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Zwaar weer voor
ondernemers
Gedwongen dicht, beperkte openingstijden, veiligheidsmaatregelen: door de coronacrisis is het voor vele ondernemers in de wijk een spannende tijd. De zzp-ers, de
mensen in de zogeheten ‘contactberoepen’ als kappers
en pedicures, de horeca, bij velen onder hen is het werk
nagenoeg stil gevallen. Maar ook voor de winkeliers is de
toekomst onzeker. Blijven de mensen komen en hoe zorg
je ervoor dat jouw bedrijf een veilige omgeving is voor jou
en je klanten? In dit artikel vertellen de mensen achter
een aantal bekende wijkwinkels hoe ze deze tijd ervaren.

Erwin Snelders
“Laten we hopen dat we
met zijn allen ons hieraan
houden, dan zijn we er hopelijk snel van af.”
tekst: Elsebeth Hoeven

Verder in deze corona-editie
Corona-hulplijn
Herman Blum geeft wiskundeles vanuit huis
De thuisschool van Guusje en Tijn
Doe -het- thuis-tips
... en meer...

Wijnhandel Sonsbeek
In Wijnhandel Sonsbeek is Erwin Snelders al zeventien jaar het
gezicht van de slijterij. Hij vertelt hoe mensen in eerste instantie
gingen hamsteren, al is dat inmiddels wel weer genormaliseerd.
De cafés zijn dicht dus komen er nu meer mensen in de winkel.
“We verliezen wel omzet omdat ik nu niet meer kan leveren aan
de horeca in de buurt”, vertelt Erwin, “maar zolang we open mogen blijven, komen we er wel doorheen.” Van MKB-Nederland
hebben winkeliers regels aangereikt gekregen en die volgt hij
nauwkeurig op. “Laten we hopen dat we met zijn allen ons hieraan houden, dan zijn we er hopelijk snel van af.” De winkel heeft
hij met markeringstape in vakken verdeeld: één persoon per vak.
En er mogen niet meer dan vijf mensen in de winkel. Het valt hem
op dat inmiddels het kwartje is gevallen bij mensen. Waren ze
eerst nog wat laconiek, nu ziet hij dat mensen afstand bewaren.
Hij maakt zich over zichzelf geen zorgen. “Ik ben 37 en in goede
conditie.” Vooral voor zijn ouders en kinderen vindt hij het vervelend. Ze kunnen nu niet meer bij elkaar op bezoek komen. Zijn
jongste dochter zit in groep 8 en mist nu de citotoets én de eindmusical én het schoolkamp. “Echt sneu”, zucht Erwin.
FOTO: ANNE VOGEL PHOTOGRAPY

1

Cafetaria De Snoek
Ook Esther Pusmaz van cafetaria De Snoek heeft de nodige
maatregelen genomen. Hier staan op de stoep een paar
stoelen op gepaste afstand van elkaar zodat de klanten buiten kunnen wachten als er twee mensen in de zaak aanwezig
zijn. Op de balie staat ontsmettingsmiddel voor de handen.
Binnen in de cafetaria waar normaal gesproken de klanten
even gaan zitten en de tijd nemen voor een praatje, zijn de
stoelen weggehaald. “Vanaf het eerste NL-Alert namen de
zaken af”, vertelt Esther, “maar het gaat nog redelijk. Gelukkig blijven er mensen komen.” Nu werken ze veel met telefonische bestellingen. “Snel afhalen en weer weg.” De klanten
blijven minder lang in de zaak, maar op de stoep spreken
ze elkaar nog wel en die gesprekken zijn heel wat directer,
vertelt ze. “Hoe gaat het? Red je het nog wel? Heb je werk?”
Elke dag staat Esther voor een dilemma. “Ga ik vandaag het
risico met mijn gezondheid nog nemen? Maar dat moet wel,
want anders hebben we geen inkomen.” Dus wassen Esther
en haar man nog meer dan anders hun handen en vertrouwen ze op de anderhalve meter afstand die door de vitrine
al tussen hen en de klant staat.

Houthandel Bosveld
Zo’n vijfenzestig jaar geleden begon Gerrit Bosveld een
houthandel aan de Sonsbeeksingel. Inmiddels staan
Pascal en Menno Bosveld als derde generatie - met
vader Gert- aan het roer van het timmerbedrijf annex
doe-het-zelf winkel. “We doen veel werk buiten de deur
en je merkt nu wel dat zeker ouderen liever geen mensen over de vloer hebben”, vertelt Pascal. “De monteurs
volgen de regels van het RIVM, zo kan de klusdienst en
het advies aan huis op een veilige manier doorgaan.”
De winkel met klusmaterialen is wel wat drukker dan
normaal. De mondkapjes zijn op en de latex gaat ook
wat sneller. “Mensen zijn volop aan het verven”, is
Pascal opgevallen. Ook in de zagerij is het drukker. Om
klanten veilig te kunnen blijven helpen, heeft houthandel Bosveld ook in de winkel de nodige maatregelen
genomen. “Bij vier mensen in de winkel moeten mensen buiten blijven wachten. Achter de balie hebben we
een plexiglazen plaat geplaatst en de strepen op de
vloer geven de anderhalve meter afstand aan.” “Het is
heel belangrijk dat mensen ook nu bij de lokale ondernemers blijven komen”, benadrukt Pascal.

FOTO: BUREAUBEELD

“Het is heel belangrijk dat mensen ook nu

bij de lokale ondernemers blijven komen”

FOTO: ELSEBETH HOEVEN

Dogan-Wijkkrant-96x32_Opmaak 1 16-10-19 14:14 Pagina 1
- advertenties-

kopieerwerk - drukwerk - kaarten - posters - kleding
Ir. J.P. van Muijlwijkstraat 62 • 6828 BS Arnhem
tel. 026 - 44 20 523 • www.dogan.nl

Ook reiniging van hout, trespa en dakgoten!

zonnepaneelreinigingwentinck.nl
glazenwasserijwentinck.nl
2

Sociaal Raadslieden
De Sociaal Raadslieden van Rijnstad hebben tijdens
de coronacrisis geen direct contact met inwoners.
Maar inwoners van Arnhem kunnen wel bellen of
e-mailen met hun vragen!
Ze kunnen je helpen met vragen en problemen over,
onder andere:
• werk
• uitkeringen
• belastingen
• toeslagen
• abonnementen
• financiën
• uitleg papieren
Bereikbaarheid
De Sociaal Raadslieden zijn telefonisch bereikbaar op
026-3127999 van maandag tot en met vrijdag van 9:00
-11:00 uur en van 13:00-15:00 uur. Of e-mail via de
website www.rijnstad.nl/hulponline (maandag tot en
met vrijdag binnen 24 uur antwoord)

Schroom niet om de coronahulplijn te bellen: 06-44248687!
tekst: Leendert Douma
Door het coronavirus komen sommige mensen in de wijk
letterlijk en figuurlijk alleen te zitten. Ze kunnen niet
meer terugvallen op hun netwerk of op hulp van instanties. Iedereen moet binnen blijven of op afstand. Voor
wie hulp nodig heeft bij praktische zaken of gewoon
even een luisterend oor, is er de coronahulplijn. Die is
dagelijks bereikbaar op telefoonnummer 06-44248687.
Er zit iemand klaar om vragen te beantwoorden en als het
nodig is een vrijwilliger te zoeken die praktische hulp kan
bieden. Dan gaat het bijvoorbeeld om boodschappen doen,
de hond uitlaten, klusjes als oppassen of het gras maaien,
of soep of een maaltijd langs brengen. Zolang er maar geen
besmettingsgevaar is.
De hulpdienst ging eind maart van start. Er bellen vooral
mensen die hulp aanbieden. Er zijn nu enkele tientallen vrijwilligers, van jong (een scholier van 13 jaar) tot oud (70-plus),
van echte Ernemmers tot studenten. Er zijn wat minder hulpvragen, nu iedere week zo’n twintig. Verreweg de meesten
gaan over boodschappen, een kwart van de bellers heeft
behoefte aan een praatje of een luisterend oor en een aantal
zijn verwezen naar de huisarts, GGD of wijkcoach. De hulpdienst kan alle vragen goed aan, dus schroom niet te bellen!
Dit geldt uiteraard ook voor zorgpersoneel dat nu even geen
tijd heeft voor huishoudelijke klusjes.
De coronahulplijn is een initiatief van: Vitale Verbindingen,
Wasplaats, Inloophuis, Buurtpastoraat, participatiewerk, Villa
Klarendal, Sociaal Wijkteam en Opbouwwerk.

Cooper Games
verspreidde dat er snoepjes met gouden wikkels in het gebouw verstopt lagen en of de kinderen deze wilden gaan
zoeken. Niet allemaal tegelijk natuurlijk. Sindsdien trakteert
Cooper de kinderen in het paleis elke dag op een activiteit.
Zo vingen de kinderen al muizen uit - op de muren geplakte - muizenholletjes; maakten ze voor de senioren in het
complex kleurplaten van de blaffende Doodle en oefenden
ze spelenderwijs met rekenen toen ze gevonden muntjes
mochten inruilen voor M&M’s. Ondertussen hebben hun
ouders even de tijd om dat zakelijke telefoontje in alle rust
te kunnen voeren. Cooper denkt aan het hele gezin. Aan
de speurtocht buiten in de parkachtige omgeving van het
gebouw deden net zo graag de ouders mee. “Elke dag iets
nieuws verzinnen is wel een opgave”, lacht ze. “Heb je nog
ideetjes?”

Hoe hou je je kinderen in en om het huis de hele dag
bezig terwijl je zelf ook thuiswerkt? In het Paleis op de
Heuvel hebben ze de Cooper Games.
In het voormalige schoolgebouw op de Heselbergherweg
organiseert Yvonne Brandsen dagelijks de Cooper Games,
een activiteit waar alle kinderen in het paleis aan mee
kunnen doen. Cooper de blaffende Doodle is de vierjarige
labradoodle van Yvonne en haar man. “Het is een hond die
regelmatig blaft maar ook heel sociaal is”, vertelt Yvonne.
“Hij verzint elke dag een spelletje voor de kinderen.” In het
gebouw wonen tussen de tien en twaalf kinderen in de basisschoolleeftijd. De meeste ouders werken nu thuis. Ook
Yvonne werkt voor haar eigen onderneming thuis, er vallen
wat sociale clubjes weg en daardoor houdt ze wat tijd over.
De Cooper Games begon ze in een spontane opwelling.
”Sinds we veel binnen zitten met alle kinderen thuis, ben ik
op de buren-appgroep het spel gestart.” Het begon ermee
dat Cooper ‘de blaffende doodle’ in de appgroep het bericht

Heb je tips voor Yvonne en ouders met jonge kinderen?
Laat het de redactie weten op redactie@sintmartensonsbeek.nl

3

Zaaien voor tuin of balkon
Els Tuinte van het Tuinkantoor geeft als tip om
nu planten (voor) te zaaien voor tuin of balkon.
“Wat is er leuker om alle tijd te hebben om te
zien hoe de plantjes opkomen, groeien en gaan
bloeien? Als je toch een keer in de week boodschappen moet doen, dan vind je bij bijna elke
supermarkt wel een rekje bloemenzaden. Biologische zaden vind je bij de de eco-winkel. Ook kun
je via de mail zaden bestellen zodat je er niet op
uit hoeft. Enkele kwekers hebben hun krachten
gebundeld en leveren een grote bijdrage aan de
biodiversiteit van onze inheemse planten dat.
Kijk hiervoor op www.hetlevendarchief.nl.”

doe-het-thuis-tips
voor jong en oud

Schaduwen tekenen
kun je binnen én buiten doen!
...een tip van Gaby von Oven
Heb je al eens geprobeerd om een schaduw van iemand na te
tekenen? Dat kan buiten als de zon laag schijnt (in de ochtend of
namiddag). Binnen gebruik je de zon of een lamp als lichtbron.
Probeer het maar eens! En wat ook leuk is: al je familieleden
kunnen meedoen.
Teken met krijt op de stoep de omtrek van je vader, je moeder,
je broertje of zusje… die moeten dan allemaal wel even stilstaan!
Vraag bijvoorbeeld je broertje om daarna ook jouw schaduw erbij
te tekenen, dus snel op je plaats erbij gaan staan! Als alle omtreklijnen er staan, kun je de binnenkant met krijt invullen door
bijvoorbeeld mooie kleren te krijten. Of je verzint er zelf nog iets
leuks bij. Laat je fantasie maar gaan!
Wil je liever de schaduw van stille figuren natekenen, zoals je
knuffels of een poppetje? Dat kan ook heel goed. Gebruik dan
stiften of verf op een stuk papier. Het geeft een heel leuk effect.
Wil je je mooiste schaduwtekening aan anderen laten zien?
Stuur dan een foto van die tekening op naar
redactie@sintmartensonsbeek.nl. Als je dan kijkt op de
wijkwebsite www.sintmartensonsbeek.nl zie je daar jouw tekening weer terug!

In conditie blijven
Sportcoach Riëtte van Rooij van Buitenbeweging
tipt: “Loop voor je conditie de trappen extra op en af
in huis. Goed voor buik, benen en balans is om - als
je bijvoorbeeld koffie zet - om en om op één been te
gaan staan, waarbij je het been waarop je staat licht
buigt. Hou je romp rechtop en span je buik aan. Strek
dan het andere been en zwaai van voor naar achteren
en daarna opzij.
Voor je armen: pak twee gewichtjes (of flesjes water
of pakken rijst). Sta rechtop met je knieën licht gebogen en span je buikspieren aan. Zwaai dan met gestrekte armen van voor naar achter en van links naar
rechts. Strek daarna je armen helemaal zijwaarts op
schouderhoogte en hou ze tien seconden stil. Draai
tien seconden kleine cirkeltjes met gestrekte armen
naar voren. Daarna naar achteren.
Vergeet niet te blijven ademen!”
CARTOON: KEES DE BOER

Maak een ketting van woorden
Het laatste woord is ook het begin van een nieuw woord. De ketting
gaat helemaal rond. Bijvoorbeeld: kralen- ketting- reactie - et cetera.
Dit zijn de woorden:

bron tuin licht water bed gaten blik sla roet wijs
filter weg boom boerderij taart spiegel veld bol spraak
beek feest beeld dal lamp neus stolp bank zak kaas
De oplossing van deze woordenketting en de kruiswoordpuzzel vind je
op de wijkwebsite www.sintmartensonsbeek.nl
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Hamsterschotel
...een recept van Hester van de Grift
Vega, supervoedzaam, mega-goedkoop,
kids- en hamsterproof is deze bruine bonen-appel-puree-ovenschotel. Geschikt
om restjes in te verwerken. De pasta van
gisteren, een verdwaalde tomaat of courgette kan bij de bruine bonen. En een restje
stamppot kan bij de aardappelpuree. Of
customize het gerecht met olijven bij de
bonen of een lekker oud kaasje geraspt
op het dak. Maak een dubbele portie want
opgewarmd is ‘ie een dag later nóg beter.
Je hebt nodig:

•

Pot / blik 800 gram bruine bonen uitgelekt

•

Ui, 1 grote of 2 klein, gesnipperd

•

Olie

•

Blikje tomatenpuree + water

•

5 augurken in blokjes

•

3 grote appels of 4 kleine, geschild en
geraspt

•

1 blaadje laurier en als je het lekker
vind 1 teentje knoflook

•

Bouillonblokje (groenten)

•

Snufje zout en peper

•

Aardappelpuree, uit een pakje of maak
het zelf van 600 gram aardappels

2
3

Maak je deze schotel superbudget met
alle eigen merk producten zoals in de
ingrediëntenlijst aangegeven, dan heb je
voor minder dan vijf euro een heerlijke
maaltijd voor vier personen.
ILLUSTRATIE: HESTER VAN DE GRIFT
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Stap-voor-stap
Bak de uitjes glazig in een beetje olie een
paar minuten, eventueel met knoflook.
Voeg de bruine bonen en de tomatenpuree toe en roer goed door. Voeg water
toe. Dit mag ongeveer zo dik zijn als een
bolognesesaus. Voeg bouillonblokje, augurken, zout, peper en laurier toe. Laat
tien minuten pruttelen op een laag vuur.
Doe het bonenmengsel in een ovenschaal. Leg hier bovenop een laag geraspte appels. Dek af met de aardappelpuree.
En als je het lekker vindt: maak een crunchy dakje van een handje geraspte kaas
en paneermeel. Zet de schotel ongeveer
twintig minuten in de oven op 180 graden.
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Kruiswoordraadsel
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Horizontaal:

Verticaal:

3. Verbasterde beek
6. Waar staat mijn auto?
7. Automerk verkocht op De Wiltstraat
8. Het uur U
12. Planten om de boom
15. Jongens waren we – maar aardige
jongens
17. Onderwijsvernieuwer
18. Broer van Willem van Oranje
19. Omgekeerde meisjesnaam
20. Bij Van Omme was een witte motor
21. Woningbouwvereniging
22. Wat beweegt daar zo traag over
het Graaf Ottoplein?

1. 15 km maximaal
2. Onvermoeibare duurzaamheids
goeroe
4. Stedenstichter
5. Wie doet er zo mal?
9. Loop binnen
10. Ontgonnen woeste gronden
11. Waar stond de wieg van
Martin Luther King?
13. Ik ben geen hond maar wel
groen.
14. Hangt er een stekker aan?
16. Nieuwe nectarzoemer.
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Wiskundeleraar
Herman Blum

Mijn buurman Herman Blum werkt als wiskundedocent bij het Candea College in
Duiven. Hij geeft les aan leerlingen van de
bovenbouw havo en vwo, waaronder aan
drie eindexamenklassen. Onder een stralend
blauwe hemel met zicht op een uitbundig
bloeiende magnolia praat ik met hem, op
anderhalve meter afstand, in de tuin over de
coronacrisis.

Dagelijks leven
Herman vertelt dat hij tot de risicogroep behoort: “Ik houd
me aan de regels. ’s Ochtends ben ik aan het werk en ‘s middags ga ik elke dag even naar buiten: ik werk wat in de tuin of
zo. Met mijn kinderen heb ik via videochat contact.”

Thuiswerken
Herman geeft op dit moment op afstand les via Microsoft
Teams. Bij dit computerprogramma kan een groep mensen
via de computermonitor met elkaar praten. “Het lesgeven
op afstand is vermoeiender dan gewoon voor de klas staan”,
vindt Herman. “Je moet niet alleen met allerlei technische zaken rekening houden, maar ook controleren of de leerlingen
je kunnen verstaan en je moet af en toe snel overschakelen
op een ander onderwerp.”

“Ik hoop dat mensen zich na deze
crisis meer dan voorheen realiseren
dat wij elkaar nodig hebben.”

Herman laat zijn thuiswerkplek zien. Op het beeldscherm van
de computer is een kleine camera met microfoon gemonteerd. Deze webcam is gericht op een whiteboard waarop
Herman de uitwerkingen van wiskundige problemen uitschrijft.

tekst: Froukje Witteveen
FOTO BT PHOTOGRAPHY

Hoewel Herman flexibel is wat betreft tijd, alle andere afspraken zijn immers afgezegd door de coronacrisis, probeert hij
zich toch zoveel mogelijk aan het lesrooster te houden. Met
een voorbehoud: alle lessen op afstand moeten ’s ochtends
plaatsvinden. Herman grinnikt: “Dit heeft een praktische reden, met dit mooie weer schijnt ’s middags de zon fel in de
studeerkamer en zijn mijn uitwerkingen op het whiteboard
niet te lezen.” In de woonkamer liggen vier stapels lesstof,
voor elke klas een stapel.

“Het Candea College heeft besloten om het laatste schoolexamen op een andere manier af te nemen”, vervolgt Herman. Hij
heeft de vragen van het laatste schoolexamen aangepast. Normaal worden enkele onderwerpen uitgekozen waar diep op in
wordt gegaan. Herman heeft nu voor zoveel mogelijk onderwerpen gekozen. Op deze wijze kan de eindexamenkandidaat
laten zien dat hij of zij verschillende onderdelen begrijpt.
Het laatste schoolexamen is verschoven naar begin mei,
wanneer eigenlijk de schriftelijke eindexamens zouden plaatsvinden. Herman vertelt dat binnen het Candea College stevig
wordt nagedacht over de logistieke organisatie van de examens. Het probleem zit in de ruimtes, omdat de anderhalve
meter afstand-regel geldt, kunnen er veel minder leerlingen in
een ruimte. Een ander probleem is hoe je zo’n grote groep leerlingen veilig het gebouw binnen loodst.

Op mijn vraag of er digitaal wordt gespijbeld, antwoordt
Herman dat de school het absentiesysteem dat bij de fysieke
lessen gebruikt, ook nu gebruikt. Herman merkt op dat hij de
absentie van de eindexamenkandidaten niet controleert. “Ik
verwacht van deze leerlingen voldoende discipline om aan de
lessen mee te doen.”

Niet doorgaan van eindexamens
De eindexamens gaan vanwege deze crisis niet door. “Het is
een besluit van de minister, daaraan is niets te veranderen”,
zegt Herman. “Gezondheid komt op nummer 1. Goede leerlingen zullen geen problemen ondervinden. Maar leerlingen
die berekenend te werk gaan en van plan waren op het eindexamen te pieken om onvoldoendes weg te werken, kunnen
nu wel eens in de problemen komen. Het eindexamen telt
immers normaalgesproken veel zwaarder mee dan het laatste schoolexamen.”

Als de crisis voorbij is…
Herman verwacht dat mensen door de coronacrisis beseffen
dat niet alles maakbaar is in het leven. “Je ziet nu dat veel
mensen zich heel positief inzetten voor de medemens en de
samenleving. Op dit moment is er geen sprake meer van de
zogenaamde ‘Dikke Ik’. Ik hoop dat mensen zich na deze crisis
meer dan voorheen realiseren dat wij elkaar nodig hebben.”
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Jaarlijkse Groenmarkt op Graaf Ottoplein afgelast
tekst: Gaby von Oven
De Groenmarkt op 9 mei gaat helaas niet door. De organisatoren en vrijwilligers
van de plantjesmarkt betreuren dit. Deze jaarlijkse markt op het Graaf Ottoplein
is inmiddels voor veel wijkbewoners een bekend en gewaardeerd fenomeen
geworden op de zaterdag voor Moederdag.

Boomspiegeladoptie
Op onze vorige groenmarkten kregen wijkbewoners die een boomspiegel verzorgen (adopteren) een aantal gratis plantjes. Dit kan nu niet, maar de organisatoren denken na of het mogelijk is om plantjes online te bestellen. Alle boomspiegeladoptanten krijgen hier eind april/begin mei via de mail nog bericht over.
Wil je je aanmelden als nieuwe adoptant of in de mailinglijst opgenomen worden? Stuur dan een mail naar: groenewijk@live.nl Vermeld jouw naam, adres
en de plek van de boomspiegel(s).

Check website voor actuele informatie
De organisatoren kunnen nu nog niet kunnen overzien hoe de situatie in de komende maanden zal zijn. Hou daarom de wijkwebsite in de gaten voor actuele
informatie over de plantjesmarkt of de mogelijkheid om plantjes te bestellen.

Enquête buurthuis De Nieuwe Hommel
Juist in deze tijd, waarin corona ons beperkt in onze contacten met anderen, ervaren we hoe belangrijk het is om elkaar
te kunnen ontmoeten. Voor het contact met buurt en wijkgenoten is het belangrijk dat er plekken zijn waar je elkaar
kan ontmoeten en samen activiteiten kan ondernemen.
Buurthuizen vervullen daarbij een belangrijk rol.
tekst: Caroline Baarschers (Team Leefomgeving)
Dit voorjaar verspreidt het Team Leefomgeving huis-aan-huis
een enquête die je digitaal kunt invullen. De enquête gaat over
de behoefte aan ontmoeten in de wijk en de rol die buurthuizen
in het algemeen en het buurthuis De Nieuwe Hommel in het
bijzonder, daarin spelen. De Nieuwe Hommel kan zichzelf (nog)
niet bedruipen en we moeten dit jaar een besluit nemen over de
- advertenties -

ik help vrouwen bij
problemen met
menstruatie,
overgang en
hormonen

(omvang van de) financiële ondersteuning van het buurthuis. We vinden het ook belangrijk dat inwoners zelf
actief betrokken en (zo mogelijk) verantwoordelijk zijn
voor het organiseren van activiteiten of andere vrijwilligerstaken. In het onderzoek vragen we daarom ook naar
bereidheid daaraan bij te dragen.
Vanwege de coronacrisis bepaalt het Team Leefomgeving nog nader wanneer ze de enquête in de wijk uitzetten. Meer informatie daarover is te lezen op de website
www.sintmartensonsbeek.nl

acupunctuur voor
vrouwen in de overgang

FOTO: ELSEBETH HOEVEN

www.chilax.nl

Hout bestellen??
Bosveld bellen!!

★

Sonsbeeksingel 71-72
Tel. 026- 44 333 86
Voor alle DHZ-artikelen, timmerwerken
en hout op maat, ook geprofileerd

25 jaar
Arnhem • De Steeg

www.bakkerijtomvanotterloo.nl
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Thuis naar school
Guusje Holdijk is acht jaar en woont op de Nijhoﬀstraat.
Zij gaat naar de Pieter Jongelingschool. Guusje tekende voor de wijkkrant hoe ze i.v.m. de coronacrisis thuis
school heeft.

Guusjes thuisschool

De tienjarige Tijn Broers woont op de Pontanuslaan.
Hij zit op de Jan Ligthartschool maar volgt nu thuis les.
Ook Tijn tekende voor de wijkkrant hoe dat bij hem
thuis gaat.

Tijns thuisschool

... en nog even wat anders!
Dezer dagen komt de vernieuwde wijkwebsite www.sintmartensonsbeek.nl online: een interactieve site voor de wijk met
nieuws, praktische informatie en nog veel
meer! Op de site kun je als wijkbewoner
zelf prikbordberichten en activiteiten
plaatsen in de agenda!
Check daarom regelmatig de website!

Praktische info
Bewonersoverleg Sint Marten
Sonsbeek (BO): secretariaat.stmartensonsbeek@gmail.com
Het BO vergadert zeven keer per
jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De volgende vergadering staat
gepland op 2 juni in De Nieuwe
Hommel. De bijeenkomst begint om
19.30 uur.

Colofon
Wijkagent: Eric Hortensius |
Eric.hortensius@politie.nl
Politiepost: Hommelseweg 56 |
Spreekuur dinsdag van 18.00 – 19.00
uur.
Spreekuur huurdershuis |Inloophuis Sint Marten | maandag 9.00 –
12.00 | donderdag 13.00 – 16.00

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

Groengroep St.Marten Sonsbeekkwartier (o.a. boomspiegels):
groenewijk@live.nl

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

Gemeente: 0900 1809

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

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

E-mail: let op nieuw e-mailadres!
redactie@sintmartensonsbeek.nl

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

Volg de wijk op Facebook:
@SintMartenSonsbeek

Coördinatie, (eind)redactie en
vormgeving: Elsebeth Hoeven
Bijdragen van: Caroline Baarschers,
Froukje Witteveen, Gaby von Oven,
Guusje Holdijk, Hester van de Grift,
Leendert Douma, Tijn Broers

Vuilophaaldienst Sita:
026 446 04 90

Fotografie: Anne Vogel Photography (ook cover), bureauBeeld,
bt photography, redactie

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

Illustraties: Hester van de Grift,
Kees de Boer
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Drukwerk: Dogan Copyshop
& Drukkerij

Website:
www.sintmartensonsbeek.nl

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!

