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Fondsenwerver Ron Clark

“Niemand in Nederland hoeft 
honger te lijden”

‘Niemand honger’: dat is het motto van 
Ron Clark. Daarom zet hij zich in voor de 
Stichting Voedselbank Arnhem. Tweeën-
half jaar geleden ging hij hier als coördi-
nator Fondsenwerver aan de slag. Thuis 
bij hem op de Heselbergherweg vertelt 
hij wat daar allemaal bij komt kijken. 

Bij de Stichting Voedselbank Arnhem werken alleen maar vrijwil-
ligers, 400 in totaal. Naast 17 uitgiftepunten heeft Voedselbank 
in Arnhem ook een distributiecentrum voor 25 voedselbanken 
in de regio. Elke week vullen 5 hallen op de Bruningweg zich 
met zo’n 120.000 producten die vrijdagmiddag onder 5400 klan-
ten zijn verdeeld. Zo krijgen gezinnen die onder de armoede-
grens leven een steuntje in de rug. 

Directe voedselhulp
In Arnhem en omstreken krijgen 1350 huishoudens zo’n pakket. 
En uit onze buurt halen wekelijks 64 klanten voedsel bij het uit-
giftepunt. “Dat voedsel komt van bedrijven die het over hebben. 
Wat er in een pakket zit, hangt dus af wat we als voedselbank 
geleverd krijgen,” vertelt Ron. Het zijn goede producten die om 
verschillende redenen niet meer verkocht kunnen worden. De 
Voedselbank krijgt veel - naast etenswaren ook materieel-  maar 
toch is er ook geld nodig voor de exploitatie. ”Denk aan de ben-
zine van de vrachtwagen die het voedsel naar uitgiftepunten 
brengt, de elektriciteit en het onderhoud voor de loodsen op de 
Bruningweg. Per jaar is daarvoor 350.000 euro nodig.”  

“Werk houdt me jong”
Naast de zestien uur die hij werkt als vrijwilliger voor de Voed-
selbank, werkt hij ook als consultant voor een marketingbureau. 
Vanwege zijn leeftijd mag Ron eind dit jaar met pensioen. Maar 

Vrijgevige voedselhulp 
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voor hem is werken niet iets wat moet, maar mag. 
Omdat hij al wel wilde hij minderen, werkt hij nu 
‘nog maar’ drie tot vier dagen in de week als consul-
tant. Hij heeft een “maatschappelijk hart” en vindt 
het geweldig om als vrijwilliger iets te kunnen doen 
voor de samenleving. “Eigenlijk zou iedereen vier 
uur per week vrijwilligerswerk moeten doen.” Zo’n 
actief werkzaam leven is leuk omdat je met uitda-
gingen te maken hebt, legt hij uit. “Werk houdt me 
jong. Ik blijf dit doen totdat ik niet meer kan. Het is 
een manier van leven. Dat kan zolang je niet vergeet 
dat je ook een vrouw en kinderen hebt.” 

Koorddansen 
Geld krijgt de voedselbank van donateurs, bedrij-
ven, gemeente maar ook vermogensinstellingen 
zoals een vastgoedbelegger. “Fondsenwerving 
vraagt inspanning. Het is vrijwillig maar niet vrij-
blijvend”, constateert Ron. “Het heeft zeven dagen 
van de week mijn aandacht.” Zijn werk bestaat uit 
het onderhouden van contact met de donateurs, 
zoeken naar nieuwe geldbronnen en aanvragen van 
subsidies. En dat is vaak een kwestie van een lange 
adem. “Het begint met mensen interesseren voor 
wat de Voedselbank doet en ze overtuigen dat ze 
kunnen bijdragen.” De uitdaging is om partijen aan 
te zetten iets meer te doen. Hij komt uit het zakelijk 
bedrijfsleven, heeft veel gereisd en daardoor veel 
contact gehad met klanten en bedrijven. Die achter-
grond heeft hem geleerd vriendelijk doch beslist de 
partners voor de goede zaak te winnen. Als voor-
beeld haalt hij het contact met gemeentes aan. “Als 
er in een gemeente een aanzienlijk aantal gezinnen 
een voedselpakket aanvraagt, is het niet meer dan 
billijk dat de gemeente daar ook aan bijdraagt”. En 
om haar daarvan te overtuigen, kan het helpen dat 
ook in de krant te vertellen, legt hij uit. ”Het is als 
dansen op een koord. Je wilt de geldbronnen tevre-
den houden maar ook niet te zachtzinnig zijn waar-
door je niet bereikt wat je wilt. En dat is het liefst 
een structurele bijdrage!” Zijn inzet werpt vruchten 

- advertentie - 

af. Toen hij begon, had de stichting een tekort. Inmiddels spelen ze quit-
te, vertelt hij trots. 

Coronajaar 
Het afgelopen jaar heeft de Voedselbank vanwege corona flink wat 
moeten aanpassen. Veel vrijwilligers zijn boven de zeventig, een leeftijd 
waarop veel mensen de tijd vinden om vrijwilligerswerk te gaan doen. 
“We moesten deze groep naar huis sturen met als gevolg dat we te wei-
nig vrijwilligers hadden.” Gelukkig kregen ze de hulp van het leger, het 
Rode Kruis en ook boden mensen die zonder werk kwamen te zitten een 
helpende hand. Van belang was dat er minder bewegingen kwamen. 
Daarom is de uitgifte nu niet een keer in de week maar dagelijks, in tijd- 
slots. Ook de mensen uit onze wijk komen nu naar de Bruningweg om-
dat het Inloophuis tijdens corona tijdelijk geen uitgiftepunt is. Verder 
heeft de winkel van de Voedselbank in Arnhem- Zuid, waar klanten da-
gelijks hun producten uit de winkel konden ‘shoppen’, het uitgifteproces 
moeten aanpassen. Pakten de klanten eerst vanuit een krat met produc-
ten de etenswaren zelf in de tas, nu maken vrijwilligers die pakketten 
van tevoren klaar. “Bij alles wordt er scherp op gelet dat de uitgiftepun-
ten coronaproof zijn. Gevolg is wel dat je meer vrijwilligers nodig hebt.” 
Het was ook een hartverwarmend jaar, vertelt hij. “We hebben heel veel 
mogen ontvangen. Zowel van overheden, bedrijven, particulieren en 
vermogensfondsen. Omdat het coronatijd was. Zo konden we nieuwe 
vrachtwagens aanschaffen. Ook kwamen ondernemers met leuke initia-
tieven om extra fondsen te werven.”

Global Goals 
En alsof het allemaal nog niet genoeg is, is Ron naast zijn werk voor de 
stichting Voedselbank Arnhem ook ambassadeur van Global Goals voor 
de gemeente Rheden. Wereldleiders spraken in 2015 met elkaar zeven-
tien doelen af voor een betere wereld. Alle landen hebben zich aan deze 
doelen verbonden. Overheden op alle niveaus zouden hun beleid hier-
aan moeten toetsen. Dat doet de gemeente Rheden heel concreet door 
de doelen ook als kapstok te gebruiken bij haar beleid. In de gemeente 
wonen tweehonderd klanten die een voedselpakket komen halen. Rhe-
den draagt dan ook jaarlijks structureel bij. Global Goal nummer twee 
is een einde maken aan honger in de wereld. Ron is gevraagd om als 
ambassadeur voor het tweede doel de gemeente Rheden scherp te hou-
den. Want, zo stelt hij: “Niemand in Nederland hoeft honger te lijden” En 
daar zet hij zich met hart en ziel voor in. 

 

“Het is als dansen op een koord. Je wilt de 
geldbronnen tevreden houden maar ook 
niet te zachtzinnig zijn waardoor je niet be-
reikt wat je wilt”

“Fondsenwerving vraagt 
inspanning. Het is vrijwillig 
maar niet vrijblijvend”

Vanwege maatregelen meer vrijwilligers 
nodig
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De Eenvoud bestaat honderd jaar

Paastasactie: een extraatje voor je buren

Al enkele jaren vindt jaarlijks rond Pasen een inzamelingsactie plaats voor 
mensen in Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek van wie bekend is dat ze het 
niet breed hebben. Denk daarbij aan mensen die gebruik maken van faci-
liteiten van de Voedselbank en kerkelijke instanties. Deze actie is opgezet 
door de Eusebiusparochie, het Inloophuis Sint Marten, Villa Klarendal en 
betrokken wijkbewoners. 

In het verleden werden er (PAAS) tassen samengesteld met wat meer luxe produc-
ten om de Paasdagen wat op te vrolijken. Die tassen werden gevuld door wijkbe-
woners die producten doneerden. Daardoor konden mensen alsnog genieten van 
de artikelen die ons rond die tijd worden voorgeschoteld in de reclames. Helaas is 
het door corona dit jaar niet mogelijk om levensmiddelen in te zamelen, ook vorig 
voorjaar pakte de actie al anders uit.  Om die reden vragen de organisatoren nu 
een financiële bijdrage. Hiervan krijgen “je buren” een cadeaubon die ze kunnen 
besteden bij een supermarkt. 

De inzameling vindt officieel plaats vanaf 17 februari tot 22 maart 2021, exact de 
veertig dagen voor Pasen. Het rekeningnummer waar de bijdrage naar overge-
maakt kan worden is:  NL82TRIO0379 7200 00 t.n.v. Stichting Inloophuis St.Mar-
ten/Klarendal/Spoorhoek, graag onder vermelding van Actie Paastas! Online kun 

je ook met één klik doneren via www.do-
neeractie.nl -> actie zoeken -> paastasactie 
en je krijgt de mogelijkheid om via IDEAL 
makkelijk je donatie te doen. 

Spreekt deze actie je aan? Maak dan geld 
over naar bovengenoemd de bankreke-
ningnummer. Namens alle betrokken 
wijkbewoners alvast hartelijk dank!

“Je huurt hier niet voor een jaar” 
Marjon Wagener woont op de Heselbergherweg 
46. “We wonen met twee kinderen in een mooi huis 
op het mooiste plekje van Arnhem. Wat wil je nog 
meer! Voordat we hier kwamen, elf jaar geleden, 
hebben we ook wel gekeken of we iets konden ko-
pen. Maar iets kopen in Arnhem-Noord…? Nu willen 
we hier nooit meer weg. Ik ben zes jaar huurders-
vertegenwoordiger geweest. Het is leuk werk, want 
je krijgt een inkijkje in de  woningbouwvereniging. 
Soms is het ook wel moeilijke materie. En je moet 
bemiddelen in geval van conflicten, alleen heb ik die 
nooit meegemaakt. In onze buurt zijn de mensen 
sociaal en bij elkaar betrokken. Je huurt hier niet 
voor een jaar.” 

Op de wijksite vind je een uitgebreid artikel 
over de geschiedenis van De Eenvoud. 

In 1923 bouwde de Eenvoud de eerste veertig woningen 
aan de Dalweg en de Heselbergherweg. De eerste huurders 
tekenden een huurovereenkomst voor een bedrag van 38 
gulden (zeventien euro!) per maand. Drie jaar later kwamen 
er achtentwintig woningen bij op een ander gedeelte van de 
Heselbergherweg en de Cattepoelseweg tot aan de Hom-
melseweg. En in 1928 aan de Hommelseweg nog tien wo-
ningen erbij. Tijdens de wederopbouw bouwde De Eenvoud 
losse woningen in zogenaamde ‘bomgaten’ in de Van Dort-
mondtstraat en de zes flatwoningen in de Naëll Tynnegieter-
straat. Niet alleen in onze wijk staan huizen van de Eenvoud. 
In totaal verhuurt de vereniging vierentachtig woningen in 
Arnhem – Noord. 

Springlevend en duurzaam op weg 
Katholiek is De Eenvoud al lang niet meer, wel springlevend. 
De huizen worden goed onderhouden en huurders beleven 
veel genoegen aan het wonen in onze mooie wijk. Komende 
jaren zullen de woningen verder worden geïsoleerd en uit-
eindelijk overgaan van gas op elektra. 

Op 6 februari bestond woningbouw-
vereniging De Eenvoud honderd jaar. 
Rond 1920 werd De Eenvoud opge-
richt vanuit katholieke kringen, onder 
bescherming van de Heilige Martinus.

foto: Gelders Archief

tekst: René Bremer

DE HESELBERGHERWEG IN 1943- 1945
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Noah (12) maakt spaghettitaco’s:

Voedsel
Voedzool
Voetzool
Krak
Platgetrapte slak
Een pinda op het dak!’
‘Stil, ik wil…’
‘Slapen!’
‘Ik ook!’ ‘Ik ook!’ ‘Ik ook!’
‘Koken? Da’s voor mensen.’
‘Hou op, of ik pik je op je kop.’
‘Oké, oké, oké!’
‘Stop nou.’
‘Jij ook.’
‘Ik ook.’
‘Oké.’
Stilte.
‘Hé, kevertje!’
‘Kappen!’
Ik word wakker
Van mijn wekker,
Het gekekker
Van de eksters.

Fabia Nooij is 16 jaar, doet dit jaar vwo eindexamen op 
het Thomas a Kempis College en schrijft graag. “Als ik het 
niet te druk heb met school, schrijf ik best veel: verhalen en 
gedichten, maar vooral aan mijn eigen boek. Ik hou ervan 
om mijn fantasieën over te zetten in woorden, en dan het 
liefst op zo'n manier dat het bij anderen hetzelfde gevoel 
oproept als bij mij. Zo kan ik een idee dat ontstaat in mijn 
hoofd laten groeien en laten leven, voor mezelf en voor 
anderen. Ik zal altijd wel blijven schrijven en mijn boeken 
wil ik zeker ook uitgeven, maar ik weet nog niet of ik ook 
Creative Writing wil gaan studeren of niet.” 

Gedicht van Fabia Nooij

dit gaat er in ...

... roeren maar...

Dit is een gerecht waarin je veel kwijt kunt en wat je 
op je persoonlijke smaak kunt afstemmen. 

Dit heb je nodig:

• Taco schelpen 
• Spaghetti
• Spaghettikruiden / saus 
• Blikje tomatenpuree
• Vulling (groente  vandaag met wortel julienne & ui 

& knofl ook
• Rundergehakt
• Kaas
• (Olijfolie)

Zo maak je het:
Snijd de groenten. Kook het water. Verwarm de oven 
voor en verwarm de taco’s 10 minuten in de oven. 
De spaghetti gaat in korte stukjes in de pan (breken is 
makkelijker met eten dadelijk). Kook het dan volgens de 
gebruiksaanwijzing. Roer de spaghetti enkele keren door, 
niet vergeten ;)

Verwarm de pan met een scheutje olie er in. Doe de ui 
in de pan, even roerbakken en dan hop het gehakt erbij 
en samen roerbakken. Voeg na 2 minuten de knofl ook 
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... jammie!... 

Dit recept komt uit het kinderkook-
boek*. Ik doe er ook nog broccoli bij, 
dan vindt mijn moeder het gezonder. 
Ik vind het leuk dat je zelf de pesto 
maakt. Het is een van mijn favoriete 
gerechten.

Douwe (9) maakt pasta pesto:

Tip: als je de venkel kleiner snijdt, 
wordt het zoeter in de oven. 

Leg de venkel op de bakplaat samen met 
de trostomaatjes. Sprenkel er een eetlepel 
olijfolie overheen, en dan wat peper over-
heen. Doe de bakplaat in de oven en bak 
20-25 minuten.

Pel een teen knofl ook en doe in de beker 
van de staafmixer. Doe de Parmezaanse 
kaas, de basilicum, de pijnboompitten, een 
scheutje olijfolie en het citroensap erbij. 
Mix dit tot het pesto is. Je kunt nog wat 
olie of basilicum toevoegen. Of, als het 
heel dik blijft, een eetlepel heet water.

Leg de broccoli in stukjes in een pan. Doe
de spaghetti in een andere pan. Vraag 
of een volwassene nu even wil helpen. 
Giet in elke pan heet water en laat allebei 
koken tot het gaar is. Achterop de ver-
pakking staat hoe lang de spaghetti moet 
koken. Check ook de venkel en tomaatjes 
tussendoor. Doe als de spaghetti gaar is, 
het in een vergiet doen en dan terug in de 
pan. Lepel de pesto erdoor.  

dit gaat er in...

... lepelen maar ...

Kinderen koken knappe kost

MET DANK AAN ALIENKE (MOEDER VAN DOUWE) EN 

NICOLE (MOEDER VAN NOAH)

ILLUSTRATIE: ELSEBETH HOEVEN

Dit heb je nodig:

• 300 gram volkoren spaghetti
• 250 gram trostomaatjes
• 1 venkel
• 1 broccoli
• Flinke bos basilicum
• 100 gram pijnboompitten
• 1 teen knofl ook
• 50 g Parmezaanse kaas, geraspt
• Sap van ½ citroen
• Olijfolie
• Zout, peper
• Staafmixer of blender

Zo maak je het:
Haal de bakplaat uit de oven. Verwarm
de oven voor op 200 graden. Doe bakpa-
pier op de bakplaat.

Snijd de venkel door de helft, haal het 
harde stuk in het midden eruit. Snijd de 
rest van de venkel in repen.  

toe en bakken maar. Doe ook de 
wortelrasp, tomaten puree en de 
kruidensaus bij de gehakt. Laat het 
lekker zachtjes warm worden en 
roer af en toe. 

Dek de tafel, zet alles op tafel en vul 
naar wens je eigen taco en

Smullen maar! 

Schep de pasta pesto in diepe borden, en 
leg de venkel, tomaatjes en wat broccoli 
ernaast. Je kunt er nog wat Parmezaanse 
kaas, verse basilicum, of wat zout en peper 
overheen doen.  

Eet smakelijk!

*Hugo Kennis en Mark Haayema, ’t waan-
zinnige kinderkookboek.
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Restaurants in coronatijd

“Het is wel behelpen”, merkt Toni van der Kooij op. “We proberen van 
alles om omzet te blijven draaien.” Hij is blij met zijn vaste trouwe klan-
tenkring, veel ook uit de buurt. Dat de wijkbewoners blijven komen, 
ervaren ze alle drie. 

Afhalen en bezorgen  
De restaurants gingen in de eerste lockdown over tot alleen afhalen, 
nu bezorgen ze ook. Die omschakeling naar afhalen en bezorgen 
vraagt om een aangepast menu. “Van de menukaart hebben we de 
tapas gekozen waarvan we weten dat we die goed kunnen bezorgen 
en de kwaliteit behouden blijft. En we veranderen regelmatig de kaart,” 
vertelt Toni. “Zodat het voor klanten ook leuk blijft. Als je thuis elke 
keer hetzelfde eten bestelt, raak je eerder uitgekeken. Je mist als klant 
toch de beleving van het restaurant.” Ook Hans Wallert heeft de menu-
kaart aangepast. “Laagdrempelig met een satéetje, falafel of zalm. En 
natuurlijk de lekkerste spareribs van Arnhem. Dat blijft”, lacht hij. Graaf 
Otto kiest voor Comfort Food, vertelt Frits Sollewijn Gelpke. Dat zijn 
”troostrijke gerechten met net wat minder bewerkingen op het bord.” 
Zo blijft ook de kwaliteit van het bezorgde eten gewaarborgd, stelt hij, 
want “We willen er nog steeds honderd procent achter staan.” 

Sinds zo’n tien jaar kunnen we in onze wijk op meer plekken uit eten. Bij elk restaurant 
met een eigen sfeer en kaart. Voor veel wijkbewoners een verrijking voor de buurt. Hoe 
gaat het met de buurtrestaurants na bijna een jaar coronamaatregelen? Een jaar van 
open – dicht - gedeeltelijk open. Gedoe met tafeltjes, looproutes en desinfecterende gel 
en terrassen die zodra het kon weer volstroomden. Wendbaar reageren om hun onder-
neming zo goed en kwaad als het kan voort te zetten. Kortom, het vraagt wel wat. Tijd 
voor een gesprek met de Toni van der Kooij van Tapasbar Retiro, Hans Wallert van HANS, 
Eten en Drinken en Frits Sollewijn Gelpke van Graaf Otto. Hoe slaan ze zich door deze tijd 
heen? 

Toni van der Kooij    Hans Wallert     Frits Sollewijn Gelpke

Tekst: Elsebeth Hoeven | Foto’s: Anne Vogel

Een voordeel aan bezorgen is dat de klantenkring 
verder reikt. Maar het aanbod voor klanten in Arn-
hem is ook groot. Bezorgen doen de restaurants zelf. 
“Thuisbezorgd vraagt veel provisie en dan zou je extra 
mensen aan moeten nemen”, licht Toni toe. “Op deze 
manier kan ik de vijf vaste krachten in dienst hou-
den.”

Overheidssteun 
De overheidssteun helpt het hoofd boven water te 
houden. Maar wel met de kanttekening dat hoe lan-
ger de crisis duurt, hoe moeilijker het wordt. Niet alle 
onkosten en loonkosten krijgen ze vergoed. Zo vertelt 
Frits dat hij wekelijks zo’n twintig tot vijfentwintig pro-
cent zelf moet opbrengen. Dat beeld schetst Toni ook. 
Het blijft dus zaak voldoende te verdienen. Maar wel 
met beduidend minder omzet. Toni rekent voor: “Als 
we op een avond zestien bestellingen hebben, zijn dat 
zestien tafels: dan zitten we vol voor een restaurant. 
Dat zou prima zijn, maar je mist de drankomzet, het 
kopje koffie: de bijverkoop. Dat is eigenlijk het grote 
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verschil.” Kortom, je teert snel in. “Door de drastische maatre-
gelen wordt al de tijd en moeite die ik erin heb gestopt teniet 
gedaan”, constateert Hans.  

Verborgen leed
Een probleem voor de horeca is dat schulden stapelen. Die 
zullen een keer afbetaald moeten worden. Dat zal de branche 
lang blijven achtervolgen, verwacht Frits. “In de sector zit veel 
verborgen leed. De schade heeft al plaatsgevonden. Dat zal zich 
langzaam herstellen en dat is zorgelijk. Er zullen ook een aantal 
horecazaken verdwijnen uit het straatbeeld.”

Vertrouwen
 “Er is ons veel aan gelegen om weer open te gaan voor de 
buurt. Dat geldt voor ons alle drie!”,  vertelt Frits. En ze gaan 
met vertrouwen door. Zo heeft Frits net het restaurant geschil-
derd en is de zaak weer helemaal fris. “Als je geen vertrouwen 
hebt in de toekomst dan doe je dat niet. Hopelijk komt er een 
fi jne zomer aan en hebben mensen weer zin om de gang te zet-
ten.” Dat verwacht Hans ook: “Als straks de terrassen weer open 
mogen, gaan we weer een goede periode tegemoet.” Bovendien 
heeft het afgelopen jaar ook zijn voordeel gehad, vertelt hij. 
“Met twee kleine meisjes van twee en nul, geniet ik van de tijd 
die ik met mijn gezin kan doorbrengen.” Ook Toni verwacht dat 
het goed komt en kijkt enorm uit naar de tijd dat het weer kan, 
al is hij bang dat het nog even gaat duren. Ze missen het con-
tact met hun klanten. “Want zonder de gasten is het veel saaier 
dan waar ik voor heb gekozen!” Daar sluit Frits bij aan: “Horeca-
mensen zijn echt graag onder de mensen.” 

Sneeuw!
En toen kwam daar in februari een witte 
vacht over de wijk. Dus kwamen de slee-
en, de snowboots en skibroeken weer 
tevoorschijn en gingen we er op uit. Een 
kleine impressie van de wijk in het wit 
door fotograaf Anne Vogel. 

Er is ons veel aan gelegen om weer 
open te gaan voor de buurt.



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 2 maart en 4 mei 
in - als het kan - De Nieuwe Hom-
mel. Als het niet kan: online. Hier-
voor kun je je aanmelden bij secre-
tariaat.stmartensonsbeek@gmail.
com. 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: Douwe, Fabia Nooij, 
Noah, René Bremer, Sylvie Lukke-
naar

Fotografie: Anne Vogel (ook cover), 
Gelders Archief, Alienke, Fabia, 
Nicole.

Drukwerk: ASCEND

ColofonPraktische info

Sylvie Lukkenaar is 7 jaar en gaat naar school op De Wijzer. Zij tekende voor de wijkkrant wat ze tegenkomt als ze naar 
school loopt.   

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! 


