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Ontmoetingsplek
voor mens en dier

Stef van Campen over
Burgers Zoo
“We willen bezoekers onderdompelen in een realistisch
natuurgebied”
tekst: Angelique Aalders
foto’s: bureauBeeld
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In de spreekwoordelijke achtertuin van onze
wijk ligt Burgers Zoo. Dé plek waar mensen
en dier elkaar ontmoeten. Wie is er niet opgegroeid met bezoekjes aan de Ocean, waande
zich in het tropische regenwoud van de Bush of
begroette bij binnenkomst de olijke pinguïns?
Wijkbewoner Stef van Campen is ontwerper bij
Burgers Zoo. Hij vertelt hoe hij met zijn werk inspeelt op behoeften van mens en dier.
“Onze filosofie is om bezoekers van Burgers Zoo zoveel mogelijk
onder te dompelen in een realistisch natuurgebied”, vertelt Stef.
Maar het publiek is niet zijn enige ‘klant’. “Ook voor de dieren
en diens verzorgers werk ik. Dat betekent vaak compromissen
sluiten, zonder dat dit zo aanvoelt.” Stef maakte als twaalfjarige
al schetsen voor dierenverblijven. Hij ontwierp, tijdens en na het
afronden van zijn studie Tuin- en Landschapsinrichting, onder
andere een paar kleine opdrachten voor Blijdorp en Artis. Toen
Tom de Jongh, voormalig ontwerper bij Burgers Zoo, met pensioen ging, nam Stef deze felbegeerde functie van hem over.

Bush terras
Het meest recente project van Stef is het herinrichten van het
befaamde Bush terras. “Het terras was altijd een fijne plek om
te zijn, tussen de vogels en het groen. Er ontstond echter een
spanningsveld tussen horeca, verzorgers, dieren en bezoekers.
Denk daarbij aan het terras dat moeilijk schoon te houden is,
dieren die zich tegoed deden aan patatjes of muisjes en insecten die op etensresten afkwamen. Daarom is besloten voor een
lees verder op de volgende pagina

De route van Ilske Sierksma
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“Zeekoeien
hebben uit
zichzelf al
charisma”

“De behoefte van de dieren zelf is
niet zozeer veranderd, maar de kijk
op dieren wel.”

Dierenwelzijn

herinrichting die voor iedereen goed werkt. Het terras is nu met
horrengaas afgescheiden van de Bush, maar de sfeer, de vochtigheid, geluiden en geuren zijn bewaard gebleven.” Naast het
terras zijn ook de paden aangepast. “Er is vloerverwarming aangebracht. Dat is voor de reptielen die in de winter door de kou
inactiever werden. Maar ook voor de bezoekers en verzorgers.
De paden drogen sneller, dus minder algen en niet glad waardoor de verzorgers minder tijd kwijt zijn met het schoon maken
van de paden.”

Ontwerpproces
Een ontwerpproces begint met het toekennen van een plek binnen het park dat aan onderhoud toe is. “Tegelijkertijd bekijken
we welke nieuwe biotoop we aan onze bezoekers willen laten
zien en met welke diersoorten we dat verhaal willen vertellen.
Vervolgens bepalen we wat deze diersoorten en dierenverzorgers nodig hebben, wat technisch nodig en financieel haalbaar
is. Al deze zaken kneden we tot een ontwerp. We kijken ook
naar de bezoekersstromen. Zo hebben we met een GPS getraceerd dat bezoekers vaak vastlopen in de Bush. We denken
dan na over routing – bijvoorbeeld door een duidelijke hoofdroute te creëren. We kijken ook naar het zichtbaar maken van
binnenverblijven voor het publiek, om een winters bezoek te
stimuleren en (groeps)gedrag van dieren ook binnen goed te
kunnen laten zien.”

“Een dierentuin bezoeken is tegenwoordig meer dan alleen ‘sjokken
langs de hokken’.”
Verhaal vertellen
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ik help vrouwen bij
problemen met
menstruatie,
overgang en
hormonen

Burgers Zoo staat in de wereld bekend als een vernieuwend
en vooruitstrevend dierenpark. Dat betekent ook meegaan
- en liever nog vooruitlopen - in ontwikkelingen die spelen.
“Een dierentuin bezoeken is tegenwoordig meer dan alleen
‘sjokken langs de hokken’. De behoefte van de dieren zelf
is niet zozeer veranderd, maar de kijk op dieren wel. Er is
meer aandacht voor dierenwelzijn en meer kennis over de
natuurlijke levenswijze van dieren. Dat uit zich onder andere in veel ruimere verblijven, betere voeding en kleinere of
juist grotere groepssamenstellingen. Een andere belangrijke
ontwikkeling is de klimaatverandering. We moeten daar rekening mee houden door droogteresistente beplanting in te
zetten, om een groen en schaduwrijk park te blijven - voor
mens en dier.”

acupunctuur voor
vrouwen in de overgang

www.chilax.nl
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“Binnen Burgers Zoo willen we een verhaal vertellen, daar
heb je niet alle dieren voor nodig.” Als voorbeeld neemt Stef
de Mangrove. “We willen aandacht geven aan het natuurgebied in Belize dat we al dertig jaar beschermen: dat bestaat
onder andere uit lagunes en tropisch droogbos.” Burgers
Zoo legt de focus op enkele dieren uit dit gebied, waar soms
ook lef voor nodig is. “Zeekoeien hebben uit zichzelf al charisma, vlinders vindt iedereen mooi maar de wenkkrabben
waren voor iedereen nieuw. Niet alleen was hun gedrag niet
te voorspellen, maar ook het ontwerp – een grote moddervlakte in de zon was een onzekere keuze. Wordt het niet
een grote algensoep of gaan de wenkkrabben in een hoekje
wegkwijnen, gaat het niet rotten of stinken? Bij Burgers Zoo
nemen we af en toe risico’s, het is een levend systeem, wat
maakt dat we continu in ontwikkeling blijven en dagelijks op
detailniveau bijsturen. Zo streven we ernaar de dieren een
realistisch gebied te geven, waar verzorgers mee uit de voeten kunnen en bezoekers uren naar blijven kijken.”

Samenlopen van omstandigheden en in
het park met ‘witte prinsen’
De Zwitserse witte herdershonden
van Sascha Feenstra – Spierings
zijn niet alleen haar huisdieren,
maar assisteren haar ook als
therapiehonden bij haar werk als
structuurcoach. Een bijzonder
gesprek over samenlopen van omstandigheden en samenlopen met
de twee witte prinsen Theun en
Joost.
tekst: Froukje Witteveen
foto: Budi Tjondroadiningrat
Als ik het appartement binnenkom, staan Theun
en Joost naast Sascha. De rust die beide honden
uitstralen valt direct op. Sascha stelt me aan de
beide honden voor, ze ruiken aan mijn handen en
bekijken me vriendelijk. Vervolgens trekken ze zich
terug, Theun onder de tafel waaraan Sascha en
ik gaan zitten, Joost midden in de woonkamer op
een comfortabel, oosters tapijt. Als ik tijdens het
gesprek af en toe naar Joost kijk, krijg ik een vette
knipoog van hem.

Carriereswitch
Na de sociale academie, richting sociaalpedagogisch werk, te hebben afgerond kwam Sascha
terecht in de financiële sector. Later maakte ze
de overstap naar een detacheringsbureau voor
technisch personeel. Op een zeker moment kreeg
Sascha een burn-out en was ze een tijd uitgeschakeld. Tijdens haar herstelperiode dacht ze na over
haar toekomst. Ze wist zeker dat ze niet langer
wilde werken onder de commerciële druk waar ze
tot dan toe mee te maken had gehad.
In deze periode kwam Sascha toevallig in contact
met therapeuten van Krekel Autisme Coaching.
Deze vroegen haar of ze een gezin met drie autistische kinderen wilde helpen structuur in hun huishouden aan te brengen. Tijdens deze klus merkte
Sascha dat de tienerdochter des huizes niet lekker
in haar vel zat. Spontaan nodigde Sascha het
meisje uit om na afloop van haar werk samen een
stukje met de honden te wandelen. Sascha vertelt:
“Het werd meer dan een stukje wandelen. Wij
dronken na afloop een kopje thee bij mij thuis en
ze speelde met de honden. Op een moment lag
ze tussen Theun en Joost op de grond te soezen.
Toen ik haar terug naar huis bracht, werd me al
snel duidelijk dat het meisje meer energie had.
Daarna gingen wij elke week wandelen en een

kopje thee drinken. Het was magisch te zien hoe de batterij van dit meisje,
zonder enige druk, door de honden werd opgeladen.
Vervolgens viel bij mij het kwartje, mijn honden hadden een therapeutische werking en ik had door mijn opleiding de juiste achtergrond voor
therapeutisch werk. Dit was mijn toekomst!”

Theun en Joost: ieder zijn specialiteit
Theun en Joost, door Sascha ook wel mijn witte prinsen genoemd, komen
uit hetzelfde nest. Sascha heeft Theun als pup gekregen. Joost kreeg ze
anderhalf jaar later. Sascha legt uit dat Joost het meest geschikt is voor
therapiehond. “Misschien heeft het ermee te maken dat hij het bij zijn
vorige baas niet zo prettig heeft gehad. Hij is een soort ervaringsdeskundige. Theun is gespecialiseerd in het werken met mensen met depressieve
klachten, deze cliënten reageren direct op hem. Theun heeft gevoel voor
humor en maakt mensen aan het lachen.”
“Op dit moment heb ik uitsluitend cliënten uit het autistisch spectrum.
Ik werk, onder andere, met jonge mannen die niet over hun gevoelens
durven te praten en mensen met straatvrees, zoals tienermeisjes die het
slachtoffer zijn geworden van ‘verkeerde’ mannen.”
Sascha legt uit dat de kracht van een therapiehond is dat deze nooit een
oordeel over iemand heeft en altijd zichzelf blijft. De honden worden moe
van het werk: ze voelen de spanning van de cliënt. Daarom werken Theun
en Joost nooit langer dan drie uur per dag en maakt Sascha elke dag een
lange wandeling met de broers om te ontspannen.

Opleiding ‘Begeleider van Therapiehonden’
“In het begin was ik bang dat ik de honden te zwaar zou belasten. Ik ben
dan ook vrij snel met de opleiding ‘Begeleider van Therapiehonden’ begonnen. Tijdens deze opleiding leer je hoe je signalen van de honden oppikt zodat ze niet overbelast raken.”

Commando ‘werken’
Als het gesprek is afgerond, geeft Sascha het commando ‘werken’. Haar
witte prinsen reageren direct: ze komen kwispelend razendsnel bij haar
met een blik in de ogen die zegt; ‘Kom maar op met de volgende klus, wij
hebben er zin in’.
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Vrienden van Fien
Waarschijnlijk is Fien niet de oudste hond in de wijk, maar ze is beslist een
senior. Vorige maand werd ze zestien, sweet sixteen! Al bijna net zo lang
struint ze rond in en om Sint Marten en het Sonsbeekkwartier. Kort na haar
geboorte in het asiel kwam ze op de Hommelseweg terecht, bij Hester
en Leendert. Omdat haar huis misschien gesloopt zou worden, moest ze
verhuizen naar Klarendal, maar jaren later kwam ze terug in precies hetzelfde huis op de Hommelseweg – ditmaal als klushond in een klushuis. Maar
voor die tijd heeft ze ook nog een paar jaar aan het Staringplein gewoond.
In al die tijd heeft Fien heel wat vrienden gemaakt in de wijk. Nu ziet ze
die nauwelijks meer, want ze is bijkans blind. Toch wil ze er een paar aan je
voorstellen, en hun baasjes/bazinnetjes.

FOTO: ROSEMIN DOUMA

Door Leendert Douma
Illustraties van Hester van de Grift

Bluey

FOTO: ELSEBETH HOEVEN

Dit is Bluey, een Stafford/Pitbully. “Ik
heette eigenlijk Blue. Maar mijn baasje
heet Dicky en mijn voorganger Dusty,
dus het werd Bluey. Ik ben drie jaar en
woon nu ongeveer een jaar in de Graaf
Lodewijkstraat, mijn baasje trouwens al
veertien jaar. Wij gaan vaak wandelen
in Park Klarenbeek. Maar ik ga altijd
met mijn baasje mee, dus ook naar de
supermarkt of de stad in. ‘s Zomers zijn
wij ook dol op de terrasjes van Nescio
en Atlanta. De stomste dingen in de wijk
zijn de mondkapjes en andere troep die
mensen op straat gooien. Ik moet echt
opletten dat ik daar niet in trap. Zo vies.”
Bluey helpt Dicky graag bij haar werk:
“Iedere donderdag, vrijdag en zaterdag gaan we samen naar onze winkel
DogXperience in de Catharijnestraat. Zo
gezellig! Allemaal honden waar ik mee
mag spelen en van alle baasjes krijg ik
koekjes.”

Frits
Dit is Frits. Frits was de buurman van Fien op het Staringplein.
Deze stoere man is ook best al een senior, want nu dertien jaar
oud. Zijn baasje Tijs heeft hem al twaalf jaar. Frits was de koning
én bewaker van het stukje niemandsland achter het Staringplein
(daar waar nu een parkeerplaats is voor het HKA-terrein). En Frits
kent letterlijk iedereen op het hondenveldje achter de Leuke
Linde. Daar staat ‘ie vaak gezellig te kleppen met andere buurhonden. Frits wist een keer aan de aandacht van zijn baasje te
ontsnappen, dan laat hij zichzelf graag uit, zo heeft Fien weleens
gezien.
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Op de foto Frits met Tijs en Elizabeth

FOTO: ELSEBETH HOEVEN

Roosje en Noa
Dit zijn Roosje (zes jaar) en Noa (elf jaar) en zij wonen bij Cristel (leeftijd onbekend, zij is eeuwig jong) aan de Maarten van Rossumstraat. Noa is een Lhasa
apso en Roos een Yorkshire Lhasa apso. De dames gaan altijd samen op stap.
Ze wandelen in de wijk, of bij Vreedenhof aan de Velperweg. Een van de leukste
plekjes in de wijk vinden ze het Jan Nuldenhofje, waar hun baasje sinds 1998
woonde.

Luuk
Dit is Luuk. “Ik ben een echt Hollands hondje; een kooikerhondje. Ik ben nu acht maanden oud en woon op de Hommelseweg,
bij Isabelle, Frances en Rob. Ze hebben mij bij de fokker opgehaald toen ik nog piepklein was... De truc van Luuk? Ik ging bij
hun zitten en keek ze heel lief in de ogen aan. Toen mocht ik
mee! We gaan elke dag wel naar een park of bos: Sonsbeek,
Klarenbeek, Zypendaal of Gulden Bodem. Daar kan ik heerlijk
rennen en met andere honden spelen. Maar we maken ook vaak
een wandeling door de wijk, of naar de markt, maar dan snuffel
ik wel veel en probeer ik soms ook wat te eten... want er ligt
zoveel (viezigheid) op straat!”

FOTO: PRIVÉCOLLECTIE

Babs
Dit is Babs. Zij woont bij Patricia aan
de Marten van Rossemstraat. “Ik ben
een mix van een Spaanse berghond
en Duitse herder. Ik ben geboren op
9 januari 2020. Ik ben met acht weken
bij mijn nieuwe baasje komen wonen,
ik was een verjaardagscadeau. Ik vind
wandelen in Sonsbeek of op het Rosendaalseveld heel erg leuk. Daar kan
ik even lekker loos gaan, want bij ons
in de wijk zijn geen leuke plekjes waar
je even lekker los mag lopen. Wel vind
het heel
leuk om
andere
wijkhonden tegen
te komen
en om
daar even
mee te
spelen.”

FOTO: PRIVÉCOLLECTIE

Puck
Dit is Puck. “Hoi, ik ben een Rednose Stafford. Ik woon bij Ryanne en Damian op
de Van Slichtenhorststraat. Mijn voorgangster, Kayleigh, woonde zes jaar lang bij
hen. Zij was een Boxer/Boerboel en een pittige tante. Zij ging in september over de
Regenboogbrug. Het werd heel stil in huis… oorverdovend stil! En toen kwam ik.
Mijn vorige baasje kon niet meer genoeg tijd voor mij vrij maken, ik zat hele dagen
alleen. Toen was daar Ryanne en die zag ik wel zitten. Ik wandel graag met haar.
Overal in de buurt, maar de Burgemeesterswijk vinden wij ook heel leuk. Dat doen
we in het weekend, als we meer tijd hebben. Wat ik het stomste vind zijn die smalle
stoepjes hier, wij hebben de ruimte nodig en mijn baasje is zuinig op mij!”
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Ondernemen in coronatijd
Nadat eind februari de eerste coronabesmetting was geconstateerd, nam de regering - achteraf gezien
- een aantal kleine maatregelen. Handen schudden mocht niet meer, we kregen het advies om vaker en
langer de handen te wassen en bij verkoudheidsklachten thuis te blijven. Niet heel lang daarna kondigde Rutte de eerste lockdown aan waarbij we werden opgeroepen thuis te werken. Ook voor de ondernemers vraagt het versoepelen en verzwaren van maatregelen veel flexibiliteit. We vroegen een aantal
ondernemers hoe zij deze tijd beleven.
door: Iza Brugman en Elsebeth Hoeven
extra beperkingen is
Tineke Oostijen
dat het vaak neerkomt
op een intiem afscheid
met een klein aantal genodigden. In sommige
gevallen kan de uitvaart
nog wel door anderen
via livestream vanuit
huis gevolgd worden.
Ondanks de oversterfte door corona, heeft
hij wel minder omzet
FOTO: ELSEBETH HOEVEN
gedraaid. “De drie bekende, grote landelijke
uitvaartmaatschappijen hebben het erg vertelt ze. Zij ging via e-mail en telefoon
druk gehad door covid”, vertelt hij. “Ter- advies geven aan een aantal patiënten
wijl juist zelfstandige uitvaartondernemaar gelukkig mocht de praktijk na acht
FOTO: ELSEBETH HOEVEN
weken weer open en kon ze weer praktisch aan slag volgens de strikte voorwaarJohan Verhofstadt
Yolanthe de Jager
den van de beroepsvereniging. Zo plande
ze nog meer tijd tussen patiënten in om
Omschakelen naar online
alles te desinfecteren. Tineke kon hier ook
Yolanda de Jager is oprichter van Tai-Chi
iets positiefs uit halen. “Iets meer tijd tusArnhem, een Chinese zelfverdedigingssen de behandelingen geeft wat ruimte.”
port. Ze valt met haar onderneming
Inmiddels heeft ze vanwege de lockdown
onder het kopje sportschool en dus
haar bedrijf weer tijdelijk moeten sluiten.
moest ze in korte tijd veel aanpassen.
Zo leerde ze met Zoom werken en startToekomst
te ze half maart een onlineprogramma.
Ondanks de maatregelen is voor veel
‘’Maar dat verving de reguliere lessen
ondernemers de coronacrisis nog niet het
maar deels’’, vertelt ze. Ook ging ze
einde van hun bedrijf. Volgens het CBS is
meer lessen buiten organiseren.
het aantal ondernemers dat over een jaar
nog denkt te bestaan zelfs toegenomen
Helemaal ingepakt
in de afgelopen maanden. Dat is goed
Johan Verhofstadt is sinds 2013 zelfnieuws en dat vertrouwen is terug te zien.
standig uitvaartondernemer Johan
Yolanda de Jager vertelt dat ze het af en
Uitvaartzorg. “Wanneer iemand overlijdt
toe wel benauwd krijgt. ”Durven leerlingen
heeft het verzorgen van de overledeFOTO: ROB DE JOODE
zich nog wel in te schrijven?” Maar toch
ne prioriteit. Normaal gesproken kon
mers makkelijker out-of-the-box denken heeft ze veel vertrouwen dat het goed
dit samen met familie, maar vanwege
en families kunnen bijstaan om ondanks komt. ‘’Waar ben je anders nog mee bezig?
de anderhalve meter samenleving is
Er is loyaliteit en de mensen lopen niet
de beperkingen toch een bijzonder
dit niet meer mogelijk.” Belangrijk is
zomaar weg en er komen ook klanten bij
afscheid te organiseren.”
te weten of iemand aan COVID-19 is
die je niet had voorzien’’, vertelt ze.
overleden, want dan is het anders werken. “Het zorgteam pakt zich helemaal
van boven naar beneden in, inclusief
mondkapje en oogmasker.” Hierna
gaat Johan bij de nabestaanden thuis in
gesprek met een beperkte groep familieleden en organiseert hij de uitvaart,
rekening houdend met de geldende
coronavoorschriften. Gevolg van de

Alsmaar desinfecteren

Tineke Oostijen heeft een praktijk voor
acupunctuur op twee locaties in de
buurt. ‘’Tijdens de eerste golf zijn wij een
week voor het officiële verbod dicht gegaan omdat toen het advies al was om
anderhalve meter afstand te houden.
Dat kan in ons beroep simpelweg niet’’,
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Al met al is het flink aanpassen en aanpoten voor de ondernemers tijdens de
corona-crisis.
Het devies blijft: laten we elkaar allemaal
ondersteunen en helpen opbouwen in de
toekomst.

Hulpverlening in de wijk tijdens corona
Sint Marten heeft een rijk welzijnsnetwerk met verschillende organisaties die elkaar goed weten te vinden. Vaak bestrijken ze gezamenlijk Klarendal en Sint Marten en komen mensen uit heel Arnhem op de
activiteiten af. Veel activiteiten van de wijkorganisaties lopen door tijdens deze coronapandemie. Flexibel
reagerend gaan de hulpverleners door met wat wel kan, volgens de voorschriften en aangepast waar
nodig. Dat neemt niet weg dat organisaties constateren dat er minder oudere mensen op straat en naar
de activiteiten komen. Dat geldt ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Angst voor het virus
maakt dat ze toch niet durven.

Besloten groepsactiviteiten en afhaalmaaltijden
In buurthuis De Nieuwe Hommel vindt de herstelcommunity van Vitale
Verbindingen onderdak. Marjet Zeegers heeft deze organisatie een aantal
jaren geleden opgezet. Wekelijks staan er een aantal activiteiten op het
programma. De organisatoren passen zich aan de wisselende maatregelen
aan. Als er niet samen gegeten mag worden, dan zorgen ze ervoor dat het
mogelijk is om maaltijden af te halen. Ook kunnen de besloten groepen
nog steeds samenkomen in het buurthuis. Allemaal volgens de veilige voorschriften van de overheid.

Inloop en buurtmaatjes
Ook het Inloophuis gaat zoveel als kan door met de activiteiten. Groepsgewijze activiteiten op het programma zijn waar nodig in tweeën gesplitst zodat het veilig is om elkaar te blijven ontmoeten. Voor mensen die niet aan
groepsactiviteiten mee willen of kunnen doen, zijn de buurtmaatjes nog
actief. Een buurtmaatje is gekoppeld aan iemand die aanspraak of hulp kan
gebruiken. Ook bezoeken coördinator van het Inloophuis Maarten Thijssen
en pastor Ellie Smeekens mensen die aan huis gekluisterd zijn.

Burenhulplijn – coronahulplijn = 06 44 248 687
In de eerste maanden van de pandemie werd het nummer van de burenhulplijn de coronahulplijn. Dit op initiatief van de samenwerkende organisaties en vrijwilligers. Het nummer 06 44 248 687 is nog steeds te bereiken
voor hulpvragen. Ook met vragen die niet over corona gaan, kun je hier
terecht.

Hulp bij schulden
Verder is er het wijkteam steun en advies dichtbij. De wijkcoaches van
Noord-West voeren keukentafelgesprekken. Tijdens corona via videobellen

maar normaal gesproken bij mensen thuis of op
locatie. Ze geven advies als je eenzaam bent en
een zinvolle dagbesteding zoekt maar ook als je
in de financiële problemen bent geraakt of dreigt
te komen door schulden. Contact opnemen met
jouw wijkcoach kan altijd. Het wijkteam is te bereiken op 088 226 00 00.

Handig om te weten
Vanaf januari is de Voedselbank in het Inloophuis
er weer. Dan kunnen zestig mensen hun pakket
wekelijks op de woensdag ophalen. Verder heeft
het Inloophuis ook een (bescheiden) mogelijkheid
om mensen te helpen die in financiële nood verkeren. Daarnaast heeft het Inloophuis een kledinghoekje, waar je tegen een kleine vergoeding
goede kleding kan krijgen. En tijdens de inloop op
dinsdag en donderdag kan je gratis brood meenemen (uiteraard zolang de voorraad strekt).

Contactgegevens
Op de wijksite www.sintmartensonsbeek.nl vind
je onder het tabblad Organisatie de contactgegevens van alle welzijnsorganisaties die in de wijk
actief zijn.
Wil je verder lezen wat de hulpverleners over
de afgelopen maanden vertellen? Lees dan het
uitgebreide achtergrondartikel op de site!

- advertenties -
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25 jaar
Arnhem • De Steeg

www.bakkerijtomvanotterloo.nl

Ook reiniging van hout, trespa en dakgoten!

zonnepaneelreinigingwentinck.nl
glazenwasserijwentinck.nl
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De route naar school

Ilske Sierksma is 6 jaar en gaat naar school op De Wijzer. Zij tekende voor de wijkkrant wat ze tegenkomt als ze naar
school loopt.

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 is
gepland op 2 maart 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

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

Gemeente: 0900 1809
Vuilophaaldienst Sita:
026 446 04 90

Bijdragen: Angelique Aalders,
Froukje Witteveen, Ilske Sierskma,
Iza Brugman, Leendert Douma

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

Fotografie: Anne Vogel (cover), Budi
Tjondroadiningrat, bureauBeeld,
Elsebeth Hoeven, Rosemin Douma,
en uit privéalbums.

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

Illustratie: Hondjes van Hester van
de Grift
Drukwerk: Flyer Alarm
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Gelukkig 2021 gewenst!

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!

