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Ahmed Marcouch 

“Ik heb veel prachtige  
initiatieven van bewoners  
gezien, zoals de Corona- 
hulplijn en Netwerk Samen 
Arnhem.”

Ruim twee jaar geleden kwamen burgemees-
ter Ahmed Marcouch en zijn gezin in Sint Marten 
wonen. De wijkkrant hield toen een ‘welkomsin-
terview’. Het thema van deze wijkkrant-editie is 
terugblikken, dus wat lag er meer voor de hand 
dan onze burgemeester nog eens te vragen: hoe 
kijkt hij terug op de afgelopen jaren in Sint Marten 
Sonsbeek?  

De jaren stonden in het teken van gezondheid, veiligheid en vrij-
heid, zo vat de burgemeester samen. Wat we in het eerste inter-
view in 2019 nog niet konden vermoeden, is dat de hele wereld in 
de greep zou komen van een pandemie. “Voor iedere wijkgenoot 
kan dat weer anders hebben uitgepakt”, zegt Marcouch nu. “Je zag 
veel eenzaamheid, onzekerheid over werk, stress van thuiswerken 
gecombineerd met thuisonderwijs. Maar er waren vooral zorgen 
over gezondheid, van onszelf, onze vrienden of familie. Het was 
een verdrietige tijd. We hebben hier veel mensen verloren.”

Stille stad 
“Sint Marten en Klarendal zijn dichtbevolkte wijken. Ik hou daar 
van”, zegt onze buurtgenoot. “Ik vind dat gezellig. In Sint Marten 
probeer ik altijd nieuwe straten te ontdekken. Dan zie je beter 
wat er speelt. Je ziet de hofjes en hier en daar een eettentje. Dat 
maakt deze wijk zo leuk. Vaak klim ik via de Jan Ligthartschool naar 
het Graaf Ottoplein en dan loop ik Sonsbeek in. Of ik loop over de 
Hommelseweg naar het stadhuis. Het was wel een rare gewaarwor-
ding om ineens door een stille stad te lopen, waar het normaal zo 
druk is.” 

Terugblikken met 
onze burgemeester 
en buurtgenoot
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Marcouch ging tijdens de coronacrisis ook veel langs bij onderne-
mers in de wijk, vertelt hij. “Er heerste onzekerheid over het voort-
bestaan. Maar ik zag ook veel creativiteit. Restaurants gingen over 
op bestellingen. Sportscholen verplaatsten hun activiteiten naar 
buiten. Bedrijven gingen ineens mondkapjes verkopen.”

Bewonersinitiatieven 
“Ik heb ook veel prachtige initiatieven van bewoners gezien, zoals de 
Coronahulplijn en Netwerk Samen Arnhem”, zegt Marcouch. “Buurt-
bewoners zochten op allerlei manieren contact met elkaar, voor een 
praatje, voor hulp, om boodschappen voor iemand te doen. Mensen 
gingen maaltijden koken en rondbrengen. Fantastisch. Ik vond het 
ook mooi om te zien dat De Leuke Linde na een tijdje weer open 
ging. De afgelopen zomer is maar weer gebleken hoe belangrijk zo’n 
grote speeltuin is voor kinderen.”

Sonsbeekpark  
“Het Sonsbeekpark had ook wel die functie voor jongeren”, vervolgt 
de burgemeester. “Helaas hebben we het een paar keer moeten 
sluiten omdat het uit de hand liep, zoals na Koningsdag. Als gezond-
heidsmaatregelen werden genegeerd, er teveel drank was, agressie 
of overlast voor de buurt, moesten we een noodbevel uitvaardigen. 
De meeste relschoppers kwamen trouwens niet uit Arnhem. Dat 
hoorde ik toen ik in het park met jongeren ging praten. Ik denk dat 
het in deze wijk, in Arnhem, maar ook in de regio best meeviel met 
overlast. Ik ben voorzitter van de veiligheidsregio en zat soms met 
vijfentwintig andere voorzitters om tafel. Als ik dan hoorde wat voor 
toestanden daar waren, dan denk ik: we hebben het hier goed ge-
daan. Mijn complimenten hoor, ook naar onze jongeren.”

Social media 
Ahmed Marcouch krijgt zelf altijd veel complimenten voor zijn stuk-
jes en verhalen op Facebook en Instagram. Hij laat zich op sociale 
media zien als een betrokken burgemeester en zo stak hij in coro-
natijd velen een hart onder de riem. “Ik doe dat heel bewust. Sociale 

media zijn laagdrempelig en er zitten veel mensen op. 
Het is een mooie manier om er toch te zijn als het fysiek 
even niet kan. Ik probeer via Facebook of Instagram 
mensen te laten zien dat ik aan ze denk”, zegt Marcouch. 
“Als ik door de wijk loop, dan merk ik dat ze dat erg 
waarderen.” 

Hartjes 
Hij herinnert zich ook dat kinderen allemaal hartjeste-
keningen gingen opsturen. “Dat was mooi. Ik zag zulke 
tekeningen hangen op verschillende plekken in de wijk, 
bijvoorbeeld op de Cattepoelseweg voor alle zorgper-
soneel. Zelf ben ik een aantal keren naar het ziekenhuis 
gegaan om onze waardering te tonen, maar ook naar de 
mensen in de verpleeghuizen. Die hebben zo veel ellen-
de gezien.”

Rotzooi 
Zelf maakt hij er niet zo’n punt van, maar wie goed oplet 
ziet de burgemeester regelmatig met een bezem of een 
knijper in de weer om rotzooi van straat op te ruimen. 
“Mijn buurman op de hoek is het ook gaan doen”, vertelt 
hij lachend. “Er zijn nog veel meer vrijwilligers. Tijdens 
het vorige interview hadden we het al over zwerfvuil. Ik 
heb wel het idee dat het wat minder is geworden. Dat 
komt onder meer doordat de gemeente de afvalbakken 
vaker leegt. Als die uitpuilen, gooien mensen bijvoor-
beeld hun milkshakebeker zo op straat. Onbegrijpelijk, 
maar het gebeurt wel. Ik vind het net zo asociaal als 
hondenbezitters die de poep niet opruimen. Ik heb trou-
wens niet het idee dat dát minder wordt. Jammer.” 

Wijkconciërge 
De gemeente zet steeds meer in op wijkconciërges die 
de leefbaarheid in de gaten houden, legt Marcouch uit. 
Een van de aandachtsgebieden is de Hommelseweg 
tot – pak ‘m beet – bakkerij Van Otterlo. “Daar spelen 
verschillende dingen, van zwerffietsen en troep op straat 
tot verpauperde woningen waar soms illegale migranten 
gevestigd zijn. Dat zijn gecompliceerde opgaven, die je 
niet van de ene op de andere dag hebt opgelost. Maar je 
moet ergens beginnen.”  

Voortuintjes 
Wat Ahmed Marcouch al wandelend door de wijk nog 
meer is opgevallen? Dat het steeds wordt groener in de 
wijk. “Ook op de Hommelseweg worden tegels gewipt. 
Geweldig! Dat niemand dat ooit eerder bedacht heeft. 
Het hoort toch zo dat huizen voortuintjes hebben? Het 
maakt de wijk alleen maar mooier. Sint Marten is zo 
dicht bebouwd dat hier een grote kans ligt om te ver-
groenen. Wat mij betreft kan dat nog veel meer!” 

“Sint Marten is zo dicht bebouwd 
dat hier een grote kans ligt om te 
vergroenen. Wat mij betreft kan 
dat nog veel meer.”

“Ik probeer via Facebook of Instagram 
mensen te laten zien dat ik aan ze denk”
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Drijvende kracht van Bakkerij Asya op de Hommel-
seweg is Özlem Kodaz-Köylü, Sint Martenaar in hart 
en nieren. Terwijl we een kop koffie drinken met een 
“homemade” koekje, vertelt ze over de fotowand in haar 
zaak. Dit is een herinneringswand aan haar geliefde wijk 
met oude foto’s van de plekken die belangrijk voor haar 
zijn. Van de buurt waar ze geboren en getogen is én van 
Ankara want daar komt ze vaak omdat haar ouders er 
zijn opgegroeid. 
 
Özlem laat me een aantal foto’s zien terwijl ze vertelt hoe haar vader 
Hasan Köylü in 1964 naar Nederland kwam om als gastarbeider aan de 
slag te gaan. Hij was een van de eerste Turkse inwoners van Arnhem. 
Paar jaar later volgde zijn vrouw, het stel ging wonen op de Nijhoffstraat. 
Toen de kinderen kwamen, vonden ze een grotere woning op Sint Marten. 
Aanvankelijk waren er nog weinig Turkse gezinnen in Sint Marten, dat ver-
anderde toen de gezinshereniging van de arbeiders op gang kwam. Hasan 
werd lid van een Turkse werkgroep en maakte zich hard voor een ontmoe-
tingsplek en hulpverlening aan de nieuwkomers. Dat kwam in buurthuis 
De Hommel, toen aan de Hommelseweg. 

De Nieuwe Hommel  
Haar vader staat op de foto bij het leggen van de eerste steen van De 
Nieuwe Hommel in 1982; hij hield als betrokkene een toespraak, vertelt 
Özlem enthousiast. Het gezin Köylü kwam veel in het wijkcentrum. “Ik zat 
bij de huiswerkclub; ging op vrijdagavond naar de meidenclub en was elke 
woensdagmiddag op de Hommel te vinden. Mijn moeder was intensief 
betrokken bij de vrouwenclubs. Ik heb foto’s van de buurvrouwen die 
kerstversiering aan het knutselen waren.“

Asya
Özlem kent de wijk door en door. Ze ging naar de Jan Ligthartschool, haar 
opleiding volgde ze op de Apeldoornseweg, toen nog een meao. Drie jaar 
geleden begon ze Bakkerij Asya. Hier gaan de deuren al vroeg open. Je 
kunt hier komen ontbijten en lunchen. Naast brood verkoopt ze hartige 
producten en zoete lekkernijen, allemaal gemaakt zonder kunstmatige 
toevoegingen en gemaakt “met echte roomboter”, vertelt ze trots. 

Foto’s kijken in Asya Bakkerij

Deel van Sint Marten
Vorig jaar is ze verhuisd naar Arnhem-Zuid. Met 
nostalgie blikt ze terug: “Het verleden is altijd 
mooi, dat maakt je tot wie je bent. Nieuwe richtin-
gen en kansen zijn uitdagingen en dat is goed voor 
de toekomst.” Ze prijst zich gelukkig dat ze hier 
nog wel haar zaak heeft. “Ik voel me nog steeds 
deel van Sint Marten.” Dat de Turkse gemeen-
schap onderdeel is van de wijk, wil ze met de fo-
towand laten zien. “Nederland, Arnhem en vooral 
Sint Marten is het grootste deel van ons leven. Wij 
zijn er ook, we zijn een geheel en met elkaar delen 
we een verleden en een toekomst.”

Vlnr: Harun Mert, Özlem en Cemali 
Kodaz (foto: familie Kodaz)

“We zijn bij elkaar, zonder elkaar 
hebben we geen verleden en geen 
toekomst. We zijn gewoon samen.”

door: Elsebeth Hoeven



4

Jel en Bert zijn tegenwoordig allebei met  
pensioen. Jel heeft als senior-adviseur gewerkt bij 
een landelijk kennisinstituut dat zich bezighoudt 
met de aanpak van sociale vraagstukken. Bert is 
eerst werkzaam geweest in het jongerenwerk en 
later als adviseur op het gebied van ontwikkelings-
samenwerking. Beiden zijn na hun pensionering 
actief als vrijwilliger.

“Het is belangrijk om dingen te herinneren en in leven te houden”

Op de website Joods Monument staat op de 
Apeldoornseweg 164 alleen Sophia Dormits 
vermeld. Op dit adres duiken meerdere be-
woners op die onderling aan elkaar verwant 
zijn. Behalve Sophia, die hier de eerste jaren 
van de Duitse bezetting doorbracht, woon-
de in dat benedenhuis lange jaren de in 
Arnhem welbekende slager Meijer Dormits 
(1892) met zijn gezin.

Sophia
Sophia is in 1910 geboren en een dochter van Philip 
Dormits en Mientje Schoonhoed. In 1916 krijgt ze een 
broertje die net als haar vader Philip heet. Sophia’s 
beroep was huishoudster.

In december 1942 verzoekt de Commissaris van Politie te Arnhem 
Sophia’s “opsporing, aanhouding en voorgeleiding” omdat ze van 
woonplaats zou zijn veranderd, zonder de daartoe vereiste vergun-
ning. Met deze omschrijving werden Joden aangeduid die waren on-
dergedoken. Ze zal ontdekt of verraden zijn want in 1943 is ze gevan-
gen genomen en overgebracht naar kamp Westerbork. Daarvandaan 
gaat ze 10 maart 1943 ‘op transport’ naar Sobibor, waar ze waarschijn-
lijk direct na aankomst op 13 maart om het leven is gebracht.

Meijer
Philip, Sophia’s vader, is een broer van Meijer Dormits en Wolf Dor-
mits. Haar oom Meijer Dormits (1892) was de eigenaar van het pand 
Apeldoornseweg 164 (en 162). De slager was gehuwd met Amalie 
Rosenthal (1899), ze hadden twee kinderen: Sophia (1923) en Edith 
(1931).

De Slagersfamil ie Dormits

Sinds een maand is het buurtmonument ‘Om niet te vergeten’ te vinden op  
www.sintmartensonsbeek.nl. Het monument voor vroegere Joodse buren is gemaakt en  
opgericht door bewoners uit de wijk. Wijkbewoners hebben de levensgeschiedenissen van 
oude Joodse buurtgenoten opgetekend door in archieven te duiken en te praten met mensen 
die zich hun oude buren nog kunnen herinneren. Jel Engelen en Bert van Dijk werken mee aan 
dit monument. Hoog tijd om eens met Jel en Bert te praten.

Om niet te vergeten

Geschiedenistic
Toen Jel en Bert eind mei in de Wijkkrant lazen dat er buurtbewoners 
werden gezocht voor het project ‘Om niet te vergeten’, twijfelden ze 
geen moment. “We zijn alle twee geïnteresseerd in geschiedenis en ju-
daïca [studie van joodse geschiedenis en cultuur] en dit is een project 
waar wij samen aan kunnen werken”. Verder vinden ze het belangrijk 
om de slachtoffers van de Holocaust een gezicht te geven. Jel legt uit: 

Door Bert van Dijk en Jel Engelen | Foto’s: Gelders Archief

Goedkoope Hoek omstreeks 1900 

Apeldoornseweg omstreeks 1930

door Froukje Witteveen
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“Ik ben telkens opnieuw geschokt als ik met het ont-
staan van de Tweede Wereldoorlog en met de reden 
van de Holocaust wordt geconfronteerd. Het is niet 
te begrijpen. Ik wil laten zien hoe deze mensen in het 
dagelijks leven functioneerden, van wie ze hielden en 
wat ze deden.” 

Bijzondere details  
De levensverhalen die Jel en Bert hebben geschreven, 
vallen op door bijzondere details. Bert merkt op dat 

zij bij het onderzoek ook gebruik hebben gemaakt van minder geijkte 
bronnen, zoals van telefoongidsen. “In die tijd was er eigenlijk alleen 
zakelijk telefoonverkeer en de telefoongidsen leken veel meer op de 
‘Gouden Gids’ dan op een reguliere telefoongids. In advertenties in 
oude telefoongidsen hebben wij belangrijke informatie gevonden. Ook 
kun je veel informatie uit foto’s en de bijbehorende onderschriften 
krijgen.” Jel vertelt: “Door een onderschrift bij een foto kwam ik erach-
ter dat een van de dames actief was bij de ‘Joodse Vrouwenvereniging 
voor Praktisch Palestina Werk’, een organisatie die vakopleidingen in 
het toenmalige Palestina verzorgde, zodat vrouwen daar later in hun 
eigen onderhoud konden voorzien.”  

Op het monument op de wijksite vind je 97 namen en 42 adressen van 
de vroegere Joodse buren. Onderstaand verhaal over de familie  Dor-
mits, is een verslag van het onderzoek van Jel en Bert naar de geschie-
denis van Sophia Dormits. 

Doe mee
Inmiddels heeft de groep buurtbewoners van 24 mensen de levens-
verhalen beschreven. En het monument groeit verder. Wil je ook mee-
werken aan dit monument? Stuur dan een berichtje aan de redactie!

Slagerij op de Goedkope Hoek 
Meijer begon in 1917 een slagerij in Velp. Drie jaar 
later ging hij weer in Arnhem wonen. Hij hield de 
slagerij in Velp aan. Met zijn oudere broer Wolf dreef 
hij ook in de zogeheten ‘Goedkope Hoek’ van Arn-
hem een slagerswinkel, sinds 1903 gevestigd op de 
Hommelstraat 11 met de naam de Hollandse Vleeshal 
Gebr. Dormits.

Schoonzus Erna
Tussen de beide wereldoorlogen in genoot de Hom-
melstraat mede bekendheid vanwege de drukke za-
terdagsmarkten. In 1931 stierf broer Wolf onverwacht 
na een kort ziekbed, nog maar vierenveertig jaar oud. 
Meijer zette de winkel voort; Erna, de vrouw van Wolf, 
bleef erbij betrokken. Zij ging met haar twee kinde-

ren Herman (1926) en Eleonore (1931) in een woning dichtbij Meijer 
en Amalie wonen, op de benedenwoning Apeldoornseweg 172. Haar 
geschiedenis is ook beschreven op het monument. 

Vleeshandel
De vleeshandel in Nederland was voor de Tweede Wereldoorlog voor 
een groot deel in Joodse handen. Van de vele slagers in Arnhem waren 
er zeker vijfentwintig Joods, soms al generaties lang.

Burgemeesterswijk
Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog - in 1939 - bood 
Meijer in de Arnhemsche Courant de bovenwoning nr. 162 te huur 
aan. Een jaar later, op 8 mei 1940 om precies te zijn, per 1 juni ook 
zijn eigen woning. “Een mooi benedenhuis tegenover Sonsbeek”, zoals 
hij in de annonce noteerde. Zelf is hij met zijn vrouw Amalie en beide 
kinderen Edith en Sophia in de benedenwoning van de Lawick van 
Pabststraat 137 gaan wonen. Op dat adres waren ook Isaac Rosenthal 
en nog drie andere personen met de familienaam Mok woonachtig.

Westerbork
Uiteindelijk komt het gehele gezin van Meijer Dormits ook in kamp 
Westerbork terecht. Hij en zijn echtgenote Amalie Rosenthal zijn 
nog aanwezig bij het huwelijk van hun dochter Sophia met Leonard 
Maurits de Beer. De huwelijkssluiting vond in het kamp plaats op 17 
februari 1943.

Op 13 maart 1943 wordt niet alleen Sophia (geboren 1910) in Sobibor 
om het leven gebracht, ook haar oom Meijer, vijftig jaar oud, en diens 
vrouw Amalie . Op 21 mei 1943, treft haar in 1923 geboren nichtje 
Sophia en haar man Leonard hetzelfde lot.

Elke zaterdag was er markt op de Hommelstraat
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Verder op www.sintmartensonsbeek.nl 

Herinner je je deze sigarenzaak 
Peters op de hoek nog? Of de 
bloemenzaak Peters op de Hommel-
seweg 47? Of ken je de melkzaak 
Peters op de Van Spaenstraat nog? 

Vincent Frequin is een onderzoek naar 
zijn voorouders begonnen. Aanleiding 
was een reünie van de familie Frequin 
waarvoor Vincent de familiegeschiede-
nis van de Frequins uitzocht. Zijn tante 
Elly (93) wist hem veel te vertellen en 
tipte hem ook eens in de familie Peters 
te duiken, de familie van zijn oma Toos: 
“Daar gebeurden veel dingen, daar 
ruikt iets”, zo zei ze. Getriggerd ging hij 
aan de slag, al is het aroma eerder zoet 
dan bitter. Al snel wees het onderzoek 
richting Sint Marten Sonsbeek. 

Petersberg 
Overgrootvader Hendrikus W. Peters – 
overleden in 1922- had een boerderij op 
de Petersberg. Dezelfde plek als waar 
vanaf 1865 een theehuis van Theodorus 
Peters was; later kwam hier café Peters-
berg. Hendrikus kinderen verspreidden 
zich over de wijk. Zo begon zijn zoon 
Hendrikus W. Peters de kwekerij Bloe-
menlust op de Dalweg in 1924. Zelf 
woonde de kweker met zijn gezin in de 
Van Slichtenhorststaat 50, naast de kos-
terswoning van de O.L. Vrouwekerk. Hen-
drikus zonen zaten ook in het vak. Jo nam 
later de kwekerij over. Een andere zoon 
van de kweker - je raadt het al-  Hendri-
kus W. Peters had een bloemenzaak op 

Allemaal familie

de Hommelseweg, zijn broer Adrianus verkocht bloemen buiten de wijk. Henk, de 
zoon van Adrianus runde vanaf 1958 een sigarenmagazijn op de Nicolailaan, Henks 
zoon Bernard nam later het stokje over tot hij het verkocht aan de familie Hoogveld 
in 1985. 

 
Familie Frequin 
Zus Toos van kweker Hendrikus trouwde in 1913 met Jan Frequin, ging wonen op 
Onder de Linden en later boven de winkel H.J. Van Ree een zaak in huishoudelijke 
artikel op de Hommelseweg 231. Zij is de moeder van de latere hoofdredacteur van 
de Gelderlander, Louis Frequin, Vincents vader dus. Vincents moeder Diny kwam 
ook uit de wijk, haar vader had schildersbedrijf Evers op Van Spaenstraat 6-7, naast 
melkwinkel Peters. Volg je het nog? 

De Bakermat  
Vincent beschrijft op de Facebookpagina De Bakermat zijn bevindingen over drie 
familie Peters: H.W. Peters (kwekers en bloemen, Theodorus Peters (theeschenke-
rij) en J.A. Peters (melkboer). En via deze families doet hij onderzoek naar nog twee 
families uit de wijk. Al deze families lijken op het eerste gezicht niets met elkaar te 
maken te hebben maar dat blijkt toch anders te liggen. Hoe, dat gaat hij beschrijven 
in boek dat hij voornemens is te maken. Daarvoor zoekt hij foto’s van de melkboer 
Peters op de van Spaenstraat en van de Peters boerderij, vroegere Hommelsche-
weg 314 en de woningen eromheen van voor 1928/ 1930. Ook verhalen, anekdotes 
en andere informatie is welkom! 
 
Je kunt Vincent bereiken via www.creawiki.nl en vincent@creawiki.nl. 

Word jij buurtmaatje voor 
een medewijkbewoner?  
Als buurtmaatje bezoek je 

wijkbewoners die eenzaam zijn. Ook 
kun je samen activiteiten ondernemen 
zoals wandelen, boodschappen doen 
of ergens koffie drinken.   
Heb je interesse of wil je eerst wat 
meer informatie?  Stuur dan een mail 
naar de coördinator: buurtmaatjes@
eusebiusparochie.nl. Of spreek je 
boodschap in op 06-19418829. 
 
Meer informatie vind je op de site!

Word jij het nieuwe 
bestuurslid bij 
Stichting De Nieuwe 

Hommel? Heb jij zin in een 
leuke uitdaging in je eigen buurt? 
Een zinvolle tijdsbesteding in het 
sociaal/maatschappelijke vlak? 
Door vrijwilligerswerk te doen 
waar het draait om het contact 
met bewoners uit je wijk? Dan is 
deze bestuursfunctie iets voor 
jou!   
Meer weten?  
Lees verder op de site!

De zaak van Peters op de hoek van de Nicolailaan, rechts het echtpaar Peters in 
de begintijd. Foto: familiealbum Peters

In september kwamen 
omwonenden van het 
Graaf Ottoplein bij 

elkaar om ideeën uit te wisselen 
hoe het plein vergroend kan. 
De bewoners ervaren het 
plein als versteend, vinden 
dat de uitstraling van het plein 
beter kan en het plein een nog 
aantrekkelijker ontmoetingsplek 
kan zijn. Een hoop handige, 
originele en groene ideeën 
werden geopperd.  
Welke lees je op de site!

door: Elsebeth Hoeven
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Ik zit aan tafel met Marjet Zeegers en Rick Jansen, beiden nauw betrokken bij 
Letter voor Letter. Rick is onbezoldigd buurtpastor en organiseert elke zondag 
een brunch en viering bij Villa Klarendal. Marjet organiseert activiteiten vanuit 
Vitale Verbindingen met en voor mensen die te maken hebben met ontwrich-
ting in hun leven. “Letter voor Letter is een initiatief waarbij mensen worden 
uitgenodigd een brief te schrijven”, legt Rick uit. “Ik verwacht dat mensen meer 
behoefte hebben aan onderling contact. Letter voor Letter kan hier een goede 
bijdrage aan kan leveren. Het is een mooie vorm en door de opzet van het 
project ook een spontane manier.” 

Schrijven is intiemer
In Sint Marten gaat het project begin december van start. Alle Sint Martenaren 
(en bewoners uit Klarendal en de Spoorhoek) krijgen een kaart in de brieven-
bus met daarop de vraag of ze een brief willen ontvangen of willen schrijven. 
Dat was vroeger de normaalste zaak van de wereld, maar tegenwoordig een 
uitzondering, een logisch gevolg van de digitalisering.  “Het mooie aan een 
brief is dat er meestal een terug komt en dan ontstaat er misschien een brief-
wisseling waar twee mensen de tijd nemen voor elkanders verhaal en dat is 
heel anders dan sociale media”, zegt Marjet vol overtuiging. “Het is veel recht-
streekser, zoals je dat vroeger deed met je vriend(in). Met sociale media ben ik 
zelf heel terughoudend. Schrijven is veel intiemer.” Marjet refereert ook aan de 
albums en brieven en alles wat je in de hand kan houden. “Ik mis het soms wel 
dat ik geen albums meer maak met foto’s, plaatjes en entreebewijzen. Het is 
leuk om te doen en persoonlijk. Dat geldt ook voor een handschrift.” 

Onbeperktheid
Letter voor letter is er voor alle leeftijden, want behoefte aan contact loopt 
door de generaties heen. Stichting Kim organiseerde het in het Duifje, waar 
nu zeventien koppels met elkaar schrijven. “Het hoeft niet massaal te worden 

maar het zou natuurlijk leuk zijn als hier ook 
duo’s ontstaan. Dat is afhankelijk van de 
persoon zelf en welke matches er ontstaan. 
Het mooie is ook dat je bij het uitwisselen van 
een brief helemaal niet weet met wie je cor-
respondeert. Bijvoorbeeld jong, gehandicapt 
of met een andere culturele achtergrond.” 
Daarmee zorgt Letter voor Letter voor onbe-
perktheid. 

Wil je een brief ontvangen of schrijven? Rond 
half november ontvang je een kaart met de 
uitnodiging te schrijven of juist te ontvangen. In 
beide gevallen neem je contact op met opbouw-
werker Karin Veldkamp. Zij koppelt schrijver en 
ontvanger aan elkaar en een eigen postbode 
levert de brief af. De eerste brief wordt op 20 
november overhandigd door wethouder Martien 
Louwers.

Letter voor Letter is een samenwerking 
tussen SWOA, Rozet, Rijnstad, Wijkatelier, de 
wijkcoaches, Inloophuis, Vitale Verbindingen 
en Villa Klarendal. Aanmelden kan bij Karin 
Veldkamp via k.veldkamp@rijnstad.nl of bel 
naar 06 4680 145

Project Letter voor Letter in Sint Marten

tekst en foto: Karin Veldkamp 

Is een brief schrijven ouderwets of een leuke uitwisseling van de dage-
lijkse beslommeringen, je gevoelens en vreugde delen of even je hart 
luchten? Het is een vorm van contact die veel kan betekenen. Letter voor 
Letter, een initiatief van diverse organisaties in Klarendal en Sint Marten, 
stimuleert buurtbewoners elkaar te schrijven. Hoe mooi kan dat zijn?

Gemeente Arnhem heeft besloten de wijkbudgetten 
anders over alle wijken te verdelen. Dat betekent 
voor Sint Marten Sonsbeek dat het budget voor bewo-
nersinitiatieven vanaf 2022 zo goed als gehalveerd is. 
En dat heeft directe gevolgen voor de wijkkrant. 

De wijkmedia worden namelijk van dit potje betaald. Met 
een betaalde coördinerende wijkredacteur en beheer- en 
drukkosten van wijkkrant en website is dit van oudsher de 
grootste post op de begroting. 

Het is nog even de vraag hoe dit verder gaat lopen. 
Hoeveel wil (en kan) het BO uiteindelijk aan de wijkme-
dia besteden? Het zal een heel gepuzzel zijn voor het BO 
die ook het groen in de wijk, de mogelijkheden voor De 
Nieuwe Hommel en andere mooie bewonersinitiatieven 
wil ondersteunen. 

Toekomst wijkkrant onzeker
Uiteraard is er met minder budget een stuk minder mogelijk. Denk 
aan beperkte bemanning van de redactie, geen betaalde coördine-
rende kracht, (nog) minder pagina’s en minder vaak een wijkkrant 
op de mat. Kun je dan nog wel doen wat je met de wijkmedia be-
oogt? Het zal gevolgen hebben voor onder andere de nieuws- en 
informatievoorziening, waaronder de berichten die op wijkniveau 
voor inwoners directe impact hebben,  de herkenbaarheid van 
de wijk en -niet te vergeten- de verbindende rol die de wijkmedia 
spelen.
 
Is het eigenlijk wel logisch dat de gemeente ervan uitgaat dat ook 
de wijkcommunicatie uit het budget voor bewonersinitiatieven 
moet komen? 

Op dit moment bezint het Bewonersoverleg (BO) hoe ze het nieu-
we wijkbudget gaat inzetten. Kortom, wordt vervolgd! Ook op de 
wijksite en de Facebookpagina. 
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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 vergaderingen 
staan gepland op 2 november en 4 
januari 2022 in  De Nieuwe Hommel. 
Als het niet kan: online. De bijeen-
komsten 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 wijkbewoners 
huis aan huis bezorgd. 

De wijkkrant verschijnt dit jaar nog 
eind december. 

Coördinatie, (eind)redactie en  
vormgeving: Elsebeth Hoeven.

Bijdragen: Bert van Dijk, Froukje 
Witteveen, Jel Engelen, Karin Veld-
kamp, Leendert Douma.

Fotografie: coverbeeld: Budi 
Tjondroadiningrat, Elsebeth Hoeven, 
Gelders Archief: 1500 – 82, 1501-04 
– 4378, 1501 04 4399, familie Peters, 
Familie Kodaz, Karin Veldkamp pers-
dienst burgemeester. 

Drukwerk: ASCEND

ColofonPraktische info

Adam gaat naar de Jan Ligthartschool. Hij woont op de Hommelseweg en tekende voor de Wijkkrant wat hij tegen-
komt als hij 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 in de redactie 
van de wijkkrant of heb je tips? We 
kunnen alle hulp goed gebruiken! 
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