
1

Jaargang 12 | nummer 61 | oktober 2020

Verder in deze wijkkrant: 

lees verder op de volgende pagina

foto’s: bureauBeeld

Geschiedenis-editie:

Sint Marten: van boerenland tot stadswijk

Het verhaal van een huis en zijn bewoners

Wijkbewoners gaan het buurthuis runnen

Historische club Prodesse Conamur

Bentes route naar school

tekst: Elsebeth Hoeven

Meike Verhagen:

”Tijdreizen – het idee dat je 
met je gedachte naar een 
andere tijd kan reizen, zoals 
de middeleeuwen - vind ik 
magisch.”

Verscholen achter de Nijhoff straat woont Meike 
Verhagen, directeur van Stichting Eusebius Arn-
hem, met haar gezin in een verbouwde oude 
boerderijschuur. In de moderne aanbouw aan 
de keukentafel spreken we met elkaar over Eu-
sebius. Niet over de christelijke martelaar aan 
wie de Grote Kerk van Arnhem zijn naam dankt, 
maar over hoe de Arnhemse blikvanger met 
een rijke geschiedenis vandaag de dag een 
unieke ontmoetingsplek kan zijn voor alle Arn-
hemmers. 

Sinds twee jaar werkt Meike als directeur bij de Eusebius. De 
steigers rond de toren zijn in 2019 afgebroken en sedertdien 
markeert de kerk weer in al zijn glorie de Arnhemse binnen-
stad. De restauratie van het vijf eeuwen oude gebouw is bijna 
afgerond en nam ongeveer tien jaar in beslag. Totale kosten 
bedroegen circa tweeëndertig miljoen euro. En dat verplicht, 
stelt Meike. Eusebius moet een plek worden die voor iedereen 
toegankelijk is met een programmering voor alle Arnhemmers. 
“Er is een enorme maatschappelijke investering gedaan, dan 
moeten we nu ook wel gaan uitpakken.” 

Meike is al jaren actief in de culturele sector. Het is een wereld 
waar ze zich thuis voelt. Een plek waar mensen werken die een 
groot mogelijk publiek proberen te betrekken bij al dat moois 
wat de sector te bieden heeft. Voor haar is dat schoonheid in 
de volle breedte maar ook de kracht je op het verkeerde been 
te zetten en je blik te veranderen. “Het kan gaan om een mooie 

De Eusebius: 
Tijd om uit te pakken
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lucht, een mooi gebouw of een kunstwerk. Dat gun je iedereen, 
een soort lichtpuntjes zijn dat, een bron van geluk.” Dat niet 
alleen. “Om in een grote chaos en onzekere tijden - wanneer 
angst regeert- iets te bieden wat de mooie kant van het leven 
laat zien.” 

Tijdreizen 
Ze houdt van hedendaagse en oude kunst. Voordat ze bij de 
Eusebius aan de slag ging, werkte ze onder andere voor de Mo-
debiënnale, de Sonsbeektentoonstelling en het Openluchtmu-
seum. “Tijdreizen – het idee dat je met je gedachte naar een an-
dere tijd kan reizen, zoals de middeleeuwen - vind ik magisch.” 
Door de geschiedenis te kennen, vallen dingen op de plek, 
vertelt ze ook uit eigen ervaring. “Door terug in de tijd te gaan, 
begrijp je waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Dat dingen niet 
zomaar ineens ontstaan.”

Nu de restauratie van de buitenkant van de kerk grotendeels is 
afgerond, is het tijd om de programmering aan te pakken. Het 
streven is om meer te zijn dan “een veredelde evenementen-
hal”, maar een unieke locatie waar belangrijke gebeurtenissen 
gevierd en herdacht worden. Zoals elk jaar met kerst en de 
herdenking van Operatie Market Garden in september. De histo-
rische context, zijn oorspronkelijke functie en de status van het 
monument nodigen daartoe uit, vertelt Meike. “Het gebouw is 
van oudsher een soort schuilplaats, een plek waar je je gedachte 
kan verzetten. Ik heb zelf een kerkelijke achtergrond en ik kan 
me nog herinneren hoeveel energie het gaf als je samen naar 
een verhaal luisterde en voelde dat je onderdeel was van een 
collectief.” Ze wil deze functie behouden op zo’n manier dat alle 
culturele groepen zich welkom voelen want “de kerk is van ie-
dereen”. Daarbij is het zaak die thema’s te vinden waar iedereen 
zich bij thuis voelt. Met gedeelde feesten en activiteiten. ”Waar je 
elkaar vindt en er even geen grenzen zijn.”

Zwaan-kleef-aan 
Inspiratie vindt Meike in de buurt. Bij speeltuin De Leuke Lin-
den waar kinderen van allerlei komaf komen en met elkaar 
spelen; een feest als Sint Maarten waar kinderen in hun straat 
de deuren langsgaan en buren elkaar ontmoeten als ze aan het 
einde van de route chocolademelk komen drinken in de Nieuwe 
Hommel. “Het is zwaan-kleef-aan, steeds meer kinderen doen 

mee en meer voordeuren gaan open. En je kijkt bij elkaar 
naar binnen – dat vind ik ook erg leuk”, lacht ze. “Het is van 
oorsprong een religieus feest maar dat doet er niet mee toe, 
het is een evenement waar iedereen zich toe aangetrokken 
voelt en welkom is.”

Dat heeft ze ook voor ogen bij de Eusebiuskerk met als 
uniek ‘sellingpoint’ de cultuur-historische waarde van het 
gebouw en de verhalen die er in de kerk verankerd liggen. 
Verhalen die onderdeel zijn van de Gelderse identiteit. Een 
deel daarvan is al gerealiseerd. Bezoekers weten de kerk 
te vinden vanwege de toren waarin het verhaal van de Slag 
om Arnhem is verbeeld, met als ultieme publiekstrekker de 
glazen balkons. “De glazen balkons hebben ons geholpen 
voor een veel breder publiek toegankelijk te worden, veel 
mensen komen die ‘superselfie’ maken. En daar zijn we 
alleen maar blij mee want dat betekent dat ze stiekem ook 
genieten van het gebouw.” 

Onafhankelijkheidsstrijder 
Een ander verhaal van de kerk is de geschiedenis van de 
hertogen van Gelre. Een verhaal over onafhankelijkheid en 
vroege democratie. Ook een belangrijk onderdeel van de 
Gelders identiteit, volgens Meike. Ze vertelt over het hertog-
dom Gelre en hoe het een belangrijke rol speelde in de laat-
middeleeuwse geschiedenis van Nederland met Karel van 
Gelre als onafhankelijkheidsstrijder van het grote gewest 
Gelre. De presentatie van dit verhaal komt in de kerkzaal, 
het schip van de kerk. De restauratie is nog niet klaar. “Die 
heeft nog wat liefde nodig; we zetten alles op alles dat het 
over een jaar klaar is.” 

De kracht van het inlevingsvermogen 
Pronkstuk is het harnas dat Karel van Gelre droeg. Het 
oudste nog intact gebleven harnas van Nederland is ge-
maakt in 1515. “Een gek ding”, vertelt Meike lachend. “Het is 
gewoon een stuk metaal als je niet beter weet. Maar als je 
je realiseert dat Karel dat harnas vijfhonderd jaar geleden 
gedragen heeft, nou… In die tijd kon de rijke burgerij elk 
moment worden opgeroepen om mee te strijden. Ze had-
den allemaal zo’n wapenuitrusting in huis.” We lachen als we 
ons voorstellen dat je nu zo’n harnas in je slaapkamer naast 
de Ikea-kast hebt staan. Dat is de kracht van het inlevings-
vermogen, stelt ze. “Verhalen zijn belangrijk om de geschie-
denis te laten leven. En als je je verdiept in elkaars verhalen, 
ontstaat er ook meer respect”, is Meikes overtuiging. 

“Ik kan me nog herinneren  
hoeveel energie het gaf als je 
samen naar een verhaal luister-
de en voelde dat je onderdeel 
was van een collectief”

” Als je je verdiept in elkaars verhalen, 
ontstaat er ook meer respect”
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Neerlandicus Ingrid D. Jacobs schrijft over geschiedenis. 
In 2017 schreef ze voor uitgeverij Matrijs in de Arnhemse 
Monumenten Reeks een boek over onze wijk: Sint Mar-
ten en Sonsbeekkwartier, Arnhemse stadsuitbreidingen 
in beweging. Hierin neemt ze de stadsontwikkeling van 
Sint Marten en Sonsbeek onder de loep. In een gesprek 
duiken we in de vorige eeuw van Sint Marten.

Sint Marten was in de negentiende eeuw een buurtje, ge-
noemd naar de eerste schutspatroon van de stad. Het was niet 
meer dan een smal straatje met vijftien woonhuizen en her 
en der wat boerderijen net buiten de stad. In die tijd barstte 
de binnenstad van Arnhem uit zijn voegen en ook toen was 
de roep om bouwgrond luid. Net zoals in veel steden wilde 
ook de gemeente Arnhem buiten de vroegere stadsmuren 
gaan bouwen. Ingrid Jacobs vertelt daarover: “In het centrum 
- vooral rond de Langstraat - waren huizen aan het vervallen. 
Ook moest er voor de ‘betere’ arbeiders woonruimte komen.” 
Het kwam de gemeente Arnhem goed uit dat baron Van Heec-
keren van Enghuizen, eigenaar van Landgoed Sonsbeek en het 
omliggende land, in geldnood zat en besloot wat grond te ver-
kopen. Het luidde het begin van de ontwikkeling van onze wijk 
in. De grond werd opgekocht door particuliere ontwikkelaars 
en door boeren die door de verkoop hun land in de buurt kwijt 
raakten. “Er was een enorme bevolkingsgroei dus veel vraag 
en niet zo veel geld. De woningen werden snel en kwalitatief 
niet zo goed gebouwd.” Rond 1880 verrezen de eerste huizen 
in Sint Marten zoals we dat nu kennen.  

Schassertstraat 80 
We zoomen in op de Schassertstraat nummer 80. Het kadaster 
meldt dat de eerste stenen in 1903 werden gelegd. In oude 
adresboeken zocht Ingrid Jacobs op wie daar woonden. De 
eerste bewoner was een boekbinder die hier - waarschijnlijk 
met zijn gezin - zo’n twaalf jaar woonde. “Mensen verhuisden 
waanzinnig snel. Als het ze beter ging, vertrokken ze naar een 
groter huis”, vertelt de schrijfster. Na de boekbinder woonde 
er een jaar een kleermaker, daarna zat er vier jaar een schoen-
maker, opgevolgd door achtereenvolgens een weduwe, hout-
zager, behanger en nog later een politieagent, bankwerker en 
pakhuisknecht. “Het was een kleine woning met een winkel 
beneden en woonhuis boven. Er waren sowieso veel winkeltjes 
in de buurt. Schuin tegenover, op nummer 15-16 herinnert het 
opschrift met ‘Slyterij 1891’ daar nog aan.” In die tijd kochten 
mensen hun kleren bij een kleermaker. “Er waren veel meer 
ambachtslieden en middenstanders, en die woonden in een 
wijk als Sint Marten.” 

Stel je die tijd eens voor. Kleine huizen bevolkt met grote 
gezinnen. Drukke straten waar mensen zich vooral lopend of 
met paard en wagen verplaatsten en waar bezoekers hun weg 
zochten naar de kleermaker, schoenmaker of boekbinder. En 
twee keer per jaar liep er een stoet koeien door de straten. 

De boeren die in de wijk woonden en daar hun vee op stal 
hadden, brachten dan de dieren van en naar de uiterwaarden 
bij de Rijn, waar de beesten graasden. Op zondag was het na-
genoeg stil, slechts doorbroken door de dwingende roep van 
luidende klokken van de Onze Lieve Vrouwe kerk.

Tot aan de Tweede Wereldoorlog zag de wijk er zo uit. De 
oorlog was funest voor de woningen, ook vanwege de slechte 
kwaliteit van de panden ging veel kapot. De wederopbouw 
was vooral gericht op snelle woningbouw in nieuwe wijken 
zoals Presikhaaf en Arnhem-Zuid. “De oudere wijken werden 
verwaarloosd. Onvoldoende onderhoud zorgde ervoor dat de 
wijk verder verrommelde.”

Trek naar nieuwe wijken 
Geluidsoverlast, vocht en tocht door de dunne muren, geen 
behoorlijk sanitair: wonen in Sint Marten was bepaald geen 
luxe. “De oude hechte arbeidersgemeenschap verhuisde naar 
de nieuwe wijken”, vertelt Ingrid Jacobs. Vanaf de jaren zestig 
begon ook de drugsproblematiek op te spelen. De buurt 
verloederde met verkrotting van woningen tot gevolg. De ge-
meente wilde slopen. Maar door de  grote betrokkenheid en 
inzet van Sint Martenaren bleven uiteindelijk veel woningen 
behouden. In de wijk woonden inmiddels ook veel studenten. 
Zij protesteerden tegen sloopplannen van de gemeente. Ze 
wilden de karakteristieke architectuur van de wijk behouden. 
Zo ook de Stichting Rehabilitatie Sint Marten met PvdA-ge-
meenteraadslid Arie de Graaf en bewoner Klaas van Loenen. 
De stichting wilde dat de gemeente de panden opkocht van 
de huisjesmelkers. Dat lukte voor een deel. Uiteindelijk wer-
den met subsidie en hulp van Woningbouwvereniging Arn-
hem veel panden enigszins opgeknapt. Sommigen woningen 
waren niet meer te redden, hier kwamen in de jaren tachtig 
de flats. 

En de Schassertstraat nummer 80? Toen Jacobs in 2017 haar 
boek schreef, woonden er nog kunstenaars met kleine kinde-
ren. Net als de eerste bewoners, groeiden zij uit het huis en 
zijn ze verhuisd. “Voor veel mensen is Sint Marten nog steeds 
een doorgangswijk”, aldus Ingrid Jacobs.  
  

In het begin van de vorige eeuw waren er nog boeren in de 
wijk. Deze boerderij op de Van Spaenstraat is tussen 1920 en 
1930 op de beeldplaat vastgelegd. 

Sint Marten:  
van boerenland naar 
stadswijk

tekst: Elsebeth Hoeven 
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Eerste bewoner 
In 1924 werd de arts Philippus Gottlieb Anthonie van Dijk de eer-
ste bewoner van Sint Nicolailaan 15. Hij was officier van gezond-
heid der tweede klasse van het militair hospitaal in Arnhem. Tot 
1929 vinden we dokter van Dijk terug op dit adres. In de Provinci-
ale Geldersche en Nijmeegsche courant wordt op 23 maart 1929 
bekend gemaakt dat de heer van Dijk is bevorderd tot officier van 
gezondheid der eerste klasse, hij heeft dus een mooie promotie 
gemaakt en verhuist naar een ander adres.  

Familie Leefsma 
Op 29 april 1929 verhuizen David Leefsma en zijn vrouw Flora 
Leefsma-Zendijk van Leeuwarden naar de Sint Nicolailaan 15. Da-
vid is koopman in rookartikelen, Flora is waarschijnlijk huisvrouw. 
Het stel heeft twee kinderen, een dochter Sary (12) en een zoon, 
Isodoor die in 1922 op de leeftijd van 7 maanden is overleden. 
Sary (Sarah) verhuist niet naar Arnhem, maar gaat bij haar tante 
Grietje Zendijk in Leeuwarden wonen. Blijft Sary in Leeuwarden 
zodat ze niet van school hoeft te veranderen? Sary rondt haar 
schooljaar af in Leeuwarden en wordt op 12 juli 1929 uitgeschre-
ven uit de gemeente Leeuwarden en vertrekt naar Arnhem. Amper 
vier maanden later overlijdt haar moeder op 14 november 1929.

Huwelijk 
Nog geen jaar later blijkt uit een 
advertentie die David plaatst in 
de Arnhemsche Courier dat hij 
zich heeft verloofd met Grietje de 
Jong uit Den Haag. Maar de verlo-
ving houdt geen stand. Om welke 
reden is de verloving met Grietje 
verbroken? Klikte het niet tussen 
Grietje de Jong en zijn dochter 
Sary? 

Vijf maanden na de bekendma-
king van de verloving met Grietje 
de Jong verschijnt er op 17 april 1931 een advertentie waarin 
David zijn ondertrouw met Paula Gans bekend maakt. De adver-
tentie meldt ook dat het huwelijk zal worden voltrokken op 20 mei 
1931 in Hotel Franken te Velp. 25 september 1931 gaat Sary weer 
in Arnhem bij haar vader wonen. Maar ook deze keer duurt haar 
verblijf in Arnhem niet lang… Ze vertrekt op 15 januari 1932 weer 

naar Leeuwarden. Vier jaar later trouwt Sary in Arnhem. 
Ze is dan 19 jaar en wil waarschijnlijk als een net meisje 
vanuit haar ‘ouderlijk’ huis in het huwelijk treden. Dat doet 
ze op 15 augustus 1936 met Maurits Turksma. Daarna 
gaat ze wonen in… Leeuwarden.

Amsterdam 
In 1942 vinden we 
David en Paula Leefs-
ma-Gans terug in Am-
sterdam. Op een kaart-
je van de Joodse Raad 
staat David vermeld als 
lid van de Joodse Raad. 
Hij is medewerker Hulp 
aan Vertrekkenden. 
Dat betekent dat hij 
mensen die naar Westerbork of een ander doorgangs-
kamp moesten vertrekken, bijstond met allerlei praktische 
zaken. Deze afdeling was in augustus 1942 opgericht en 
had meer dan vierhonderd mensen in dienst. De men-
sen die voor deze afdeling werkten, kregen daardoor zelf 
uitstel. Op het kaartje staat achter het kopje indruk: als 
ondergeschikte kracht zeer bruikbaar. Achter het kopje 
Gezondheidstoestand staat de tekst: erg nerveus. Wat 
waarschijnlijk de meesten van ons zouden zijn in deze 
omstandigheden.

Sobibor 
Op een gezinskaartje dat nu in het bezit van het Stadsar-
chief van de gemeente Amsterdam is te lezen dat ze op 
26 november 1941 een persoonsbewijs hebben gekregen 
met het nummer: A48/69160. A48 was de code voor de 
uitgaven van een persoonsbewijs in Arnhem. Het kaartje 
vermeldt ruim een jaar later, op 31 december 1942: ‘VOW’. 
Dat betekent: Vertrokken Onbekend Waarheen. Probeer-
den David en Paula onder te duiken? Niet lang daarna, op 
23 februari 1943, zijn ze alweer terecht. Ze wonen op de 
Kinderdijkstraat 76 I in Amsterdam. Op het kaartje staat 
dat ze op 12 juli 1943 vertrokken naar Duitsland. In het 
Gelders Archief is in 1947 een overlijdensakte opgenomen 
waarop staat dat ze 9 juli 1943 zijn overleden in Sobibor, 
Polen. 

De geschiedenis van een huis en zijn bewoners

tekst: Barbara Peters

In onze wijk staan talloze huizen met een bijzondere 
geschiedenis die het waard is om verteld te worden. 
Maar in het kader van 75 jaar bevrijding richt ik me op 
een huis vanwaar mensen naar vernietigingskamp So-
bibor zijn afgevoerd. Het gaat om het huis aan de Sint 
Nicolailaan 15. In opdracht van de woningbouwver-
eniging de Middenstandswoning ontwierp architect 
W.F.C. Schaap in 1922 een aantal blokken huizen met 
platte daken aan de Pontanuslaan, Sickeszlaan en Sint 
Nicolailaan. 
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De houtsnede die Edwim Peters maakte voor de Prodesseprijs

Zelf onderzoek doen?  
Wil je zelf onderzoek doen naar de voormalige 
bewoners van jouw huis? De volgende plaatsen 
zijn goede startpunten: Bouwtekeningen van 
huizen zijn online aan te vragen bij het Gelders 
Archief. In de gedigitaliseerde adresboeken van 
de gemeente Arnhem kun je, ook via geldersar-
chief.nl, terugvinden wie op welk adres woon-
de. Aan de hand van namen en adressen kun 
je op de site delpher.nl allerlei oude kranten 
doorzoeken. 

In onze wijk bruist één van oudste nog bestaande 
historische verenigingen van Nederland. 

tekst: Barbara Peters

Ja, je leest het goed! Arnhem heeft één van oudste nog bestaande histo-
rische verenigingen van Nederland. In 1792 ontstond Prodesse Conamur, 
een gezelschap van deftige heren, met interesse in de natuur- en letter-
kunde. Deze ‘club’ heeft veel invloed gehad op het culturele klimaat van 
de stad Arnhem. Zo is bijvoorbeeld de openbare bibliotheek ontstaan uit 
de samenvoeging van verschillende Gelderse boekcollecties, zoals die van 
de stad Arnhem, de bibliotheek der Provincie en die van het Hof van Gel-
derland, de boekerij van Prodesse Conamur.

Historische club 
Tegenwoordig is de club niet meer deftig, maar gezellig en houdt Prodesse 
zich bezig met de geschiedenis van Arnhem. Prodesse organiseert lezingen 
en excursies naar plekken waar je meestal niet zomaar binnenkomt, zoals 
het Archeologisch depot van de gemeente Arnhem. Maar wat heeft dat nou 
met onze wijk te maken? Nou, jaarlijks reikt Prodesse een prijs uit aan een 
persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de 
geschiedschrijving van Arnhem. En die prijs is een unieke houtsnede van 
een kunstenaar en wijkbewoner: Edwim Peters. 

Edwim verwerkt in zijn houtsneden vertrouwde stadsbeelden uit zijn directe 
omgeving in Arnhem-Noord. Hij begon met plekken uit zijn jeugd: het huis 
waar hij is opgegroeid (in Alteveer), de trolleybus van lijn 3, de Apeldoorn-
sebrug. Later maakte hij houtsneden van de Janssingels, de Looierstraat, 
de John Frostbrug, de Eusebiustoren, de Brusselse woningen van het Spij-
kerkwartier, Sint Marten, de Rijnkade. Edwim maakt ook portretten van 
woningen op verzoek van de bewoners/eigenaars, en ook prijzen zoals de 
Prodesseprijs. 

Oud-Arnhem 
Dit jaar waren er drie genomineerden voor de Prodesseprijs: de facebook-
pagina Oud-Arnhem, de Biologische Tuinbouw vereniging Elderveld met 
de Romeinse tuin en het Arnhemse verzamelalbum van de Jumbo. Op 10 
oktober heeft de facebookpagina Oud-Arnhem de prijs in ontvangst mogen 
nemen. 

Digitaal monument 
tekst: Elsebeth Hoeven

Familie Leefsma is een van de vele joodse 
gezinnen uit onze wijk die in de Tweede 
Wereldoorlog zijn omgebracht. In totaal zijn 
negentig joodse buren na de oorlog niet meer 
teruggekomen. 

Een jaar geleden wees wijkbewoner Gerard 
Ursem me op het boek de Stille Slag van Margo 
Klijn. Daarin beschrijft ze het joodse leven in 
Arnhem vanaf 1933. De eerste druk kwam uit 
in 2003; in de tweede druk van 2014 is ook 
een indrukwekkende namenlijst opgenomen. 
Hierop staan alle 1493 joodse Arnhemmers 
die slachtoffer waren van het naziregime met 
leeftijd en plaats van overlijden. Gerard heeft 
de namen van de negentig mensen die in onze 
wijk woonden op een rijtje gezet. In vrijwel elke 
straat woonden joden die zijn weggevoerd 
waarvan de jongste niet ouder is geworden dan 
een jaar. Slechts twee joodse wijkbewoners 
hebben de oorlog overleefd. 

Om niet te vergeten
Om deze mensen te herdenken wil ik een 
digitaal monument oprichten, in de vorm van 
een interactieve plattegrond op de wijkwebsite. 
Hierop worden alle joodse buren uit die tijd op-
genomen. Maar met alleen het noemen van de 
namen krijgen deze mensen nog geen gezicht. 
Daarom zullen ook een aantal verhalen achter 
deze namen verteld worden. 

Heb je interesse om mee te werken aan het 
digitale monument? Neem dan contact op met 
redactie@sintmartensonsbeek.nl. Je kunt hel-
pen met het verzamelen van informatie en het 
schrijven van de verhalen. 

Wil je meer weten over de Stille Slag? Het boek, 
uitgegeven door Uitgeverij Gruting, is (alleen nog) 
verkrijgbaar bij boekhandel Hijman Ongerijmd. 

Prodesseprijs
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Landelijk is de trend bij gemeentes om wijkbewoners te stimuleren 
buurthuizen zelf te besturen, als het past bij de wijk. Gemeentes hebben 
minder geld te besteden voor dit soort voorzieningen en zetten meer 
in op burgerparticipatie. In het geval van De Nieuwe Hommel zat er 
een verlies op het gebruik. Voor de gemeente reden om te gaan kijken 
of de wijkbewoners wel behoefte hebben aan een buurthuis. Dat deed 
Team Leefomgeving in het voorjaar door middel van een enquête. De 
respons was laag. Slechts 255 bewoners (van de 3000 adressen) vulden 
de vragenlijst in. Wat wel naar voren kwam, was dat wijkbewoners een 
buurthuis in de wijk wilden en dat ze graag meer activiteiten wilden. Ook 
boden vijftig mensen aan om mee te helpen en denken. Twee sessies 
met de belangrijkste partijen – Vitale Verbindingen, Stichting De Nieu-
we Hommel, Bewonersoverleg en beheerders- binnen het buurthuis 
volgden. 

Zelfbestuur
Tijdens deze bijeenkomsten kwam het plan om een zelfbestuur met 
wijkbewoners te gaan vormen. Mensen die al betrokken waren bij het 
buurthuis: Jel van Engelen en Dorien van Haren van de ‘oude’ stich-
ting; Marjet Zegers van Vitale Verbindingen maken met leden van het 
bewonersoverleg (BO) Caroline Pronk en Marco Verkerk deel uit van een 
kernteam. Die laatste twee vormen samen met Dorien van Haren het 

bestuur van de herziene stichting. Jomar Post, ook 
lid van het BO, is als beheerder de enige betaalde 
kracht bij het buurthuis. De gemeente ondersteunt 
met expertise en budget. 

Van alles te doen
Deze wijkbewoners hebben de ambitie om van de 
Nieuwe Hommel het kloppend hart van de wijk te 
maken. En daar zijn ze al druk mee doende. Er staan 
steeds meer activiteiten op het programma en alle 
buurtbewoners zijn nadrukkelijk uitgenodigd hier-
aan deel te nemen of om zelf iets te organiseren. 

Op de www.sintmartensonsbeek.nl vind je een 
uitgebreid artikel waarin wijkbewoonster Caroline 
Pronk en Caroline Baarschers van Team Leefomge-
ving meer vertellen over de achtergrond van deze 
ontwikkeling en de plannen voor de toekomst. 

- advertenties- 

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 

Nieuwe Hommel nieuwe stijl
wijkbewoners aan zet

Maandag 12 oktober gaf Pieter van Pepercussie een ‘co-
ronaproof’ Djembé workshop. Foto: Jomar Post

Gezocht: 
Leuke initiatieven 
voor op de donderdag
Op de donderdagmiddag is er 
ruimte vrij voor nieuwe initiatieven.
• Heb jij een leuk idee waarmee je De Nieuwe 

Hommel omtovert tot hip lunchcafé? 
• Wil je elke donderdagmiddag iets organiseren 

voor buurtbewoners?

Neem dan contact op met Jomar! 
beheer@denieuwehommel.nl | 06 47 260 278

Verder op de wijkwebsite 
www.sintmartensonsbeek.nl:
• Kun je stemmen op de stelling van de 

poll: ‘Een standplaatsvergunning op het 
Graaf Ottoplein verrijkt de wijk’;

• Weten steeds meer organisatoren in de 
wijk de agenda te vinden. Neem een 
kijkje om te zien wat er in de buurt te 
doen is;

• Staan er op het prikbord nieuwe oproe-
pen;

• En vind je het laatste wijknieuws!

Binnenkort gaan wijkbewoners zelf De Nieuwe 
Hommel runnen. Zodra de stichtingspapieren 
van het buurthuis gewjzigd zijn, nemen bevlogen 
buurtbewoners offi  cieel het bestuur van het wijk-
centrum over. De gemeente vervult slechts op de 
achtergrond een rol. 

tekst: Elsebeth Hoeven
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- 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

Verleden - heden spel
voor jong en oud

1920 - 1930: Meiboomviering van de 
Arbeiders Jeugd Centrale 

1920 - 1930: sleetje rijden 1904: Blik op de Jacob Cremerstraat

1890 - 1900: Op de Apeldoornseweg 
bekijken kinderen de fotograaf

Vier dezelfde plekken in de wijk met 
een eeuw verschil. Acht foto’s en vier 
onderschriften liggen door elkaar.

Toen en nu
Knip de plaatjes uit en verzamel paren: 
foto’s van dezelfde plek van toen en van 
nu. Vind de goede omschrijving bij de 
oude foto’s. Zoek de verschillen. 

Memory
Leg alle foto’s door elkaar en omgekeerd. 
Draai elke keer twee plaatjes om. Zoek 
de juiste paren. 
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De route naar school

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

Het BO vergadert zeven keer per 
jaar. De vergaderingen zijn open-
baar. De volgende vergadering is 
gepland op 15 december 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

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: Barbara Peters, Bente. 

Fotografie: Budi Tjondroadiningrat 
(cover), bureauBeeld, Elsebeth Hoe-
ven, Jomar Post.

Oud beeldmateriaal: Gelders 
Archief: Fotocollectie voormalig 
gemeentearchief Arnhem en ansicht 
van A. Benschop.

Houtsnede: Edwim Peters 

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

Bente woont op de Hommelseweg en gaat naar school op De Wijzer. Zij tekende voor de wijkkrant wat ze tegenkomt als 
ze naar school loopt.   


