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Een heel leven wonen ze al in het Sonsbeek-
kwartier: de zussen Henny en Cuni Matzer. 
Behalve in het laatste oorlogsjaar toen alle 
Arnhemmers negen maanden lang noodge-
dwongen de stad moesten verlaten. Tijdens de 
oorlog woonde het gezin Matzer met drie doch-
ters op de Sint Antonielaan. In 1946 verhuisde 
de familie naar de Pontanuslaan. En daar wonen 
de jongste dochters Henny en Cuni nog steeds. 
Dat mag nog wel even zo blijven, stellen ze op-
gewekt. “We hebben het nog steeds naar onze 
zin”,  aldus Henny Matzer. 

Van de oorlog herinneren de zussen zich weinig. Cuni is net 
voor de oorlog geboren. Henny was vijf toen de oorlog begon: 
“Veel ging langs me heen. Als het luchtalarm ging, wist je weer 
dat er wat aan de hand was.” In september 1944 moesten alle 
Arnhemmers evacueren. Cuni: “Zonder spullen moesten we op 
weg en dan ga je.” In april 1945 kwamen ze weer terug in hun 
huis op de Sint Antonielaan. “Thuis zat er een groot gat in de 
muur. Je kon zo van de een naar de andere kamer kijken. Er was 
een granaat doorheen gevlogen”, herinnert Cuni zich nog. ”In de 
binnenstad stond niets meer overeind. Alles was letterlijk plat-
gebombardeerd.”

Onbezorgde kindertijd
Beklemmende herinneringen uit de oorlog vonden geen vaste 
grond in hun geheugen want wat volgde was een onbezorgde 

De zussen 
Henny en Cuni Matzer: 
“Je stond er versteld van dat je 
iedere keer weer wat nieuws zag 
verrijzen”

Geboren en getogen
in het Sonsbeekwartier
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jeugd op de Pontanuslaan. “Het was een leuke 
buurt met heel veel kinderen. Met sommigen 
hebben we nóg contact”, vertelt Cuni opgetogen. 
Er woonden gezinnen met acht, negen of soms 
wel veertien kinderen. Autoverkeer was uitzon-
derlijk. “Het enige verkeer waren de ‘heren’ van 
de Heidemij, zij fietsten allemaal.” 

De straat voor de kinderen 
Hun ogen glunderen als Cuni en Henny vertellen 
over het urenlange speelplezier in al die huizen, 
tuinen en op straat. De kinderen hadden alle 
ruimte voor zichzelf. Net zoals tijdens de eerste 
coronamaanden toen de straat weer voor de 
kinderen was, waar ze hele dagen buiten speel-
den. In hun kindertijd speelden de buurtkinderen 
zelfs monopoly buiten, op een bankje samenge-
schoold. 

Moeder Matzer werkte tot haar trouwen in het 
centrum bij Van der Hart. “Dat was een soort 
V&D, maar dan veel kleiner”, licht Cuni toe. Dat 
werk moest ze opgeven toen ze ging trouwen 
want een gehuwde vrouw diende thuis te blijven. 
Wat jammer vond ze dat, ze was een echt gezel-
schapsmens, maar er zat niets anders op. Vader 
Matzer werkte bij de gemeente Arnhem, als 
bouw- en woningtoezichthouder. 

De mensen hadden destijds weinig geld en mid-
delen. Op vakantie gaan bestond nog niet. “We 
gingen hooguit naar de Bedriegetjes, voorop de 
fiets van vader”, vertelt Henny.  

Binnen handbereik 
In wederopbouwend Arnhem groeiden de zus-
sen op. Henny: “Je stond er versteld van dat je 
iedere keer weer wat nieuws zag verrijzen. Alle-
maal nieuwe wijken.” Voor hen was de buurt hun 
wereld. Alles vonden ze binnen handbereik. De 
katholieke school aan de Sonsbeeksingel en alle 
buurtwinkels. Toen Henny apothekersassistente 
wilde worden, kreeg ze haar opleiding gewoon 
om de hoek op de Nicolailaan waar de apotheker 
van het gemeenteziekenhuis woonde, en haar 
met vijf andere assistentes het vak leerde. “Het 
was net een dorp”, lacht Cuni. 

In de jonge wijk Presikhaaf kwam een apotheek. Hier 
ging Henny uiteindelijk als apothekersassistente aan 
de slag en bleef ze tot aan haar pensioen “Dat was heel 
leuk werk; de pillen maakten we nog allemaal zelf.” Cuni 
vond in een nieuwe wijk in Velp–Zuid werk als onderwij-
zeres. 

De zussen Cuni en Henny bleven ongetrouwd en op de 
Pontanuslaan wonen. En bij vader en moeder wonen 
ging goed. Ze gaven elkaar de ruimte. Zus Mien trouwde 
en stichtte een gezin. Zij is helaas overleden maar haar 
kinderen zoeken de zussen nog regelmatig op. Neef 
Bart woont een stukje verderop in de straat en helpt ze 
met klusjes.  

Muts een must 
Een katholieke opvoeding betekende dat een schooldag begon met bidden 
in de kerk. “En dan moest je een mutsje op”, herinnert Cuni zich. “Als je 
die niet bij je had, moest je dat thuis ophalen.“ De kerkgang was naar de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk op de Van Slichtenhorststraat. Een kerk waar na 
de gestage ontkerkelijking vanaf de jaren zeventig in 1995 de laatste dienst 
werd gehouden en die inmiddels is verbouwd tot huurappartementen. 
Geleidelijk aan werd het allemaal wel wat losser. Wel zijn ze katholiek ge-
bleven. Nu gaan ze - zonder muts - elders naar de kerk, al is dat vanwege 
corona al een paar maanden niet meer mogelijk. 

Uitstapjes 
De zussen laten wat foto’s zien, die alleen bij speciale gelegenheden wer-
den gemaakt. Zoals een bezoek van de familie aan de Keukenhof, ergens in 
de jaren vijftig. “Dat waren de uitjes”, vertelt Henny. “‘Je moet wel een hoed 
op!’ zei mijn moeder dan”, vult Cuni lachend aan. 

In tegenstelling tot hun ouders die niet op reis konden of wilden, trokken 
de zussen er regelmatig op uit. Toen ze twintigers waren, kochten ze sa-
men hun eerste auto – “een blauwe Opel Kadett”- en gingen ze samen op 
vakantie. “Hop, naar Wenen”, vertelt Henny.” Dat beviel. Reizen naar Brazi-
lië, New York en door Europa volgden. 

Terugkijkend vinden ze dat er toch niet veel veranderd is in de buurt. Ja, 
er rijden nu veel auto’s en de gezinnen zijn een stuk kleiner. Maar het is 
nog steeds een gemoedelijke straat met vriendelijke en hulpvaardige bu-
ren. Alleen als de zussen met elkaar over de buren praten, tellen de oude 
familienamen nog. “Dan zeggen we ‘Bij Pieters zijn ze terug van vakantie’”, 
licht Cuni lachend toe. Al woont er inmiddels al lang een ander gezin, die ze 
heus wel kennen. Maar met zulke gezellige jeugdjaren staan die oude na-
men nou eenmaal in hun geheugen gebeiteld. 

Cuni Matzer:  
Over haar moeder: 
“Toen ze trouwde, 
moest ze haar werk 
opgeven. Er zat 
niets anders op” 

Henny Matzer:  
“We gingen 
hooguit naar de 
Bedriegetjes, 
voorop de fiets 
van vader”
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Gollagegedicht van
Menno Wieringa 
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Eppo Heerding over deltavliegen
Vliegen zoals Leonardo da Vinci het had 
bedacht 
Als klein jongetje droomde Eppo al over vliegen, als zestienjarige 
kon hij deze droom verwezenlijken. Hij begon met een cursus 
zweefvliegen, Eppo maakte zo’n veertig solostarts. “Toen ik ging 
studeren, ben ik met zweefvliegen gestopt vanwege tijd- en 
geldgebrek.”

Cursus in Frankrijk  
Na zijn studie zag Eppo, tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk, een 
foldertje van een deltavliegschool. Hij twijfelde geen moment. De 
volgende dag begon zijn eerste les, een week later had hij zijn eerste 
brevet.

Als een vogel 
Deltavliegen is de meest primitieve manier van vliegen, je hebt alleen 
je vleugel en de thermiek als motor. In de vijftiende eeuw tekende 
Leonardo da Vinci een ontwerp dat veel lijkt op een deltavlieger. Da 
Vinci had daarvoor lange tijd vogels bestudeerd: hij keek hoe vogels 
zich bewogen en gebruik maakten van de lucht. Nog steeds kijken 
deltavliegers naar vogels tijdens hun vlucht. “Als je een vogel ziet 
landen, weet je direct uit welke richting de wind komt”, merkt Eppo 
op, “vogels landen altijd tegen de wind in.“ 

Pure vrijheid 
Over het vliegen zelf zegt Eppo: “Als je gaat vliegen ben je 
supergeconcentreerd, je voelt spanning, maar ook opwinding. Je zet 

Gouden Vrouwen
Ontmoeten en kletsen 
Elke maandag komt een groep Turks-
Nederlandse vrouwen bij elkaar in de 
Nieuwe Hommel. Wijkgenoot Sureyya Yilmaz 
organiseert de middagen waar tussen de 
acht en tien buurvrouwen uit Sint Marten bij 
elkaar komen. “Elkaar zien en bijkletsen is het 
belangrijkste”, vertelt Sureyya. “Ook wisselen we 
de laatste nieuwtjes uit de wijk uit die ieder van 
ons heeft opgevangen”, legt Havva glimlachend 
uit.  

Lange geschiedenis 
Nu is de wand tussen twee kamers in het 
buurthuis weggeschoven en zitten de 

Wat doen buurtgenoten als ze vrij hebben? We 
spraken met Eppo en Henry over hun hobby en 
met de Gouden Vrouwen over wat hun al vijftig jaar 
bindt. 

Vrije tijd

je vlieger in elkaar en controleert of je geen fouten 
maakt. Je kijkt naar collega-vliegers, naar de wolken, 
naar de natuur om je heen om informatie over de 
vliegomstandigheden te krijgen. Daarna loop je naar 
het startpunt en wacht je op het ideale startmoment. 
Als dat moment daar is, begin je te rennen tot de wind 
onder de vleugel komt. Eenmaal in de lucht, blijf je 
geconcentreerd: je blijft om je heen kijken op zoek naar 
thermiek, mogelijke landingsplaatsen, veranderende 
weersomstandigheden en dergelijke. Tegelijkertijd 
voel je pure ontspanning, je vergeet al je zorgen en 
problemen. Het is een sensatie, het is pure vrijheid.”

tekst: Froukje Witteveen | foto: Anne Vogel Photography
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Henry’s handenwerk
Merkwaardige beesten 
In het dagelijkse leven werkt hij als zelfstandig diabetes 
verpleegkundige bij een huisartsenpraktijk, maar in zijn vrije tijd gaat 
Henry Gerritsen los met hout en metaal. Zo hakt het op het terrein 
van een vriend “rare beesten” uit boomstammen. Voor hem een 
vorm van ‘mindfullness’, vertelt hij. “Mijn volledige concentratie is dan 
gericht op dat ene stuk hout: wat gaat hier uit komen?” Het grove 
werk doet hij elders, de kelder van zijn huis op de Nijhoffstraat is voor 
het fijne werk en de afwerking. “Bij dat hakken komt zoveel stof en 
zaagsel vrij, dat wil ik niet in huis.” 

Lassen op werkplaats de Helling 
Creatieve ideeën borrelen er genoeg bij hem, vertelt hij. Toen hij 
een aantal jaar geleden anderhalf meter grote insecten van metaal 
wilde maken, kwam hij bij Arnhemse werkplaats De Helling terecht 
om hier een lascursus te volgen. “Ik wilde leren hoe ik deze insecten 
hufterproof en veilig voor kinderen kon maken.” In deze werkplaats 
op de Rozenstraat gaan hobbyisten, kunstenaars en vakmensen met 
hun projecten aan de slag, binnen de ‘vrije inloop’ of bij een van de 
vele workshops en cursussen die je hier kunt volgen. Bijvoorbeeld in 
de hout of metaalwerkplaats. Sinds Henry de lascursus volgde, is hij 
hier regelmatig in de metaalwerkplaats te vinden. 

Ome Joop’s Tour 
De Helling helpt ook regelmatig Arnhemse organisaties met 
vrijwilligersprojecten. Hiervoor kunnen leden van de werkplaats zich 
opgeven. Zo kwam het verzoek van de stichting Ome Joop om twee 
betjaks uit Indonesië op te knappen. Deze fietsen met zitplaatsen 
voorop, gaan volgend jaar mee met de tour. En daar is Henry nu al 
een aantal maanden mee bezig, ietwat langer dan gepland vanwege 
de corona-sluiting. De betjaks kwamen totaal verroest en versleten 
uit Azië. Geen punt volgens Henry. “Lekker schuren, verven en met 
de handen bezig zijn: de tijd vliegt. Voor je het weet roept er iemand 
‘pauze!’. Dan denk ik ‘man, nu al?’. Ik heb nog maar net geluncht.”  

tekst: Elsebeth Hoeven | foto: Armeno Alberts

buurvrouwen verdeeld over de hele breedte van de 
ruimte anderhalf meter uit elkaar. Vanwege corona 
was de Nieuwe Hommel een paar maanden gesloten 
en konden ze elkaar hier niet treffen. En dat terwijl 
deze hechte vrouwengroep al vanaf de jaren zeventig 
wekelijks in het buurthuis bij elkaar komt; sinds Turkse 
arbeidsmigranten in Sint Marten zijn komen wonen. 
Sommige vrouwen wonen al bijna vijftig jaar in Sint 
Marten. Ook de tweede generatie, de dochters komen 
op deze maandagmiddag. Met zo’n lange geschiedenis 
kennen ze elkaar door en door, ze staan voor elkaar 
klaar in goede en minder goede tijden. 

Sitcom 
Tegenwoordig noemen ze zichzelf gekscherend 
De Gouden Vrouwen, naar The Golden Girls, de 
sitcom uit de jaren tachtig, want de meeste vrouwen 

zijn inmiddels boven de vijftig. Sureyya organiseert regelmatig 
informatiemiddagen, bijvoorbeeld over gezondheid, en sport en 
andere maatschappelijke onderwerpen. Dan delen ze ervaringen 
en wisselen ze informatie uit. Ook organiseert ze af en toe 
knutselmiddagen. “Het gaat bij ons vooral om bij elkaar komen”, 
vertelt Sureyya. ”Sommige vrouwen wonen alleen en voor hen is 
het heel fijn om de deur uit te komen en elkaar elke week hier te 
ontmoeten.”  

Wees welkom! 
Wil je op de maandagmiddag ook met de Gouden Vrouwen groep 
samenkomen? Je bent van harte welkom! De vrouwengroep komt 
wekelijks bij elkaar in de Nieuwe Hommel tussen 13 tot 15 uur. De 
voertaal is Turks maar dat hoeft zeker geen belemmering te zijn, alle 
vrouwen uit Sint Marten zijn welkom. 

tekst: Elsebeth Hoeven | foto: Anne Vogel Photography  
Op de foto vlnr: Kiymet, Hatice, Sureyya, Fadime en Havva

Gezocht:
redacteuren en/of 
schrijvers

Over leuke dingen doen in je vrije tijd gespro-
ken... de wijkredactie kan jouw hulp gebruiken!  
Vind je het leuk te helpen met de wijkkrant? Af 
en toe of regelmatig? Het kan allemaal! Schrijvers 
en/of tips over bijzondere verhalen zijn meer dan 
welkom! 

Meer weten? Stuur een berichtje naar 
redactie@sintmartensonsbeek.nl
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Alex van Zadelhoff:
“Inspiratie ontstaat door te dóen”
tekst: Angelique Aalders | foto: Anne Vogel Photography

Nadat zij aan het einde van een wereldreis zelf voor de eerste keer in een es-
caperoom speelden, gooiden Alex en zijn vrouw (toen vriendin) in 2015 het roer 
om. In het pand aan de Hommelseweg ontwikkelden zij de eerste escaperoom 
‘Doing Time’, waar je binnen zestig minuten uit een gevangeniscel moet ont-
snappen. Met gevoel voor detail, uitdagende raadsels, een levensechte ambi-
ance en waargebeurde verhalen uit de geschiedenis, zijn de zorgvuldig ontwik-
kelde spelkamers een bijzondere ervaring voor zowel fanatieke als ontspannen 
spelers. “Gewoon ‘doen’, daar haal ik mijn inspiratie voor de escaperooms van-
daan”, aldus Alex. 

Inmiddels heeft deze hands-on-mentaliteit geleid tot vier spelkamers en drie ci-
tygames. Alex: “Het begint bij een locatie, dan bedenken we een thema waaruit 
de raadsels en verhalen (gebaseerd op waargebeurde gebeurtenissen) volgen. 
Inmiddels heeft Clocked-Up drie escaperooms aan de Hommelseweg. Vanuit 
het pand aan de Looiersstraat is tevens de escaperoom ‘De Grootmeester’ te 
spelen. Buiten de panden zijn tochten door Sonsbeek, Klarenbeek en citygames 
ontwikkeld. “Onze doelgroep is gevarieerd: doordeweeks komen met name be-
drijven en in het weekend hebben we vooral families en vriendengroepen over 
de vloer. Nu, in de zomermaanden, komen toeristen vanuit de regio bij ons voor 
een leuk uitje. Wij onderscheiden ons van andere aanbieders doordat wij ook 

Vrij zijn: de afgelopen periode heeft dit een nieuwe betekenis gekregen. 
Noodgedwongen zaten de meeste Nederlanders en dus ook de wijkbewo-
ners ‘vast’ in eigen huis. Dat opgesloten zitten ook ontzettend leuk kan 
zijn, samenwerkingen kan bevorderen en hersenen doet kraken, bewijzen 
de escaperooms van Clocked-Up, gelegen aan (onder andere) de Hommel-
seweg. We bezochten ondernemer Alex van Zadelhoff  en kregen een blik in 
de geheime wereld achter het mysterieuze hek op de Hommelseweg 27.

de mogelijkheid bieden kleine gezelschap-
pen te ontvangen. Zo is de escaperoom ‘The 
New World’ speciaal ontwikkeld om met 
twee personen te ervaren.” 

Langzaam maar zeker ontsnapt Clocked-Up 
uit een zware periode. “We waren sinds de 
start van de coronamaatregelen drie maan-
den dicht. Daarna trok de business slechts 
mondjesmaat weer aan. Normaal hebben 
we boekingen voor maanden vooruit, maar 
nu komen de aanvragen last minute bin-
nen. De tijd hebben we gebruikt om klussen 
die zijn blijven liggen aan te pakken en een 
online fi lmquiz te organiseren.” Met de be-
nodigde aanpassingen is Clocked-Up nu een 
corona-proof uitje voor iedereen. 

Meer informatie over de escaperooms en 
andere uitjes vind je op www.clocked-up.nl.

terwijl aan weerszijden de parkeerplaatsen blijven. Vanaf 
de Graaf Lodewijk tot aan de Dalweg delen automobilist 
en fi etser de weg met de bus. De gemeente denkt hier aan 
een goot midden in de weg waardoor passeren onaantrek-
kelijk wordt. 

Verder wordt een deel van het riool onder de Dalweg aan-
gepakt en is ook hier nieuw wegdek nodig. De gemeente 
wil hier meer groen en minder verharding. Voor het inrich-
ten van de zone bij basisschool De Wijzer is subsidie aan-
gevraagd om ook hier een 30 kilometer zone te maken. 

De gemeente rekent op de subsidies maar zeker is dat nog 
niet. Wel wil de projectgroep van de gemeente bewoners 
vast uitnodigen mee te denken over de inrichting van de 
wegen rondom de rotonde. Bewoners kunnen hun wen-
sen, ideeën en knelpunten over regenwatermanagement, 
groen, parkeren delen met projectleider Karel Jacobs via 
dalweg@arnhem.nl en hommelseweg@arnhem.nl

De Hommelseweg gaat in 2021 op de schop. De weg is toe aan 
groot onderhoud, het vernieuwen van de riolering en nieuw 
asfalt. Wijkbewoners hebben zorgen over de veiligheid van de 
weg. Zoals op de kruising van de Dalweg naar de Thomas A 
Kempislaan. Fietsers en automobilisten rijden hier vaak hard 
de bult af, terwijl ook scholieren hier oversteken. Bewonersini-
tiatief Hommelseweg-veilig en Bewonersnetwerk Klarenbeek 
zijn hierover in gesprek met de gemeente. Na onderzoek bleek 
voor de gemeente een rotonde de beste optie. Hiervoor heeft 
Arnhem bij het Rijk subsidie aangevraagd. 

Om het fi etsverkeer op de Hommelseweg veilig baan te geven, 
heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij de provincie. De 
Hommelseweg wordt vanaf de Agnietenstraat tot aan de Graaf 
Lodewijk een 30 kilometer zone, met een smallere autoweg 

Groot onderhoud Hommelseweg

Ondernemer uitgelicht 
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De gemeente wil de kamerverhuur aan banden leggen. De verhuurder 
moet een vergunning aanvragen als hij in de woning aan meer dan drie 
personen wil verhuren. Daarnaast moet hij dat vier weken van te voren 
melden. Ook mag kamerverhuur pas als een kamer minimaal achttien 
m2 is. Verder moet de verhuurder erop toezien dat het geen bende 
wordt in het pand. 

Belangrijk voor onze wijk bij dit nieuwe bestemmingsplan is dat er voor 
het Spijkerkwartier scherpere regels gelden dan in de rest van Arnhem. 
In het Spijkerkwartier zijn verreweg de meeste kamerverhuurders ac-
tief. Hier geldt dat kamerverhuur pas mag als er ook in de vijftig meter 
naast het pand geen kamerverhuur is. Omdat de regels tussen de wij-
ken verschillen, kan er een waterbedeff ect naar onze wijk ontstaan met 
ongunstige gevolgen voor leefbaarheid en parkeergelegenheid.

Tot 10 augustus konden Arnhemmers een zienswijze bij de gemeente 
indienen. Formeel kan het Bewonersoverleg (BO) als orgaan dat niet 
zelf doen. Maar omdat het BO dit voor onze wijk een belangrijke zaak 
vindt, hebben meerdere leden op persoonlijke titel een zienswijze in-
gediend. Daarnaast geeft het BO ook de mening van de wijkbewoners 
door aan de gemeente.

Die zienswijzen komen erop neer dat woningsplitsing 
en verkamering in onze wijk een groter probleem kan 
worden dan in andere wijken, en dat regels daarom 
net zo streng mogen zijn als voor het Spijkerkwartier. 

Het splitsen en verkameren kan het monumentale 
karakter van een woning fl ink beschadigen, zowel 
aan de binnenkant als aan de buitenkant. Daar 
hebben de leden van het BO in de zienswijzen ook 
aandacht voor gevraagd. Ook is de suggestie opge-
worpen om wel woonruimte voor studenten beschik-
baar te maken, omdat er in Arnhem voor hen weinig 
woonruimte is en studenten niet gemakkelijk iets 
anders dan een kamer kunnen krijgen. Andersoortige 
kamerbewoning en woningsplitsing kunnen beter 
zoveel mogelijk beperkt worden, in verband met het 
risico op overlast, gebrek aan sociale verbondenheid 
en parkeerdruk. De wijk bestaat al grotendeels uit 
appartementen.

De gemeente gaat de ingediende zienswijzen samen-
vatten in een zienswijzenrapport. Dit rapport legt ze 
met een raadsvoorstel en raadsbesluit aan de ge-
meenteraad voor. 

Meer en verdere informatie hierover kun je lezen en 
volgen op www.sintmartensonsbeek.nl 

Nieuwe regelgeving bij 
kamerverhuur

- advertenties- 

zonnepaneelreinigingwentinck.nl
glazenwasserijwentinck.nl

Ook reiniging van hout, trespa en dakgoten! 

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

kopieerwerk - drukwerk - kaarten - posters - kleding

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

www.chi lax .n l

acupunctuur voor
vrouwen in de overgang

ik help vrouwen bij
problemen met

menstruatie,
overgang en
hormonen

25 jaar

★

www.bakkerijtomvanotterloo.nl

Arnhem • De Steeg 

De gemeenteraad van Arnhem wil de regels rond 
kamerverhuur aanpassen. Aanleiding is dat er in 
de afgelopen jaren meer woningen gesplitst en 
verkamerd werden. Ondanks de waarde die meer 
woonruimte heeft voor Arnhem, zijn de negatieve 
effecten van deze trend reden voor de gemeen-
teraad om de regelgeving aan te passen in een 
nieuw bestemmingsplan.



8

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 8 september en 12 
oktober in De Nieuwe Hommel. De 
bijeenkomsten beginnen 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 wijkbewo-
ners 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

Bijdragen: Angelique Aalders, 
Froukje Witteveen, Leendert Dou-
ma, Menno Wieringa, Raisa. 

Fotografie: Anne Vogel Photograp-
hy (ook cover), Armeno Alberts, 
bureauBeeld, Elsebeth Hoeven.

Het schilderij op het coverbeeld 
is gemaakt door wijlen Rob van 
Kampen. 

E-mail:  
redactie@sintmartensonsbeek.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! 

Drukwerk: Dogan Copyshop  
& Drukkerij

ColofonPraktische info

Raisa is zeven jaar en woont op de Hommelseweg. Zij gaat naar de Jan Ligthartschool. In de vakantie wandelt ze met 
haar nieuwe hond - puppy Jyn.


