
CORONAVIRUS (COVID-19) 2e FASE 
Dinsdag 21 april 2020 

Aan: alle bezoekers van de Arnhemse Markten 

Van: Marc Schoonebeek, manager Arnhemse Markten 

 

Beste bezoekers en vaste klanten, 

Wij staan alweer 5 weken met de markt in de ‘CORONA-MODUS’ en zoals gisteren door de regering 
medegedeeld zijn we in Nederland wel op de goede weg, maar zullen we op de markt de komende 
weken c.q. maanden nog wel hetzelfde moeten blijven werken. Dus de 1,5 meter, richtlijnen en 
regels van het RIVM blijven van kracht. Nu hebben we het als organisatie Arnhemse Markten samen 
met de  Kooplieden tot nu toe goed gedaan, met wekelijks de nodige aanpassingen. 

Wel beschouwd hebben we het goed ingericht, brede paden of extra ruimte. Duidelijke belijningen – 
vakken – werken met handschoenen – voldoende desinfecterende middelen – elkaar helpen – 
communicatie richting de bezoekers / klanten – goede toilet inrichting voor kooplieden en bezoekers 
– zichtbaar zijn d.m.v. de hesjes – etc. 

Er komen verschillende kooplieden weer terug van weggeweest of staan extra – daarvoor hebben we 
op de woensdag en zaterdag nog voldoende ruimte beschikbaar. Op de vrijdag vergt dit meer 
puzzelen op de beschikbare meter, maar vooralsnog gaat dit wel lukken. De vrijdag-, en zaterdag-
markt staat onder permanent camera toezicht. Maar ook onze burgervader Ahmed Marcouch volgt 
ons nauwlettend. Het vergt altijd aanpassingen van ons allemaal – de markt is niet meer zoals het 
was. 

Toch gaat er wat veranderen. Dat kan en zal dan ook op onderstaande punten beter moeten om de 
komende periode ervoor te zorgen dat we als totale markt met onze ‘non-food’ en ‘food’ kunnen 
blijven werken. De verandering is dat meer kooplieden weer op de markt terug komen, maar ook 
meer bezoekers naar de markt toe komen. Dat betekent dat we voller komen te staan en een 
grotere stroom van mensen te verwerken zullen krijgen. 

• Versmallingen opheffen door verplaatsing  

• Extra verbreding realiseren op diverse paden, ook door verplaatsing 

• Géén uitbouw, overhangen, etc. – waren blijven blijf ruim binnen de overstek 

• Communiceren méér met de klanten / bezoekers 

• We geven in geval dat er rijen klanten ontstaan duidelijke informatie af 

• Vragen elkaar te passeren met respect (kan ook ruggelings) 

• Meer controle en medewerking van Handhaving op toezicht en aanspreken daar waar nodig 
o Niet zozeer om per se te verbaliseren  
o Wel om de bewustwording aan te spreken 

• SAMEN moeten we het COVID-19 virus-tijdperk goed blijven doorkomen 

• Heb wat meer geduld om geholpen te kunnen worden en wees verdraagzaam naar elkaar 

• Heb de discipline om vol te houden – hou voldoende afstand van elkaar  



Op de woensdagmarkt  

• Van Marwijk – lederwaren, is weer terug 

• Dogs Snacks – diervoeders, is weer terug 

• Jessie – lingerie en ondermode, is weer terug 

• Singh – kleding, is weer terug (broertje Heraa is aanwezig) 

• Vergeer – naadloos ondergoed en T-shirts, erbij 

• Hajo – bed textiel, erbij 

• Rene & Jennie – sokken, erbij 

• Jonker – Friet, is weer terug 

Op de vrijdag-markt 

• Oliva staat standaard weer op 16 meter (met 2 verkoopwagens) 

• Westerink – 1 kraam extra met wenskaarten 

• Brain van den Broek – kleding is terug 

• Wim & Syl – stoffen, is terug 

• G. Grewal – kleding, is terug 

• Ronald – kinderkleding, is erbij (en terug) 

• Jessie – lingerie ondermode, is terug 

• Singh – kleding, is erbij 

• Hajo – bed textiel, is erbij 

• Hans Dijkstra – curiosa, is terug 

• Marjolein Strik – hoeden / petten, is weer terug 

• Ben Peelen – CD-s muziek, is weer terug 

• Jonker – friet, is terug 

Op de zaterdag-markt   

• Ana – Spaanse specialiteiten, is weer terug 

• Silvie Palova - Vega La Vie, is weer terug 

• Ayoub Sima – olijven tapenades, is weer terug 

• Ronald – kinderkleding, is erbij 

• HaRa – biologische schoonmaakmiddelen 1x / maand (3e zaterdag) erbij 

Het COVID-19 virus raakt ons allemaal. Met het geduldig en gedicliplineerd blijven volhouden van 
onze werkwijze en nakomen van de basisregels dragen we bij aan een betere en beheersbare 
situatie. Daarna zal blijken dat versoepeling van de regels en richtlijnen stap voor stap genomen 
kunnen worden. Hiermee kunnen we uiteindelijk de econimie weer aan het draaien krijgen. Liever nu 
wat te voorzichting dan achteraf spijt te betonen. 

Samen kunnen we Corona veilig houden. 

 


