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Nina van Aarssen 
leerkracht groep 3 / 4 

“En ik vind het nu nog steeds 
leuk. Na dertig jaar!” 

Wat is er mooier dan voor kinderen de wondere 
wereld van het schrift te ontvouwen? Ze de weg te 
wijzen naar kennis, verbinding en verbeelding. Ik 
herinner me nog dat er voor mij een wereld open 
ging toen ik leerde lezen en schrijven. Op de bank 
verdwijnen in een boek; de briefwisseling met 
geliefden; het kaartje met die paar woorden die 
zoveel kunnen betekenen; en je groen en geel er-
geren aan het jargon van de Belastingdienst.Op de 
Jan Ligthartschool is Nina van Aarssen een van de 
leerkrachten die dit universum voor de leerlingen 
van groep 3 ontsluit. Zij leert het jonge grut wat 
je allemaal met de t kan doen, dat je een è hebt 
en een eeee, over Otje Ou en Adje Au, en zo meer. 
Hoe pak je dat hele proces eigenlijk aan? 

Na wat jaren elders in Arnhem is Nina inmiddels vijftien jaar leer-
kracht op deze school op de hoek. Er lopen dan ook in de wijk heel 
wat (oud)leerlingen en ouders rond die haar goed kennen. Ze was 
remedial teacher – dat wil zeggen dat ze leerlingen met leerproble-
men extra ondersteunde- en was vervangend leerkracht. Nu is ze al 
vier jaar leerkracht in combinatiegroep 3/4.  

Beweging 
Zoals het vroeger ging, gaat het nu nog steeds: als de leerlingen in 
groep 3 zitten – de eerste klas - leren ze voor het nieuwe jaar be-
gint, lezen en schrijven. Er is wel wat veranderd, al staat nog steeds 
lesmethode Veilig Leren Lezen aan de wieg van dit proces. Begon 
je vroeger met het woord ‘aap’, tegenwoordig leer je als eerste ‘ik’. 
En leer je op dezelfde dag de letter lezen én schrijven. “Aan het eind 
van de dag kan je bijvoorbeeld de letter H lezen, schrijven en her-

Wegwijs in het schrift
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kennen in een boekje. Daar is een leerling twee dagen in-
tensief mee bezig”, licht Nina toe. De jonge scholier leert 
eerst de klanken herkennen en daaraan de letters koppe-
len. Met handgebaren ondersteun je dat, vertelt Nina, dat 
zijn visuele ezelsbruggetjes. “Zo is het handgebaar dat bij 
de b hoort een vuist die je open doet bij de buik. Als je 
dat gebaar maakt, dan denk je al gauw, ooh ja, de b. Het 
helpt leerlingen die niet goed horen of onzeker zijn.” 

Het leren schrijven hangt nauw samen met het beheer-
sen van de fijne motoriek. Je moet de drukverdeling aan-
voelen, een goede zithouding hebben en weten hoe je je 
schrift neerlegt. Daarom zijn hele jonge leerlingen vaak 
nog niet zover. De linkshandigen leren dat andersom en 
dat mag tegenwoordig, want dat was vroeger wel anders. 
Er zullen ouderen zijn die zich de tikken van de meester 
nog herinneren. “Al probeer je ook nu als een kind geen 
voorkeurshand heeft, rechts te stimuleren”, geeft leer-
kracht Nina toe. Maar gelukkig gaat dat er tegenwoordig 
er heel wat vriendelijker aan toe. 

Klassikale instructie 
Als je al zo lang in het vak zit, zie je trends komen en 
gaan, vertelt ze. Bijvoorbeeld het frontaal lesgeven, met 
de kinderen recht voor het bord. Daarna kwam de tijd dat 
leerlingen veel in groepjes de stof tot zich namen. Nu is 
het weer een klassikale instructie. Als voorbeeld geeft ze 
het leren schrijven. “Vandaag gaan we de letter T leren en 
zo gaan we het oefenen. Maak de beweging van de letter 
in de lucht en op de tafel.” “Zo heb ik zelf ook schrijfon-
derwijs gekregen”, herinnert ze zich. Leerlingen oefenen 
op een wisbordje de letter terwijl zij langs loopt en pen-
greep en houding checkt. “Bij het oefenen zitten ze wel 
weer in een groepje. Dan hoor je een leerling uit groep 4 
de andere uitleggen: ‘Eerst een boog, dan een golfje en 
dan een schuine streep’. Dat is mooi om te zien.”

“Er zit ook geen logica in het leren lezen. Bij rekenen wel, 
na 8 komt er altijd een 9. Bij letters kan het gaan van de 
h naar de oe.” Tel daarbij op dat leren lezen in zo’n rap 
tempo gaat, dat als een leerling ziek is, die al snel paar 
letters mist. 

Enthousiasme 
Rond Sinterklaas kennen de kinderen al aardig wat let-
ters. En dan zie je het enthousiasme groeien; ze pakken 

een boek uit groep 4 en gaan op zoek naar wat ze al kunnen lezen, 
vertelt ze. “Ze zien overal letters staan en proberen teksten te le-
zen. Vertellen vol trots wat papa op de banaan heeft geschreven.” 
In groep 4 kunnen ze een brief schrijven en leren ze hoe je een 
brief adresseert en post.

Corona 
Corona bracht een hoop extra werk en “gehannes”. “We zijn heel 
bedreven geworden in het maken van filmpjes”, lacht ze. “Met 
corona en thuisonderwijs hebben de kinderen minder tijd gehad 
om echt te oefenen. Daarom zetten we voor groep 3 en 4 de extra 
coronagelden deels in op het leren lezen en schrijven. Hier wordt 
immers de basis gelegd.”

Een leven lang leren 
Waarom is ze leerkracht geworden, vraag ik. Ze lacht: “Ik was dol 
op toneelspelen en ging kijken bij de toneelopleiding.” Maar bij de 
proefdagen haakte ze af en keek ze toch wat verder. De pedago-
gische academie kwam in zicht. “Ik vond het altijd al leuk om met 
kinderen te werken en hielp ook mee bij kampen. De opleiding 
en stage vond ik meteen geweldig: ik voelde me helemaal op mijn 
plek. En ik vind het nu nog steeds leuk. Na dertig jaar!” 

Het onderwijs is voortdurend in beweging en Nina kreeg de kans 
om met verschillende cursussen en opleidingen zich verder te 
ontwikkelen. Een leven lang leren geldt ook voor leerkrachten. Zo 
maken ze vergeleken met vroeger meer gebruik van actueel we-
tenschappelijk onderzoek. Werkt iets wel of niet? “Nu zijn we op 
school veel bezig met Evidence Based. We praten over die nieuwe 
wetenschappelijke inzichten, het ene team over taal en het andere 
op rekengebied.” Op die manier zet je onderwijsveranderingen op 
school weloverwogen in, stelt ze. 

Waar slaapt de juf? 
Nina kent de wijk goed, ze is opgegroeid aan de Van Dort-
mondtstraat, haar ouders wonen er nog steeds, zelf woont ze in 
Velp. Omdat ze al zo lang op de Jan Ligthartschool werkt, leert ze de 
gezinnen goed kennen. “Bij de kleuters beginnen we op school met 
huisbezoeken. Je spreekt ouders bij korte gesprekken en sommige 
ouders spreek je vaker, als er zorgen zijn.” Ook buiten de school 
komen ze elkaar tegen. “Al denken kinderen van nu niet meer dat 
de juf op school slaapt”, grinnikt ze. 

“Ze zien overal letters staan en probe-
ren teksten te lezen. Vertellen vol trots 
wat papa op de banaan heeft geschre-
ven.”

“We zijn heel bedreven geworden in 
het maken van filmpjes.”
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Een enkeling komt hier uit de wijk, maar de meeste mannen en vrouwen wonen ver-
spreid door Arnhem-Noord, zo vertelt Guido Janssen. “Dit is een hele oude schrijf-
groep en bij mijn weten is het de enige Amnesty-schrijfgroep in Arnhem die nog 
actief is.” Het clubje is heel hecht. Tijdens de maandelijkse schrijfavonden delen ze 
niet alleen hun idealen, maar ook hun lief en leed. Guido Janssen herinnert zich dat 
de hele groep thuis voor een wake kwam toen de echtgenote van een van hen was 
overleden. Zelf zit hij er al vanaf begin jaren negentig bij. “Net als veel mensen in die 
tijd werd ik benaderd door Ina Volmer, die toen eigenaresse was van stripboekhan-
del De Noorman in de stad. Zij sprak al haar klanten persoonlijk aan. Dat werkt ook 
het beste.” De Amnesty-schrijfgroep zwierf door heel Arnhem-Noord, maar heeft 
nu al jaren een vaste stek gevonden in Sint Marten. Ze betalen het Inloophuis een 
‘symbolisch bedrag’ aan huur. 

Schijnwerpers
In de loop der tijd zijn er talloze brieven geschreven. Guido Janssen: “Een geschre-
ven brief heeft veel meer impact dan een online actie of een e-mail. Een mail is 
vluchtiger. Brieven beklijven meer, daar heeft iemand echt moeite voor gedaan. 
Amnesty bepaalt naar wie en waarover we schrijven. Het zijn altijd landelijke acties. 
Dat betekent in de praktijk dat autoriteiten duizenden brieven krijgen over een 
gevangene. Als er één brief komt, zal dat niet veel indruk maken. Een postzak vol is 
een ander verhaal. Samen zetten we zo de schijnwerpers op zaken die het daglicht 
niet kunnen verdragen.” Soms komen er brieven terug van regeringen die op hun 
teentjes zijn getrapt of die de schrijvers uitleggen dat sommige zaken toch écht on-
der oorlogsrecht zouden vallen, zo schampert Guido. Briefschrijver Ferry herinnert 
zich dat hij bericht kreeg van de Israëlische regering toen hij aandacht had gevraagd 
voor een nomadenstam die werd vervolgd. “Ze meldden ons dat die mensen einde-
lijk een eigen plek hadden gekregen.”

Signaal
Er zijn ook landen waarvan ze nooit iets terug horen, zoals Noord-Korea, China of 
Wit-Rusland. Toch heeft schrijven altijd zin, vindt Guido. “Alleen al het feit dat er aan-
dacht is, doet regeringen al schrikken. Je ziet vaak dat de omstandigheden waarin ie-
mand gevangen zit dan wat verbeteren. Dat is op zich al winst.” Briefschrijfster Lies-
beth vat het bondig samen: “We geven ook een signaal af: wij wéten wat er gebeurt.” 

Amnesty-briefschrijvers delen 
idealen, maar ook lief en leed

Helaas is hun werk 
na tientallen jaren 
schrijven nog steeds 
nodig, zo concluderen 
Liesbeth, Ferry en 
Guido. “Er verdwijnen 
nog altijd mensen 
om wat ze denken of 
wat ze zeggen, zoals 
bijvoorbeeld laatst nog 
die toptennisster uit 
China.” De Amnesty-
-schrijfgroep blijft juist 
daarom aandacht vra-
gen voor de mensen 
die in de anonimiteit 
verdwijnen, overal 
ter wereld. Ze roepen 
iedereen op om te 
helpen. “Mensen denken soms dat het 
geen zin heeft. In je eentje bereik je ook 
niet zoveel. Maar juist door samen te 
werken kun je dingen veranderen.”  

De schrijfgroep komt elke derde 
donderdag van de maand bij elkaar. 
Iedereen is welkom vanaf 19.45 uur. 
De koffie staat klaar. De eerstvolgen-
de bijeenkomst is op 20 januari 2022. 
Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met Guido Janssen via 06-
43871730 of guido.janssen@hccnet.nl. 
Of kijk op www.arnhem.amnesty.nl/
schrijfacties.    

Iedere derde donderdag van de maand komen er ongeveer 
acht mensen bij elkaar in het Inloophuis Sint Marten aan de 
Van Slichtenhorststraat. Ze schrijven brieven die de hele 
wereld over gaan. Uit naam van Amnesty International ko-
men ze op voor geweldloze activisten en mensen die gevan-
gen zitten vanwege hun overtuigingen of hun geloof. Iedere 
maand gaan er per persoon minstens twee brieven uit. En 
dat al jaren lang, zo vertelt organisator Guido Janssen uit 
Arnhem. 

Johan Uitvaartzorg 
Persoonlijk 

Betrouwbaar 

Betaalbaar

WWW.JOHANUITVAARTZORG.NL   
06 10 12 22 05

- advertenties - 

Tekst: Leendert Douma | Foto: Zefanja Hoogers
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De postroutes
Riemer en Leandera bezorgen inmiddels zo’n dertien jaar de 
post in een deel van Sint Marten en het Sonsbeekkwartier. 
Voor ze aan hun ronde beginnen, voegen ze de pakjes en 
brieven zelf samen in het depot aan de Apeldoornseweg waar 
de post in aparte bundels ligt. Riemer doet zijn ronde in de 
postcodes 21A en Leandera in 21B en 21H; dat vakjargon is 
op basis van de laatste twee cijfers en de eerste letter van 
een postcode gebied. Sint Marten is redelijk vlak en heeft de 
brievenbussen meestal op dezelfde hoogte. In Sonsbeek-
-Zuid hebben veel huizen trapjes naar de voordeur en zit de 
brievenbus soms onderaan de deur, soms in het midden en 
soms aan de zijkant. In Sonsbeek-Noord hebben veel huizen 
de brievenbus in de tuin.

Contact met postontvangers
Als je lange tijd een vaste route hebt in de wijk, levert dat ook 
contact met de bewoners op, vertellen de postbezorgers. 
Leandera vertelt hoe ze jaren geleden een gesprek met een 
meisje van een jaar of acht had over haar opmerking: “Post-
bode, ik ben verliefd”.  Toen ze haar een jaar later vroeg of ze 
al verkering had hoorde ze: “Nee, mijn moeder vindt me nog 
te jong”. Nu -  tien jaar verder - meldde het meisje dat ze geen 
verkering wil omdat ze wil studeren. 

Riemer kent in de wijk ook een aantal mensen met wie wel 
eens mee praat en die hem soms in de zomers - als het echt 
warm is - een verfrissing aanbieden. Hij vertelt hoe hij tijdens 

zijn postronde ooit een mevrouw op straat liggen. Toen hij 
haar vroeg of hij iets voor haar kon doen zei zij: “Nee joh, ik 
heb een Hypo [een te lage bloedsuikerspiegel] en dat komt wel 
vaker voor”. 

Af en toe gaat er wel eens wat fout. Riemer: “Een enkele keer 
komt iets in de verkeerde bus of op hetzelfde nummer in een 
andere straat. Daar reageren mensen heel verschillend op. 
Sommigen halen hun schouders op, maar anderen kunnen 
heel boos worden”.

Veranderingen in het werk
De grote verandering in de postbezorging is de liberalise-
ring van de markt waardoor verschillende bedrijven de post 
bezorgen. Zo zag ik in de wijk een postbezorger van een ander 
bedrijf die op een adres iets in de bus stopte en vervolgens 
vertrok naar zijn volgende straat. De spoeling wordt dunner en 
post versturen duurder. 

Met komst van de sociale media en e-mail is het aantal brieven 
en kaarten verminderd. Mensen hebben meer contact digitaal. 
Riemer bevestigt die indruk: “De ansichtkaarten en handge-
schreven adressen worden steeds zeldzamer, terwijl het zo 
leuk is om die te krijgen. Nu zijn het meer brieven van bedrij-
ven en de overheid.” Leandera is opgevallen dat “sinds corona 
het aantal brieven en kaartjes weer is gestegen”. 

Een bezorgrond(j)e in de wijk

Ergens in dit voorjaar toen ik de wijkkrant 
rondbracht en die met moeite een brie-
venbus in kreeg, begon ik me af te vragen 
hoe het is als je vijf keer in de week de 
post rondbrengt. De post bezorgen in weer 
en wind is iets heel anders dan een dagje 
kunnen wachten met de wijkkrant als het 
plenst. ‘Vandaag maar even niet’ zit er bij 

Tekst en foto’s Ipe van Deen

hun werk niet in. Hoe is het om de  trapjes 
op en af te moeten? En wat er de afgelo-
pen jaren is veranderd aan het werk van de 
postbezorgers? 

Riemer Broekhuisen en Leandera Leander 
zijn postbodes in Sint Marten Sonsbeek. 

Leandera Leander Riemer Broekhuisen 
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Lastige punten  
“Nu we steeds meer pakketjes krijgen, hebben we ook 
last van die heel smalle brievenbussen. Er zijn nog van die 
telegram brievenbussen. Wat er niet in past, stickeren we 
en leveren we af bij het ophaalpunt. De bewoner krijgt 
dan een briefje in de bus dat er bij dat ophaalpunt een 
poststuk op hem ligt te wachten”, aldus Riemer. Nadeel is 
wel dat de wijkbewoners een dag later hun pakketje pas 
krijgen. Als je je brievenbus verbreedt of iets regelt met 
buren met een bredere bus, is dat opgelost.  

Herfst en winter
Postbezorging is niet altijd zonder gevaar. “Soms liggen 
er op het paadje naar het huis stenen los”, vertelt Lean-
dera. “Dat is op eigen terrein en als ik of een collega daar 
valt, verhaalt de verzekering van Post NL de kosten op de 
eigenaar van het pad.”  

Vorig jaar zijn er in Arnhem twee postbodes gevallen en 
hebben daarbij schouderbreuken opgelopen. Want het 
was glad door sneeuw. Postbezorgers gaan door weer en 
wind en dus ook als het heeft gesneeuwd en de sneeuw 
is vastgelopen op de stoep of de trap. Daarom is het voor 
de postbezorgers én voor bezorgers van de wijkkrant fijn 
als bewoners ervoor zorgen dat de trap en stoep veilig en 
sneeuwvrij zijn! 

Ze zijn er nog. Mensen die een handgeschreven 
briefje ophangen aan het advertentiebord in de 
supermarkt. Wat bieden ze aan? En wat vragen 
ze?

Toen ik keek stond er een goed onderhouden Yamaha Virago 
535 XV te koop in onze wijk. Een klassieke motorfiets uit 1984. 
Meteen gaan mijn gedachten uit naar het waarom. Staat ie te 
koop omdat de winter eraan komt? Heeft de eigenaar besloten 
niet meer te toeren na een val van de motorfiets? Is de ben-
zineprijs te hoog? Aan de wegenbelasting kan het bijna niet 
liggen want die is volgens de advertentie maar 30 euro per jaar. 
Volgens de aanbieder zijn de banden en de accu nieuw. Dat is 
gunstig.

Kijk je verder op het bord, dan vind je een briefje waarin veilig 
kinderspeelgoed wordt aangeboden. Een groot PlanToys pop-
penhuis compleet ingericht met PlanToys meubels. Gemaakt 
van duurzaam hout en niet bewerkt met giftige verf. Alles in een 
koop. Daar moet een milieubewuste Sint toch blij van worden? 
En anders de ontvanger wel.

Verder zijn een paar mensen via deze weg op zoek naar nieuwe 
woonruimte. Simone van 37 jaar zoekt een kamer in Arnhem. 
Is ze dit schooljaar begonnen aan een opleiding en nieuw 
in Arnhem? Of net gescheiden en daarom op zoek naar een 
betaalbare plek voor zichzelf? Ook een oproep tot woningruil is 
te vinden op het advertentiebord. Niet geschoten is altijd mis: 
iemand wil een bovenwoning met balkon en vijf kamers ruilen 
voor een ruime eengezinswoning in onze wijk. Huur rond de 650 
euro. Kom daar maar eens om op marktplaats. Lang leven het 
handgeschreven briefje in de supermarkt!

Handgeschreven  
briefjes 
op het advertentiebord

Door: Barbara Peters
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Werkgroepen
Deze bewoners zijn aan elkaar ge-
koppeld en gaan een en ander verder 
uitwerken in werkgroepen. In januari 
zal de nieuwe werkgroep Boomspiegels 
voor het eerst bij elkaar komen. Deze 
groep gaat zich met hernieuwde energie 
bezig houden met het ondersteunen 
van bewoners die de stukjes grond 
rondom de bomen willen vergroenen 
en onderhouden. Daarnaast is er een 
werkgroep Biodiversiteit ontstaan, die 
gaat werken aan een fijne wijk voor 
mens, plant en dier. 

Wijkgroenagenda
Via dit proces ontstaat er langzaam een 
beeld van de problemen die wijkbewo-
ners ervaren op het gebied van groen 
en klimaatadaptatie én hun mogelijke 
oplossingen hiervoor. De ideeën en 
wensen die praktisch uitvoerbaar zijn en 
op veel draagvlak kunnen rekenen wor-
den opgenomen in de Wijkgroenagenda 
voor Sint Marten Sonsbeek. Zo ontstaat 
er een lijst met maatregelen waarmee 
we gezamenlijk aan de slag kunnen 
gaan om de wijk groener en klimaatbe-
stendiger te maken. Benieuwd naar het 
concept? Dat publiceren we naar ver-
wachting in januari op de wijkwebsite. 

Wil jij op de hoogte worden gehouden 
van de groene ontwikkelingen, input 
geven voor de Wijkgroenagenda of lid 
worden van een werkgroep? Dit kun je 
laten weten via een mailtje aan  
anne.luijten@arnhem.nl 

Wijkgroenagenda Sint Marten Sonsbeek: 
samen werken aan een groene buurt
Sinds dit jaar stelt de gemeente in verschillende wijken samen met bewoners Wijk-
groenagenda’s op. Wijken die bovengemiddeld last hebben van hitte en wateroverlast 
en veel verharding en weinig groen kennen zijn als eerste aan de beurt. De Wijkgroen 
agenda’s van Klarendal en het Arnhemse Broek zijn al klaar. Inmiddels is dit proces 
ook in onze wijk gestart.

door: Anne Luijten | Foto’s: Elsebeth Hoeven 

Groene Tornado
Eerst is een groep van zes studenten van Van Hall Larenstein de wijk 
ingegaan. Onder het motto ‘Een GROENE wijk maakt RIJK’ hebben zij data 
verzameld en interviews afgenomen; bijvoorbeeld met de Groene Vos. 
Op basis daarvan zijn ze tot verbetermogelijkheden gekomen om de wijk 
klimaatadaptiever te maken. 

Bewonersbijeenkomst
Met deze studentenanalyse in het ach-
terhoofd hebben we de bewoners van 
Sint Marten Sonsbeek benaderd om hun 
input te geven. Bewoners kunnen vanuit 
hun eigen ervaring immers het best 
vertellen waar ze de grootste problemen 
ervaren en waar verbeterkansen zijn. 
Dit is in eerste instantie gedaan door 
individuele gesprekken te voeren met 
wijkbewoners. 

Op 29 november heeft ook een suc-
cesvolle online bewonersbijeenkomst 
plaatsgevonden. Een gevarieerde 
groep van vijftien bewoners deelde hun 
aandachtspunten met de gemeente. 
We gingen met elkaar in gesprek over 
vragen als: Welke plekken in de wijk 
kunnen groener? Waar is het erg warm? 
Wat kunnen bewoners zelf doen en wat 
hebben ze nodig van de gemeente of 
andere partijen om ideeën tot uitvoering 
te brengen? Veel bewoners gaven bo-
vendien aan zelf een actieve rol te willen 
spelen in het realiseren van de groene 
wensen en ideeën.

bomen. Gelukkig zijn er ook maatrege-
len wel mogelijk. Zo krijgt de gemeen-
te het advies om alleen nog groene 
parkeerplaatsen aan te leggen in de wijk 
(parkeerplaatsen met groene openingen 
zoals ook al op het binnenplein langs 
de Hommelseweg wordt toegepast). 
Hierdoor kan het water gemakkelijker 
weglopen en wordt er minder warm-
te vastgehouden. Bewoners kunnen 
volgens de studenten hun steentje 
bijdragen door regentonnen te plaatsen 
of hun dak wit te schilderen. Ook groene 
maatregelen zoals gevelgroen of een 
groen dak dragen bij aan minder hitte 
en wateroverlast. Zowel huurders als ko-
pers kunnen hiervoor financiële onder-
steuning krijgen vanuit de gemeentelijke 
subsidieregeling Klimaatadaptatie. 

Vooral in Sint Marten is veel 
hitte en wateroverlast. Het 
onderzoek van de studen-
ten wees echter uit dat een 
aantal waardevolle maat-
regelen hier afvallen door 
de beperkte ruimte. Er is 
bijvoorbeeld zowel boven- als 
ondergronds in veel straten 
nauwelijks ruimte voor extra 
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Arnhem, december 2021

Beste buren,
Binnenkort zit mijn contract als ‘wijkredacteur’ van Sint Marten 
Sonsbeek erop. Dit heeft alles te maken met de beslissing van 
de gemeente om de wijkbudgetten vanaf 2022 anders over 
de wijken te verdelen. Dat betekent voor de wijk Sint Marten 
Sonsbeek dat ongeveer de helft minder te besteden is. Het 
budget is bedoeld voor bewonersinitiatieven. De gemeente 
ziet wijkcommunicatie als een bewonersinitiatief en stelt dat 
ook dat van dit potje betaald moet worden. Van oudsher is de 
wijkkrant de grootste kostenpost.

Een aantal wijkbewoners, verenigd in het Bewonersover-
leg (BO), beslist over wat er met dat budget gebeurt. Begin 
december vertelde het BO me dat ze heeft besloten meer in 
te willen zetten op het organiseren van activiteiten en minder 
op wijkcommunicatie. Daarom is het niet meer haalbaar een 
zzp-er hiervoor in te huren. Op dit moment is het nog onduide-
lijk hoe het BO het komende jaar de wijkkrant en website gaat 
bemannen en organiseren.

Ruim twee jaar heb ik deze opdracht met plezier gedaan. Voor 
mij als zzp-er in de communicatie, kwam zo ongeveer alles 
waarom ik dit werk zo graag doe voorbij. Komt nog bij dat ik 
al lang in de wijk woon en de buurt op een andere manier heb 
leren kennen. Ik kan dan ook terugkijken op een klus die hart-
stikke leuk was! Ik heb de verscheidenheid van de wijk ervaren, 
de grote betrokkenheid van organisaties en vrijwilligers en heb 
talloze interessante gesprekken gevoerd met buren en onder-
nemers in de wijk. En wat was het tof om met goede schrijvers 
en fotografen uit de buurt samen een leuk ‘blaadje’ te maken. 
Dat dankzij een hele trits buurtgenoten elke twee maanden bij 
de andere wijkbewoners op de mat viel. Ik wil dan ook ieder-
een hartelijk bedanken met wie ik dit samen heb mogen doen!

Met vriendelijke groet,

Elsebeth Hoeven 

Tot slot

Groeten  
uit 1922
bron: Gelders Archief
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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 
staat gepland op 4 januari 2022 in  
De Nieuwe Hommel. Als het niet 
kan: online. De bijeenkomsten be-
ginnen 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: Anne Luijten, Barbara 
Peters, Ipe van Deen, Leendert 
Douma.

Fotografie: coverbeeld: Anne Vogel, 
Budi Tjondroadiningrat, Elsebeth 
Hoeven, Gelders Archief (1500 – 483, 
1500 – 2738, 1500 – 84, 1500 – 3811, 
1500 - 3809), Ipe van Deen, Zefanja 
Hoogers.  

Drukwerk: ASCEND

ColofonPraktische info

Mathilda gaat naar de Jan Ligthartschool. 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 in de redactie van 
de wijkkrant of heb je tips? Laat het 
weten! 
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