste op, vlokken 
zaagsel spattend, glittermeisjes vertonen hun kunsten op de snelle 
soepele ruggen! Kleurrijke clowns piassen op eenwielers, jongle-
ren met bordjes op meters hoge stokken, er komen vuurspuwers 
en acrobaten op zwaaiende trapezes hoog in de nok! Theo en ik 
juichen en applaudisseren mee in het uitzinnige dorpsvermaak!! 
PAUZE

Het publiek slobbert gretig gratis wijn uit grote kartonnen bekers. Het laatste bedrijf begint met een 
stinkende kameel, een tenger manneke doet kunstjes tussen de vetbulten, rinkelende geitjes mo-
gen ook meedoen! Intussen worden grote ijzeren hekken om de piste geschoven voor de op handen 
zijnde grote apotheose, ik houd mijn hart vast! Zijn die hekken niet te gammel? Hoe gevaarlijk zijn 
de leeuwen? Ik wil eruit, maar blijf verstijfd zitten tussen de zwetende menigte, warm en opgehitst 
door de wijn. Maar leeuwen zijn luie donders! Ze grauwen een beetje en slaan voor de vorm met 
hun machtige poot! Ze worden luid aangemoedigd om door brandende hoepels te springen, maar... 
De koningen willen niet! De koningen doen het niet! Als klap op de vuurpijl floepen onverwacht felle 
witte lichten aan!

Het hele spektakel is afgelopen en we worden naar buiten gebonjourd, terwijl de muziek nog na-
schettert in onze oren. Buiten pinkelen de sterren in de lauwe avondlucht... 
We voelen ons heel Frans en vrolijk! Bijna net zo gelukkig als... God in Frankrijk!

🎪



NIEUW GEDICHT 

Corona, de nieuwe wereldlijder

Klein, onaantastbaar en nu al zo veel macht,
de hele wereld ligt aan je voeten.

Wat moet je wel niet hebben gedacht
om ons als mensheid zo zwaar te laten boeten.

Zagen we te lang de natuur door de verkeerde bril,
hebben we geld en macht in haar waarde overschat,

waarom is het nu alom in de wereld zo koud en zo stil
en wat heeft de lockdown een impact op ons gehad.

Corona komt niet alleen vanuit het heden,
echter het regeert al erg lange tijden.

Haar invloed hebben we altijd gemeden,
onmogelijk is het nu nog haar te vermijden.

Deze uitdaging moet ons blijven boeien
om zo het leven weer in kleur te laten groeien.

De wereld zal er zoveel mooier uitzien als  
we liefde boven hebzucht willen stellen.

De wereld zal er zoveel mooier uitzien als  
we het respect van de minachting laten winnen.

De wereld zal er zoveel mooier uitzien als
we meer kiezen voor een samen en minder voor een ik.

De wereld zal er zoveel mooier uitzien als  
we alle culturen in de wereld als één willen zien.

De wereld zal er zoveel mooier uitzien als  
we de natuur in ons willen erkennen.

Corona zal altijd ons leven blijven bepalen,
maar met de liefde voor en de kracht van de natuur

kunnen we op ons levenspad weer gaan stralen,
om zo weer een mooie wereld te kunnen creëren,
die nog verre verwijderd is van haar laatste uur!

Gerard Koops

ingezonden door Thea 10
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Vlierbloesemchampagne recept Johanneke de Roon

Half mei, de vlier bloeit weer. Tijdens mijn dagelijkse fietsrondje over de dijken richting
Pleij of stad en door Meinerswijk, kom ik veel vlierstruiken tegen. Tijd om vlierbloesem-

champagne te maken. Verwacht geen hoog alcoholisch drankje, maar een fris, bloemig, 

bruisend aperitief waar je deze zomer thuis op je terras of in je tuin van kunt genieten.

Pluk de vlierbloesem het liefst op een zonnige ochtend. Dan zit er veel stuifmeel 

op en dat heb je nodig voor een goede gisting, dus je moet de vlierbloesem 

niet afspoelen. Laat de beestjes er gewoon uitlopen. Pluk hoger dan de honden 

plassen en niet te veel op één plek. Doe laarzen en een lange broek aan want helaas 

worden de meeste vlierstruiken omringd door brandnetels. 

De hoeveelheden zijn bedoeld voor 1 liter vlierbloesemchampagne en gemakkelijk 

te vermenigvuldigen. Zelf heb ik een batch van 3 liter gemaakt omdat ik nog 

3 beugelflessen had. Van de week ben ik naar de Ikea gefietst voor een paar extra, die zijn daar 
niet zo duur. Er komt dus een nieuwe batch, met een beetje geluk is er begin juni ook nog wel een 

bloeiende vlier te vinden. Een beetje risicospreiding is ook niet verkeerd. Het recept is niet moeilijk 

maar of de gisting goed op gang komt, is altijd even afwachten.

INGREDIËNTEN

•  1 liter (warm) water

•  1 citroen

•  4 grote schermen vlierbloesem

•  150 gram suiker

Het is belangrijk dat je de emmer/pan en een paar 

dagen later de beugelflessen brandschoon maakt. Ik 

gebruik hiervoor een sopje van heet water met wat soda 

erin en spoel alles na met kokend water. Daarna uit laten 

lekken op een schone theedoek.

Doe het warme water (hoeft niet heet te zijn) in een 

schone emmer of grote pan. Roer de suiker erdoor. Laat 

afkoelen. Knip de bloesem in kleine plukjes zodat je de gro-

te groene steeltjes kwijt bent. Boen de citroen schoon, pers 

uit, maar bewaar de citroenschillen.

Roer het citroensap door het suikerwater. Voeg de vlier-

bloesem en citroenschillen toe en dompel even onder. Dek 

de emmer af met de schone doek. Zet de emmer op een plek waar deze niet in de weg staat en het 

niet te warm en niet te koud is. Als je aanrecht ruimte heeft, is dat een prima plek. Laat ongeveer 5 

dagen staan. Kijk elke dag of er belletjes in beginnen te komen. Je krijgt, naast de vlierbloesemgeur, 

ook een beetje een gistgeur. Het is niet erg als het er een beetje slijmerig uit komt te zien. 

Na ± 5 dagen is de champagne klaar om gebotteld te worden. Als het wat kouder is, kan het wat 

langer duren.

Zeef vlierbloesem en citroenschillen eruit en schenk daarna nog een keer door een zeef waarin je 

een schone doek doet. Giet met behulp van de trechter in de brandschone beugelflessen. Houd de 
hals vrij zodat het koolzuurgas ruimte krijgt, de gisting gaat nog een beetje door. Zet de flessen op 
een redelijk koele plek. Controleer na 1 week en na 2 weken of er druk op staat door heel voorzich-

tig wat gas te laten ontsnappen. Ik zet ze in de garage in een kartonnen doos met een handdoek 

erover voor het geval er toch een fles mocht ontploffen.
De vlierbloesemchampagne is na een week of 2 drinkbaar, maar een paar maanden bewaren kan ook. 
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De bewegende mens 
Het is zondagmiddag 12.00 uur en ik kom net terug van een heerlijke fietstocht samen
met mijn man en de kinderen (8 en 10 jaar oud). We zijn vanochtend vanuit Stadseiland 
vertrokken richting het RijnWaalpad en vanuit daar verder gefietst richting Park Linge-
zegen. In een gedeelte van Park Lingezegen hebben we even gerust om vervolgens via 
Huissen, waar we zijn gestopt voor een heerlijk ijsje, weer terug naar huis te gaan. Een 
prachtige fietstocht van ongeveer 20 km. 
Echt een aanrader! www.parklingezegen.nl

Mijn naam is Nicole Blijleven en ik woon met mijn gezin in een 
dijkwoning aan de Fanny Blankers-Koenstraat. We hebben een 
prachtig uitzicht over de uiterwaarden en met name ’s zomers 

besef ik weer hoe mooi groen de omgeving is waarin we wonen en hoe deze uitnodigt 
tot bewegen! In mijn werk als fysiotherapeut en pilatesdocent staat de bewegende mens 
centraal. 

Vanwege de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis en zitten we noodge-
dwongen (nóg) meer achter ons beeldscherm te werken. Dan kun je na een dag
vergaderen via Teams, Zoom enzovoort, wel wat last van je nek-schoudergebied 
krijgen! De volgende twee oefeningen zou je tussen de overleggen door 
kunnen gaan doen: 

1. SCHOUDERS CIRKELEN
 Je kunt deze oefeningen staand of zittend doen.
• Maak draaibewegingen met beide schouders; beweeg beide gehele schouders
 naar voren en omhoog en vervolgens naar achter en beneden.
Herhaal 10 keer voorwaarts en 10 keer achterwaarts. 

Aandachtspunt: hou de armen stil.

2.  MOBILISEREN VAN OVERGANG VAN NEKWERVELS 
 NAAR DE BORSTWERVELS
 Je kunt deze oefeningen staand of zittend doen.
• Breng beide armen gestrekt op lijn, met ook de vingers gestrekt 
 en de duimen omhoog wijzend.
• Draai je nek zover als mogelijk naar rechts. Terwijl je dat doet, draai 
 je de rechterarm naar binnen zodat de duim van de rechterhand 
 omlaag wijst.
• Draai vervolgens je nek naar de linkerkant. Nu draai je de linkerarm   
 naar binnen, zodat de duim van de linkerhand omlaag wijst. 
 De rechterarm draait zich weer naar de beginpositie.
Herhaal deze oefening 8 keer en doe 2 setjes.
Aandachtspunt: trek de schouders niet op.

http://www.parklingezegen.nl
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Eva Koot neemt je mee: Tóch op reis… met een vrolijke noot!

Als je denkt dat in deze sombere dagen alleen de stralende zon ons kan opfleuren, 
heb je het mis. Als we nu toch even gaan wandelen of fietsen en genieten van de lente 
in de heerlijke zon, wil je graag ook nog een volgende (vakantie-)stap maken. Dat kan 
niet? Het is te riskant? Dan moet je snel niet alleen verder lezen, maar ook bij elke vol-
gende stap heerlijk luisteren. Zet dus ook het geluid iets harder en gebruik de ‘links’.

Het begint met je voorbereiding. Dat is al erg leuk: je voelt je al helemaal In the Summertime 
(1) Waar zul je naartoe gaan? Je voelt wel voor een weekje Rome. Een mooie stad met veel 
cultuur, en dan die avonden… 
De tijd gaat snel en voordat je het weet ben je al onderweg. Je rijdt een bekende route over 
Antwerpen en bij Parijs heb je genoeg gereden. Je zoekt een leuk hotelletje, een gezellige bar 
en je voelt je Sous le ciel de Paris (2).
Leuk, maar ja, je wilt naar Rome, dus de volgende dag rijd je snel over de Route du Soleil en 
overnacht je in een leuk dorpje met een heerlijk strand. Hoe heerlijk? Nou ja, hij schreef 
speciaal voor jou Love letters in the sand (3) en dat doe je toch ook niet zomaar? Even de 
rug rechten en dan, de volgende dag rijd je via de Bloemenrivièra Italië in, vooral in deze tijd 
een prachtige streek. Jouw hosannagevoel wordt gevoed door een zwaaiende, gebruinde man. 
Hij zingt het bekende Bella ciao (4), is dat niet wat overdreven? Dan maar door naar Rome, het 
einddoel. Daar blijf je ten slotte langer dan je van plan was, want het is zoals je vooraf al gedacht 
had. Een prachtige stad met avonden… Het is als On an evening in Roma (5), maar je denkt 
steeds Que sera, sera? (6).
Helaas, je moet toch weer terug, je krijgt heimwee naar je eigen Stadseiland!
Die leuke man vraagt nog: When will I see you again? (7), maar daar reageer je maar niet 
meer op. Het was leuk in Rome! Deze (virtuele) reis was meer dan een verrassing en thuisge-
komen denk je dan ook Always look on the bright sight of life! (8) Ja, er even tussenuit is 
heerlijk, maar we hebben het hier toch ook goed voor elkaar?!

  Klik op de link en houd de ctrl-toets ingedrukt en luister 
  op YouTube naar deze vrolijke liedjes! Dansen mag!

(1) Mungo Jerry 

https://youtu.be/wvUQcnfwUUM

(2) Zaz & Pablo Alborán

https://youtu.be/jNcfxJeMDGg

(3) Elvis Presley
https://youtu.be/gBH9z07g1yg

(4) Delia, a Tribute to Le Casa 

de Papel
https://youtu.be/nJTOD5jjac4

(5) Michael Bublé

https://youtu.be/5XI5q6ubpmM

(6) Doris Day
https://youtu.be/SdhAfMor9BM

(7) The Three Degrees

https://youtu.be/T6fVDAjs9f0

(8) Monty Python 

https://youtu.be/X_-q9xeOgG4

(6)(4)

(7)

(5)

(3)(2)

(8)

🎼

😎
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Versnelling digitalisering van communicatie/thuiswerken
John Koot op zoek naar de voordelen van de coronaperiode

Digitalisering communicatie
Vroeger werkte je meestal op fietsafstand van de woning. Dat is al lang niet meer mogelijk, waar-
door door de jaren heen de files steeds langer werden. De wegen werden wel verbreed, maar de 
groei van het verkeer (ook vrachtverkeer) ging sneller. Je moet nu steeds vroeger je bed uit, om 
op tijd op kantoor te zijn. Dat betekent niet alleen veel ergernis maar ook veel tijdverlies en hoge 
kosten, ofwel verlies voor de economie. Uit ervaring weet ik dat thuiswerken op de eerste plaats 
een kwestie van wennen is, voor zowel werkgever als werknemer. 

Ik werkte thuis en werd in het begin op de gekste tijden door mijn baas gebeld. Als ik naar de 
zaak (in Eindhoven) moest komen, dacht ik dat er iets aan de hand was. Ik had thuis op mijn PC 
een dubbel bureaublad, kon inloggen op de server van het bedrijf en had daardoor alle administra-
tie bij de hand. Afspraken met andere bedrijven deed ik altijd buiten de filetijd, zeker als ik naar 
de Randstad moest. Onze schoonzoon woont in Brabant en werkt als ICT’er in Den Haag. Hij is in 
deze coronaperiode dagenlang bezig geweest met afstemmingsproblemen om mensen beter thuis 
te laten werken. Dat zal op veel plaatsen gebeuren. Wanneer er een goed vertrouwen is tussen 
werkgever en werknemer levert thuiswerken veel winst op, niet alleen in de coronaperiode. Die 
ervaring zal nu worden opgedaan. Het betekent ook winst op gebied van Openbaar Vervoer en 
Luchtvervuiling!

Fijn de 
versoepeling van 
de Coronaregels! 

Er volgt méér 
als iedereen de 

belangrijkste regels 
aanhoudt:
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MAAK HET ZELF met dank aan Hannelore Wagemakers

In de eerste editie van deze krant stonden twee recepten om je eigen deodorant en des-
infectiespray mee te maken. Deze keer een recept voor afwasmiddel en een verzorgende 
olie om je arme, droge, stukgewassen handen er weer bovenop te helpen. Ook voor deze 
twee producten heb je geen vreemde ingrediënten nodig; de meeste ingrediënten heb je 
misschien al in huis, of ze zijn bij onder andere Holland & Barrett en Ekoplaza verkrijgbaar. 

Afwasmiddel
Gebaseerd op: Leven zonder afval, Emily-Jane Townley

INGREDIËNTEN: 1 schone lege fles van 500 ml, 2-3 el zachte 
groene zeep, 400 ml water, 1 tl baksoda, 3 tl kristalsoda, 
20 druppels etherische olie (optioneel), zoals citroen.
Kook het water en doe het samen met de groene zeep in een 
kom. Laat de zeep helemaal oplossen in het water. Voeg de bak-
soda toe. Doe de kristalsoda er beetje bij beetje bij. Je afwasmid-
del wordt nu dikker. Als het dik genoeg is heb je misschien niet 
eens alle kristalsoda nodig! Laat het mengsel afkoelen. 
Voeg als laatste de etherische olie doe. Giet het afwasmiddel met 
behulp van een trechter in de fles. Dit afwasmiddel schuimt bijna 
niet, maar maakt wel goed schoon. Niet alleen je vaat, maar ook 
je fornuis, aanrecht, you name it. Dit is trouwens ook veel goed-
koper dan een fles afwasmiddel uit de winkel! 

Simpele lichaamsolie 
Eerste Hulp Bij Uitgedroogde Huid

Bron: Make it Up, Marie Rayma www.humblebeeandme.com

INGREDIËNTEN: 
20 ml druivenpitolie, 10 ml jojoba-olie, 10 druppels vitamine 
E-olie, 5 druppels etherische olie (optioneel).
Doe de ingrediënten eenvoudig bij elkaar in een schoon, leeg flesje 
(bijvoorbeeld een oud klein shampooflesje). Even goed schudden 
zodat de oliën goed mengen. Een klein beetje is genoeg om de zeer 
droge huid/handen er weer bovenop te helpen! Zowel druivenpitolie 
als jojoba-olie zijn zeer lichte oliën die snel intrekken. Niet zo snel 
als lotion, maar daar heb je moeilijker 
ingrediënten voor nodig, zoals emulsie-
was en conserveermiddelen. 

TIPS:  
• Druivenpitolie te koop bij Mert, andere ingrediënten 
 ondere andere bij Holland & Barrett en Ekoplaza.
• Om olie minder vettig te laten voelen op de huid, kun je 
 1 gram kiezelzuurpoeder toevoegen. Dit is alleen via internet  
 te bestellen, maar ik heb genoeg om de rest van mijn leven  
 mee te doen. 

Nieuwsgierig? Even aanbellen op Stadswaardenlaan 50 

http://www.humblebeeandme.com


162e Stadseilandkrant

Houten tuinafscheiding voor de bijen

Als je de Fanny Blankers-Koenstraat inkomt via de Stadswaardenlaan, zie je sinds kort een 
markante tuinafscheiding van houtblokken. Irma Scholten heeft voor deze duurzame oplossing 
gekozen, omdat zij iets voor de bijen wilde betekenen. Aan het hout hangen nu bloeiende 
bloemen en meerdere bijenhotels die al bewoond zijn. Ook rondom de boom heeft zij veel 
bloemen geplant. Zo is er méér ruimte voor de boom en het regenwater. Ook vraagt het weinig 
onderhoud, ze hoeft niet meer elke paar maanden de (elektrische) heggenschaar te pakken,
zoals eerder nog met de haag. 
In de 20 jaar dat het hout uiteindelijk in elkaar zal zakken, hebben steeds meer kleine insecten 
er plezier van en zo ook vogels die daar weer blij van worden. Net als Irma die blij wordt van 
de vele positieve reacties van voorbijgangers. Nu is er iets onderscheidends, herkenbaars, als 
je in de wijk komt!

Judith Doorn heeft twee verrijdbare 
moestuinbakken gebouwd! Straks 
kan zij genieten van eigen groente

Ons bloeiende sedum op het dakterras vorig jaar

Het bloeit en groeit in de wijk

Kijk ook op www.makkelijkemoestuin.nl voor inspiratie.

http://www.makkelijkemoestuin.nl
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Had u lees- en kijk-
plezier? Heeft u ook een 

verhaal, tip of foto uit uw buurt, 
stuur het 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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