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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Van ideaal naar werkelijkheid

medische ontwikkelingshulp van stichting Medic

Iedere dinsdag- en donderdagmorgen 
zwaait het toegangshek open van stichting 
Medic aan de Johannes Bosboomstraat 29 
in Apeldoorn. Het is dan een komen en gaan 
van mensen en een drukte van jewelste.  
Wat gebeurt er eigenlijk achter dat groen-
witte hek? Tijd om een kijkje te nemen...  

De groene deur van de loods valt achter mij met 
een klap dicht. Even knipperen met de ogen wat 
ik zie... Een grote, lichte ruimte met allerlei 

stellages vol apparatuur, aparte werkruimtes  
en veel mensen die bedrijvig aan het werk zijn. 
Het zijn de enthousiaste vrijwilligers die sinds 
jaar en dag actief zijn voor Medic: een 
onafhankelijke organisatie die de gezondheids-
zorg in arme landen wil verbeteren. Dit doet 
Medic door het leveren van allerhande 
gebruikte medische apparatuur en goederen. 
Wel tegen een geringe vergoeding, omdat de 
ontvangers er dan meer waarde aan hechten. 
Medic maakt bovendien kosten en ook die 

betaalt de stichting hiervan. Officieus is Medic 
opgericht in 1968 en officieel in 1982 door 
(oud-chirurg) Fred Froeling. Hij en zijn vrouw 
Lieske zijn dit jaar uitgeroepen tot ‘Apeldoor-
ners van het jaar’ voor het goede-doelen-
werk dat zij al decennialang verrichten. 

Uniek en professioneel
In eigen werkplaatsen (aparte werkruimtes) 
controleren, testen, repareren en/of innove-
ren medewerkers wekelijks de apparatuur die 
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De door Medic ontwikkelde operatielamp met accu’s en 

autolampen. Na het uitvallen van de stroom blijft de lamp 

nog enige tijd branden. Bij de ontwikkeling zijn tropenartsen 

nauw betrokken geweest
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De website is aangepast in de 
nieuwe stijl van de wijkraad 
De nieuwe frisse uitstraling van het Wijk-
nieuws hebben wij ook doorgevoerd bij de 
website. Actuele informatie in een nieuw jasje 
maakt het nog aantrekkelijker om de website 
te bezoeken en u te laten informeren over 
wat er in ons wijkraadgebied allemaal 
gebeurt. Ook (oude) digitale nieuwsbrieven 
kunt u terugvinden op de site. De naam van 
de website hebben wij voorlopig nog zo 
gehouden: www. wijkraadorden.nl, dit omdat 
de oude herkenbare naam zo makkelijk te 
vinden is. Nog niet eerder de website 
bezocht? Laat u eens verrassen!

COLOFON

Wijknieuws is een uitgave van wijkraad Brink & Orden 

en wordt gedrukt in een oplage van 6700 stuks. Meer 

informatie over uw wijk kunt u vinden op onze website:

www.wijkraadorden.nl

Readctie  Gerard Laks, Margaret Bakker en 

Laetitia Bosch

Ontwerp  Jolien Westerbroek • Made in Holland, 

ontwerp en beeld, Apeldoorn • T 06 255 66 381 

info@madeinholland.tv

Drukwerk  Dijkgraaf Rijsdorp, Apeldoorn
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Een half jaar is zo weer voorbij, zeker als 
we kijken in ons wijkraadgebied waar zo 
veel gebeurt.
De wijkraad en haar voorgangers 
bestonden in april 25 jaar, dit willen wij 
gedenken op de feestelijke algemene 
vergadering van 10 oktober, meer 
hierover elders in dit jubileumnummer  
van het wijknieuws.
De Toekomstagenda voor Apeldoorn 
NW, waar velen van u de enquête voor 
hebben ingevuld, is aan de gemeente-
raad aangeboden, een duidelijk 
document en een instrument waar onze 
bestuurders mee kunnen werken om de 
wijken de juiste aandacht te geven.
In het Sprengendorp zijn in mei avonden 
georganiseerd, waar verhalen uit het 
verleden zijn verteld. Helaas viel de 
laatste avond letterlijk in het water, de 
weergoden waren ons niet goed gezind, 
al met al waren de andere avonden een 
groot succes.
De op 14 april geopende Kunsterij op het 
Orderplein mag zich verheugen in een 
groeiende belangstelling, elke zes weken 
een andere expositie van vrijetijdskunste-
naars. Het is mooi te zien hoeveel talent 
wij in ons wijkraadgebied hebben, ik was 

mij hiervan absoluut niet bewust. Een 
bezoekje is zeker de moeite waard.
Bestemmingsplannen die wij de 
afgelopen tijd kregen aangeboden, 
zijn kritisch op inhoud getoetst, er is  
op ingesproken en wijzigingen zijn 
voorgesteld in het belang van de 
wijk(en). Ook hier hebben wij onze 
invloed, o.a. samen met collega-wijk-
raad de Sprengen en wijkvereniging 
Berg & Bos laten gelden.
De woningbouw aan de Caretex- 
Hobbemalocatie is net van start 
gegaan, wat is dit een mooi plan.  
De villa aan de laan van Orden blijft 
toch bestaan en krijgt een mooie plek 
in het geheel.
Alle contracten voor het Hart van 
Orden, ons nieuwe winkelcentrum, zijn 
op 24 mei ondertekend door de 
partijen. Dit is de definitieve door-
braak na zo veel jaren. Uw wijkraad 
heeft zich er druk mee beziggehouden 
en wij danken de wethouder Olaf 
Prinsen voor zijn aanhoudende en 
positieve druk om de partijen net 
zolang bij elkaar te houden tot het 
plan helemaal panklaar was. Op 24 mei 
hebben wij het glas geheven na de 
ondertekening. Elders in het wijknieuws 
vindt u meer over het winkelcentrum.
Helaas is het vorige wijknieuws niet 
overal bezorgd in Brinkhorst en 
Driehuizen, elders in het wijknieuws 
meer hierover.
Ik wens u weer veel leesplezier en 
mocht u ook geïnspireerd raken, wij 
zijn op zoek naar actieve buurtbewo-
ners die zich mee willen inzetten voor 
onze fijne en mooie wijk.

Gerard Laks 
voorzitter wijkraad Brink & Orden
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Caretexlocatie geeft geheimen prijs

Aan de noordkant van de Caretexlocatie, 
waar het jongerencentrum 7312 heeft 
gestaan, zijn tijdens het proefsleuven-
onderzoek de sporen gevonden van twee 
vroegmiddeleeuwse boerderijen (rond het 
jaar 1100) en mogelijk nog enkele oudere 
sporen. 

woonboerderij uit vroege middeleeuwen ontdekt

nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit

De rij sporen op de foto rechts is één rij van de 
middenstaanders van de boerderij

Het grote spoor op de foto eronder, dat deels 
in de werkputrand zit, is de waterput die bij de 

boerderij hoorde

Er zijn in de grond sporen die de locatie 
aangeven van de palen waarop het dak heeft 
gerust en een waterput gevonden. Een heel 
grote woonboerderij van zo’n 30 meter lengte 
en 10 meter breedte.

Het onderzoek zal een vervolg krijgen in een 
opgraving. Deze zal waarschijnlijk één, twee 
weken duren, waarna de bouw van de 
woningen gewoon doorgaat.

De mensen op de foto geheel rechts zijn van 
het ADC (Archeologisch Dienstencentrum 

Amersfoort). Zij doen onderzoek op de locatie

Oud stukje Apeldoorn vernieuwd

Op een historische plaats in de wijk 
Brinkhorst zijn de oude witte woninkjes 
vervangen door nieuwbouw aan de 

Groeneweg, Ooiweg en Arbeidsstraat. 
Historisch, dat kun je wel zeggen: bij 
archeologisch bodemonderzoek, na de 

afbraak, zijn ijzerovens gevonden. Dit geeft 
een goed beeld van de bedrijvigheid uit het 
verre verleden. Apeldoorn was een plaats 
waar de ijzerindustrie in de derde en 
vierde eeuw na Christus hoogtij vierde.  
De eerste bewoners (uit deze eeuw)  
zijn weer terug in hun buurt, maar nu in  
een woning van deze tijd. 
Parkeren achter de woningen en licht en 
ruimte zijn kenmerkend voor dit wijkje.  
De bewoners zijn heel enthousiast en 
Apeldoorn heeft er weer een mooi stukje 
Brinkhorst bij gekregen.

Groeneweg oudbouw Groeneweg nieuwbouw
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medische ontwikkelingshulp van stichting Medic

Fotogarfie: Jolien Westerbroek

vervolg van pagina 1

Buitenlandse ziekenhuizen/klinieken 

vragen regelmatig om couveuses

Het testen en eventueel repareren van alle elektronische 

apparatuur gebeurt in een speciale werkplaats

Afrikaanse moeders met hun pasgeboren baby’s in 

de moeder- en kindkliniek in Guzang in Kameroen

Een deel van de stellages met 

medische apparatuur

Het onderstel van een mechanische OK-tafel. 

Vrijwilligers van Medic bouwen deze tafels. Ze zijn zeer 

geschikt voor ziekenhuizen/klinieken in landen waar de 

stroom regelmatig uitvalt

fo
to

: M
ed

ic

ziekenhuizen, verzorgingshuizen e.d. schenken. 
Daarnaast ontwikkelt Medic ook praktische 
producten (zoals een operatielamp met accu’s 
en autolampen), koopt zo nodig materialen in 
en/of zoekt sponsors om eventuele financiële 
gaten in projecten te dichten. De afnemers zijn 
Nederlandse goede-doelen-organisaties met 
zorgprojecten in het buitenland en buitenlandse 
ziekenhuizen/klinieken. 

Vanuit ervaring en medische expertise probeert 
Medic met de afnemers en bij voorkeur met de 
toekomstige gebruikers (de lokale artsen/
contactpersonen) apparatuur te leveren, zodat 

dit terechtkomt op de plaats waar de hulpver-
lening plaatsvindt.

Groeispurt 
De organisatie heeft in dertig jaar tijd een forse 
groei doorgemaakt op meerdere terreinen. 
Begonnen met één vrijwilligster en één project 
in Kenia, heeft Medic op dit moment circa 95 
ervaren en gedreven vrijwilligers. Zo’n kwart 
hiervan heeft een medische achtergrond. 
Jaarlijks realiseert Medic meer dan 200 
projecten in meer dan 50 landen, vooral in 
Afrika en ook in Midden- en Zuid-Amerika en 
Azië. De laatste jaren neemt de vraag vanuit 
Oost-Europa zienderogen toe. Aardig om te 
melden is dat Medic partner is van de stichting 
Max Maakt Mogelijk en het streekziekenhuis in 
Floresti in Moldavië mede heeft ingericht. 

Noodzaak blijft!
Hoewel zorginstellingen in de afgelopen
jaren regelmatig medische apparatuur 

schonken, ontvangt de organisatie nu al enige 
tijd minder apparatuur door bezuinigingen in 
de gezondheidszorg. De vraag blijft echter 
onverminderd groot: als Medic van ideaal naar 
werkelijkheid wil blijven waarmaken, blijft de 
toevoer van medische apparatuur noodzakelijk! 

Nicole de Lat, 
PR & externe communicatie stichting Medic
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Afrikaanse artsen in opleiding maken gebruik van gebruikte 

westerse apparatuur 

Een vrijwilliger test en repareert in zijn werkplaats ieder 

instrument op microscopische wijze

Gebruikte microscopen staan klaar om te worden verscheept. 

In buitenlandse ziekenhuizen/klinieken kunnen ze nog jaren 

goed dienst doen

De fixateur externe (rechts op de foto) is een vinding van 

Medic in samenspraak met tropenartsen. Het is een veilige, 

effectieve en goedkope methode om (gecompliceerde) 

botbreuken te behandelen. Het is een eenvoudige 

operatieve methode die de fractuur zelf niet blootlegt en 

Een aparte loods op het terrein biedt extra opslagruimte

Buitenlandse artsen kunnen ook voor allerlei chirurgisch 

kleinmateriaal bij Medic terecht

Transportkisten voor het verschepen van de medische 

apparatuur maken vrijwilligers in de eigen 

houtwerkplaats

Een kijkje in een transportkist... een mechanische OK-tafel 

staat klaar voor verscheping naar Malawi

Bezoek ook eens de website www.medic.nl

De missie van Medic
Stichting Medic is een vrijwilligers-
organisatie die ongeacht ras, geloof 
of ideologie de gezondheidszorg in 
economisch achtergebleven gebieden 
wil verbeteren door het leveren van 
(gebruikte) medisch apparatuur, 
goederen en ook diensten.  

Apparatuur gevraagd!
Medic wil graag gebruikte 
medische apparatuur (blijven) 
ontvangen. Heeft u of weet u 
wie medische apparatuur over 
heeft, laat het ons dan weten 
via info@medic.nl. 

Meer over Medic
Op www.medic.nl is meer te lezen 
over de stichting. Wilt u met een 
groep Medic bezoeken om meer te 
weten te komen over de organisatie? 
Dat kan! Stuur dan een e-mail naar 
info@medic.nl met als onderwerp 
‘rondleiding’. 
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hierdoor wordt de kans op infectie vermeden. Alternatieve 

methoden (zoals in de handen te zien is) zijn duurder en 

veelal onbetaalbaar voor lokale ziekenhuizen/klinieken in 

het buitenland
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Stadsdeelmanager José Cvetanoviç

van uw stadsdeelmanager

Wat groen is, 
moet groen 
blijven!

De Toekomstagenda voor ons stadsdeel 
Noordwest Apeldoorn is klaar en is aangebo-
den aan de gemeenteraad. Zoals u misschien 
weet woon ik zelf ook in Noordwest. Ik word 
er erg blij van om te zien dat het onderwerp 
‘groen’ voor u als bewoners een prominente 
plek in de Toekomstagenda heeft gekregen. 
Want, zoals de wijkraden van Noordwest uw 
opmerkingen in de enquête in een tekst voor de 
Toekomstagenda hebben samengevat: 
‘De aantrekkingskracht van Apeldoorn 
Noordwest ligt voor een belangrijk deel in 
haar groene uitstraling. Maar groen is 
kwetsbaar. Bomen worden gekapt en niet 
vervangen, tuinen worden steeds meer 
versteend, het wegverkeer vraagt om 
voorrang. Het heeft de hoogste prioriteit om 
het groen te beschermen. Alleen zo kan het 
karakter van de wijken in Noordwest worden 
behouden. Daarbij moet overhangend groen 
wel – letterlijk en figuurlijk – binnen de perken 
blijven’.
Een mooi uitgangspunt om de komende jaren 
samen mee aan de slag te gaan. Inderdaad, met 
de nadruk op samen. Het tegengaan van de 
verstening van tuinen is bijvoorbeeld in de 
eerste plaats de uitdaging voor de eigenaar of 
huurder. En ik weet wel: iedereen wil een groot 
terras om lekker op te zitten. En ik weet ook: 
grind of stenen in de voortuin heeft minder 
onderhoud nodig dan gras of planten, maar er 
zijn zeker ook alternatieven. Mogelijk kunnen 
wij u daar als gemeente ook bij helpen. 

Bij de herinrichting van wegen wordt tegen-
woordig vroegtijdig gekeken naar een 
duurzame inpassing van bomen. Duurzaam 
betekent dat bomen de (vooral ook onder-
grondse) ruimte wordt gegeven om te groeien. 
Soms moeten daarvoor keuzes worden 
gemaakt: grotere bomen aan één kant van de 
straat in plaats van bomen die niet volledig 
kunnen uitgroeien aan beide kanten. Wat 
gelukkig wel helpt bij het streven naar een 
goede inpassing van de bomen is dat de straten 
in 30 km gebieden bij herinrichting veelal ook 
wat versmald (kunnen) worden. De herinrichting 
van het Sprengenbos, de buurt rondom de 
Waltersingel, is hiervan een mooi voorbeeld. 
Hoewel er zeker ook veel kritische vragen en 
opmerkingen waren over bijvoorbeeld de 
keuze voor de boomsoorten, blijkt uit de 

reacties dat de bewoners blij zijn dat de oude 
groenstructuren behouden zijn of terugkeren. 

En natuurlijk wordt er ook naar u geluisterd: 
hoewel de Japanse sierkersen bij de Walter-
singel, ter hoogte van de Jachtlaan, eigenlijk 
niet in het ontwerp pasten, is op veler verzoek 
besloten deze te laten staan. Er bleken zoveel 
mensen van de roze bloesem te genieten. Nu ik 
dit stukje schrijf, staan ze in volle bloei. Als u het 
leest moet u weer tot volgend jaar april 
wachten. Maar dan kunt u ook meteen een 
rondje fietsen door de gerenoveerde straten 
van het Sprengenbos en genieten van de mooie 
bebouwing. Want ook dat is volgens u één van 
de aantrekkelijkste punten van ons stadsdeel

José Cvetanoviç, stadsdeelmanager

“Mijn maatje is het beste dat me in jaren is overkomen.”

Dit is een uitspraak van een deelnemer aan  
het project Kracht². Deelnemers van niet- 
Nederlandse afkomst melden zich bij Kracht² 
omdat zij hun Nederlandse taal willen 
verbeteren. Daarvoor worden zij individueel 
gekoppeld aan een maatje. Nadat er een 
vertrouwensrelatie is opgebouwd gaan zij 
samen op zoek naar een activiteit buitenshuis 
voor de deelnemer. Op deze manier worden 
nieuwe contacten gelegd en wordt het 
Nederlands in de dagelijkse praktijk gesproken. 

Wilt u maatje voor een deelnemer van 
Kracht² worden? 
Dan bent u geïnteresseerd in andere culturen, 
spreekt u de Nederlandse taal goed en bent u 
een dagdeel per week beschikbaar. 
Voor de koppeling volgt u een kennismakings-
bijeenkomst. Tijdens de koppeling is er 
individuele ondersteuning van de projectleider 
en zijn er groepsbijeenkomsten met de andere 
vrijwilligers. Vanzelfsprekend worden onkosten 
vergoed.

Kracht² is met financiële steun van het Oranje 
Fonds tot stand gekomen en wordt uitgevoerd 
door Stichting Wisselwerk.

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u contact 
opnemen met Gré de Vries, Wisselwerk, 
T 055 527 48 55 of gdevries@wisselwerk.nu 
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21 maart werd het infopunt in de brasserie 
van Mandala geopend. Dit is een initia-
tief van De Goede Woning, gemeente en 
samenwerkende organisaties.

De opkomst was enorm: ondanks het mooie 
weer wilden de bezoekers graag geïnformeerd 
worden waar zij met hun vragen terecht kunnen. 
De warme ontvangst met een gebakje, kopje 
koffie of een glas thee, was heel verrassend. 
Na een paar rollenspelen hoe het nu niet en 
hoe het eigenlijk wel zou moeten, als er 
informatie wordt gevraagd bij bepaalde 
instanties, werd een uitleg gegeven over het 
infopunt. Dit gaat bemand worden door 
getrainde vrijwilligers, die op bijna alle vragen 
een antwoord weten, of kunnen zorgen voor 
de juiste koppeling aan een professional.
De bijeenkomst werd afgesloten met een 
glaasje. De organisatoren kunnen terugkijken 
op een geslaagde start van het infopunt. 

Er zijn ook heel mooie jeu de boules-banen bij 
Mandala, aldus een enthousiaste bewoner. 
Kom eens een keertje kijken of een balletje 
gooien, de ballen zijn te leen om eens te 
proberen.

Vanaf september starten diverse cursussen en 
activiteiten in het Centrum voor Zorg- en 
dienstverlening Mandala. Mandala is een 
locatie binnen WoonServiceGebied Orden, 
gelegen aan de Sportlaan 2. Ook buurtbewo-
ners kunnen er terecht voor een kop koffie of 
thee of voor deelname aan verschillende  
activiteiten. Hiernaast een overzicht van de 
doorlopende activiteiten. 
Een boekje met alle informatie kunt u afhalen bij 
de medewerkers van het informatiepunt.

Informatiepunt in de hal
Het informatiepunt is geopend op maandag  
van 10.00 -12.00 uur en op woensdag van  
14.00 - 16.00 uur. 
Bij het Informatiepunt kunnen wijkbewoners 
terecht met vragen op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn. Voorbeelden van vragen zijn: 
“Hoe vraag ik een taxipas aan? Waar kan ik 
terecht voor aanpassingen in mijn woning? 
Waar kan ik maaltijden bestellen? Wat moet ik 
doen als ik wil verhuizen?” Zo nodig of gewenst 
wordt een afspraak geregeld met een beroeps-
kracht. 

Met vragen kunt u bellen met Wisselwerk, 
Gré de Vries, T 055 527 48 55 of via e-mail: 
gdevries@wisselwerk.nu 

een warm onthaal met veel bezoekers

Infopunt Mandala geopend

DAG ACTIVITEIT TIJD BIJZONDERHEDEN

maandag Tekenen/schilderen 09.30 - 11.30 € 139,40 per cursusjaar 
 MBVO gymnastiek 10.00 - 11.00  € 77,90 per cursusjaar 
 Jeu de boules 14.00 - 16.00 zomerperiode 
 Nordic Walking 13.30 - 14.30  € 20,50 + € 5,- voor 10 lessen +  
   gebruik materiaal  
   Start in voor- en najaar 
 Internetcafé 14.00 - 15.30  
 Studiekring,  14.00 - 16.00  € 0,75 per keer  
 gespreksgroep  1x per 14 dagen 
dinsdag Volksdansen 10.00 - 11.30 € 0,75 per keer 
 Biljarten 14.00 - 16.00 In clubverband 
 Internetcafé 14.00 - 15.30  
 Mandala tekenen 19.30 - 21.30  2e dinsdagavond van de maand,  
   € 0,75 per keer excl. koffie en  
   materiaal 
 Quilten/handwerken 19.30 - 21.30  3e dinsdagavond van de maand   
   € 0,75 excl. materiaal 
woensdag MBVO gymnastiek 9.30 -10.30 € 77,90 per cursusjaar 
  10.45 - 11.45 € 77,90 per cursusjaar 
 Engels 10.00 - 11.00 € 77,90 per cursusjaar 
 Studiekring,  13.30 - 15.30  Eens in de 2 weken,   
 gespreksgroep  € 0,75 per keer 
 Spelmiddag 14.30 - 16.30 € 0,75 per keer 
donderdag Tai chi 10.00 - 11.00 € 77,90 per cursusjaar 
 Jeu de boules 14.00 - 16.00 zomerperiode 
 Bridge  € 0,75 per keer 
 Koersbal  € 0,75 per keer 
vrijdag Bloemschikken 10.00 - 11.30 € 38,80 voor 10 lessen excl. materiaal 
 Stijldansen 14.00 - 16.00 € 0,75 per keer 
 Bingo 19.30 - 21.30 Laatste vrijdag van de maand,   
   € 3,50 voor 3 ronden 

Overzicht van de activiteiten in Mandala

Daarnaast vinden er regelmatig eenmalige activiteiten plaats. 
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Het zal denk ik zo rond 1963 zijn geweest, het 
jaar waarin ik tien werd. De prof. Gunning-
school aan de Texandrilaan, nu de vrije school 
De Vijfster. Dromerig staar ik naar buiten, zoals 
altijd verlangend naar het tijdstip van half vier, 
het moment waarop ik zou worden ontslagen 
uit gevangenschap. Buiten, daar moest ik zijn. 

Het ruige veld tussen de school en het hek van 
de Willem III kazerne dat steevast elk jaar in de 
fik ging, het kazernepaadje, de zandafgraving 
waar nu o.a. sportcentrum De Pellikaan staat. 
Maar voorlopig zat juffrouw Kramer nog 
pontificaal in mijn gezichtsveld in de hoge 
vensterbank, voeten op de voor haar staande 
schoolbank. Gedistingeerd, afstandelijk en 
vuurrode lippen waar regelmatig een bonbon 
tussen verdween. Mede door deze neiging tot 
wegdromen was het hard werken voor me. Taal, 
aardrijkskunde en geschiedenis lukte nog wel, 
maar die breuken...
... uiteindelijk ging toch die zoemer, brak de 
vrijheid aan en buitelde ik met anderen de 
vrijheid in. Het zwerven kon beginnen. Soms te 
voet en soms op de fiets. Maar ook hele 
middagen voetballen op het ‘knollenveld’ voor 
de school. 
Grenzen werden verlegd en de wereld werd 
ontdekt. Op een mooie woensdagmiddag 
kwamen wij zodoende in een bosperceel, 
ergens rond de Kleiberg. Daar begonnen we 
met liggend naaldhout een hut te bouwen. 

Het werd een prachtige hut, waar elke middag 
verder aan werd gebouwd. Echter, komend aan 
het dak stagneerde de bouw... geen liggend 
hout meer!   
Geen probleem, jonge aanplant genoeg, dus 
een dag later gingen we gewapend met van 
thuis uit de schuur meegenomen zagen en bijlen 
over tot het kappen van wat boompjes. 

Toen we aan het eind van de middag, moe maar 
voldaan, op onze fietsen wilden stappen en nog 
even tevreden achterom keken naar de mooiste 
hut ooit, stonden we plotseling oog-in-oog met 
een boswachter. Deze was kennelijk afgekomen 
op de hak- en zaaggeluiden en trof naast onze 
hut een kaal stuk bos aan. Zijn bulderende stem 
over wat wij hadden aangericht staat mij nu nog 
bij. Zagen en bijlen konden we meteen bij hem 
inleveren en onze vaders konden het gereed-
schap ’s avonds bij hem thuis ophalen zo zei hij. 
Met lood in de schoenen naar huis en opbiech-
ten, meer zat er niet op. 
Die avond kwam mijn vader, na het ophalen van 
zijn gereedschap bij de boswachter, mij in bed 
nog even fijntjes vertellen dat hij zijn zaag 
terug had maar dat het er niet best voor ons 
uitzag. 

De eerstvolgende woensdagmiddag moesten 
wij ons, zo vertelde hij, bij onze hut vervoegen. 
De boswachter zou er ook zijn en “we zouden 
nog wel zien”. Het gevolg: dagen buikpijn. 

Van uw wijkagent

De boswachter stond ons die middag inderdaad 
al met een ernstig gezicht op te wachten. 
“Slopen die hut!” was de opdracht. Geruime 
tijd waren we bezig met het afbreken van de 
hut en het verspreiden van de takken en 
boomstammen door het bosperceel, waarbij de 
boswachter zijn aanwijzingen bromde. 

Toen deze klus er op zat moesten wij in een 
kring op wat stammetjes rond de boswachter 
plaatsnemen en zijn gezicht klaarde iets op.  
Tot mijn stomme verbazing toverde hij voor ons 
allemaal een reep chocola te voorschijn. 
Vervolgens vertelde de boswachter ons op 
boeiende wijze hoe een bos tot stand kwam, 
wat daar allemaal bij komt kijken, wat daar dan 
zoal leefde en wat wij hadden aangericht. 
Ademloos en met gloeiende wangen hoorden 
wij zijn verhaal aan, waarna wij afscheid namen 
van ‘onze boswachter’, zoals we hem later 
noemden. 

Nog steeds, vijftig jaar later, ben ik onder de 
indruk van ‘onze boswachter’. Prachtig, hoe hij 
straf- en educatie met elkaar wist te verbinden. 
Voor mij een voorbeeld voor later...
  
Eddy van Essen, 
wijkagent Orden
T 0900 - 8844 
e-mail: 
team.noord@no-gelderland.politie.nl

Eddy van Essen, wijkagent Orden

Blijf op de hoogte met 
de digitale nieuwsbrief

Bent u al geabonneerd op de digitale 
nieuwsbrief van de wijkraad Orden? 
Dan blijft u nog beter op de hoogte 
wat er in onze wijk speelt. 
Meldt u zich aan via ‘contact’ op 
www.wijkraadorden.nl onder 
vermelding van ‘nieuwsbrief’.

Snelheid in de buurt
Een van de grootste ergernissen die er bij de 
enquête voor de Toekomstagenda naar voren 
kwamen, was het harde rijden van auto’s en 
scooters. De politie controleert met een 
radarauto of met een lasergun. Het blijkt helaas 
zo vaak dat de verbalisanten bewoners zijn uit 
diezelfde wijk.
Dit kan toch niet!, waar is uw verantwoordelijk-
heid?
30 km is 30 km, en hier moeten wij met z’n allen 
aan meewerken voor een leefbare buurt.
Hiernaast geldt dit ook voor de 50 km wegen, 
wees u bewust van uw langere remweg , de 
grote risico’s en geluidoverlast voor de 
medewijkbewoners.
Wij rekenen op u, anders krijgt ook u zeker een 
keer de rekening gepresenteerd in de vorm van 
een proces verbaal.

25 jaar wijkraad

nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit
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wijkagent Machiel van de Ven aan het woord

“Lastig, lastig: overlast jeugd!”

Machiel van de Ven

Zodra het zomerseizoen aanbreekt, neemt 
ook het aantal meldingen van overlast 
weer toe. Het gaat vaak om meldingen van 
overlast waarbij jongeren betrokken zijn. 
Speeltuintjes, schoolpleinen of gewoon een 
plek waar een bankje staat, zijn geliefde 
plekken voor jongeren om met elkaar af te 
spreken. Op zich niets mis mee, maar niet 
altijd worden deze bijeenkomsten door de 
omliggende buurt gewaardeerd.

Regelmatig bellen buurtbewoners al naar de 
politie op het moment dat jongeren bij elkaar 
staan en wat luidruchtig praten. Zeker als dit in 
de avonduren gebeurt. Wanneer ik als wijk- 
agent dan ter plaatse kom en het gesprek over 
de overlast aanga met de jeugd, krijg ik vaak de 
reactie: ‘Waarom komt die meneer niet zelf 
naar ons toe?’ en ‘We willen best wel rekening 
houden met de buurt.’ Het gaat dan meestal om 
jongeren die uit de buurt komen en zich niet 
bewust zijn van het feit dat zij hinder veroorza-
ken. Mijn komst is vaak al voldoende om het 
probleem op te lossen. Alhoewel: probleem…?

Gesprek aangaan
Soms heb ik de indruk dat de aanwezigheid van 
een groepje jeugd al voldoende is om te 
veronderstellen dat er overlast gaat ontstaan. 
Mijn advies is dan ook om het gesprek met de 
jeugd aan te gaan en zo begrip voor elkaars 
situatie te krijgen. Wellicht gaat het om uw 
eigen buurjongen of kent u de ouders van de 
jongeren. Met elkaar in contact treden en het 
gesprek aangaan is vaak de oplossing om het in 

de buurt met elkaar leefbaar te houden. 
Behandel bij het aanspreken de jongeren op 
diezelfde wijze als u zelf behandeld wilt 
worden, dat geeft de meeste kans op een goed 
gesprek!

Niet aanspreekbaar
De situatie die ik hierboven omschrijf, gaat op 
voor het merendeel van de jeugd. Helaas komt 
het ook voor dat we in de wijk te maken hebben 
met jongeren die zich niet op hun (luidruchtige) 
gedrag laten aanspreken, troep maken of zelfs 
vernielingen plegen. Het gedrag van deze 
jongeren gaat vaak samen met het gebruik van 
alcohol en/of drugs. Dit vergt een andere 
aanpak, waarbij ik mij kan voorstellen dat u als 
buurtbewoner niet zo snel op een dergelijke 
groep afstapt. In dat geval is het natuurlijk goed 
om de politie te bellen. Wij proberen ter 
plaatse te komen en, als dat nodig is, op te 
treden. Als wijkagent ga ik ook met deze 
jongeren in gesprek. En waar mogelijk ga ik met 
hun ouders praten. Ik schakel de jongerenwer-
kers van Wisselwerk (gemeente) in, om ook 
contacten te leggen met deze jongeren en met 
hen naar een structurele oplossing van het 
probleem te kijken. 

Prent
Bij wangedrag zullen de jongeren van de 
overlastlocatie worden weggestuurd en schrijft 
de politie bekeuringen uit. Het drinken van 
alcohol op de openbare weg is verboden, 
boete 85 euro. Op het weggooien van afval op 
straat staat een boete van 120 euro! Als dit 

nodig is, schromen we als politie niet om deze 
boetes ook uit de delen. 

Samen tegen overlast
Het uitdelen van boetes is een middel om de 
echte overlastgevers, de personen die zich niet 
aan de afspraken willen houden en het 
leefgenot van anderen verstoren, aan te 
pakken. Hierbij heeft de politie ook de hulp  
van de wijkbewoners nodig. Bent u getuige van 
wangedrag of vernielingen, meld dit dan bij ons. 
Het is voor de politie niet altijd mogelijk om 
direct ter plaatse te komen. Soms zijn er 
meldingen die een hogere prioriteit hebben. 
Vaak lukt het echter wel om direct te komen  
en de overlastgevers aan te pakken. Ook de 
meldingen waarbij de politie niet ter plaatse 
komt, worden vastgelegd. Als bekend is wie de 
overlastgevers zijn, dan kan ik als wijkagent 
later alsnog actie ondernemen in de richting  
van deze personen of hun ouders. En natuurlijk 
probeer ik om ‘s avonds en in de weekenden 
extra in de wijk te zijn, om bij de overlastloca-
ties te surveilleren. 

Eigen verantwoordelijkheid
Ik doe echter ook een beroep op u. Aan de 
jongeren die ’s avonds op straat bij elkaar 
komen, het verzoek om de omgeving netjes te 
houden en niet te luidruchtig te zijn. Aan de 
ouderen het verzoek om ook de jeugd de ruimte 
te geven en met hen in gesprek te gaan op het 
moment dat u zich ergert aan bepaald gedrag. 
Laten we het op deze manier met elkaar 
leefbaar houden in de wijk!
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De wijkagenten
Als geboren en getogen Apeldoorner heb ik 
met heel Apeldoorn een band. Overal ben ik 
wel eens geweest omdat vriendjes er woonden, 
ik in de wijk sportte, er op school zat of omdat 
ik er tijdens de verkiezingen foldertjes door de 
bus heb gegooid. Het behouden van een band 
met de wijken in Apeldoorn is best lastig. De 
weken van een wethouder zijn van vroeg tot 
laat gevuld met vergaderingen en het lezen van 
stukken. Tijdens het reces is het aantal vergade-
ringen een heel stuk minder.
Die tijd gebruik ik dan ook altijd voor werk-
bezoeken, fietstochten met verschillende 
afdelingen die mij projecten en knelpunten laten 
zien en andere manieren om weer even te 
kijken waarvoor wij het allemaal doen. Zo ben 
ik dit reces onder andere mee geweest met één 

van uw wijkagenten, @poldriehuizen. Of, voor 
diegenen die iets minder bekend zijn met 
Twitter beter bekend als Machiel van de Ven. 
Een dag meegaan met de politie de wijk in is 
een uitstekende manier om wat meer te horen 
over wat zich allemaal afspeelt. Want achter 
vele achterdeuren speelt heel wat en de politie 
speelt daar een belangrijke rol in. Of het nu 
gaat om een inbraak (met altijd enorme impact 
op de bewoners), huiselijk geweld of jongeren 
die dreigen het verkeerde pad op te gaan. 
Tijdens de dienst die ik meeliep is er gelukkig 
weinig spannends gebeurd. Wat ik wel merkte is 
dat Machiel zijn en uw wijk van haver tot gort 
kent, weet wat er speelt en minstens even 
belangrijk: gekend wordt. Mensen weten de 
politie te vinden en dat kan beter een keer te 

veel dan een keer te weinig zo verzekerde hij 
mij. De tweet waarmee ik de dag meelopen 
eindigde, sloot af met “Waardeer hun werk!”.  
Ik hoop dat u dat doet, want ze verdienen het!

Olaf Prinsen, wethouder

Niet in mijn huis!!
Het aantal woninginbraken is toegenomen. Helaas is dat niet 
alleen een probleem dat zich in Apeldoorn voordoet, ook in 
steden en dorpen om ons heen slaat het dievengilde vaker toe.

Voor wie het heeft meegemaakt zorgt woninginbraak voor een gevoel 
van onveiligheid. En het betekent overlast door rommel, schade aan 
spullen, verlies van dierbare goederen en extra kosten voor het 
vervangen van gestolen voorwerpen. Maar het brutale binnendringen 
van de eigen woning veroorzaakt waarschijnlijk het meeste leed. 

Team THOR
De gemeente en de politie zijn allebei betrokken bij de bestrijding van 
deze vorm van criminaliteit. Onder andere door helingbestrijding, de 
registratie van gestolen goederen en de registratie van de handel in 
tweedehandsgoederen. Maar ook met de inzet van het team Toezicht en 
Handhaving in de Openbare Ruimte. 
In 2011 hebben twee preventieadviseurs 260 woningen in Apeldoorn 
bezocht om gratis preventieadvies te geven. Alle Apeldoornse inwoners 
kunnen een gratis advies aanvragen (e-mailadres Thor@apeldoorn.nl).

U kunt als bewoner ook nu al alert zijn en maatregelen nemen om het 
inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Er is al een aardig lijstje samen-
gesteld:

Anti-inbraak tips
•  Investeer in goede sloten, buitenverlichting en eventueel een professio-

neel alarmsysteem.
• Sluit altijd alle ramen en deuren, zelfs op de bovenste verdieping.
•  Zorg dat uw woning tijdens uw afwezigheid er bewoond uit ziet. Laat  

’s avonds licht branden, gebruik tijdens vakanties een tijdschakelaar 
voor uw verlichting. 

•  Bewaar geen sleutels onder de deurmat of plantenpot voor ‘bekende’ 
bezoekers.

•  Maak kennis met uw buren en vraag hen een oogje in het zeil te houden 
tijdens vakanties.

• Plak geen ‘ik ben even weg’-briefje op de deur.
•  Laat geen spullen bij het huis staan die inbrekers helpen binnen te 

dringen zoals ladders, afvalcontainers en tuinmeubilair.
• Sluit ook de garagepoort.
•  Zet geen verpakkingsmateriaal van nieuwe apparatuur als herkenbare 

dozen bij het papierafval. Vouw de dozen op of breng ze direct zelf 
naar de papiercontainers.

•  Bewaar niet te veel geld in huis, verspreid uw kostbaarheden over 
ongewone opbergplaatsen.

•  Laat uw handtas, portemonnee, laptop, gsm en sleutels niet op tafel of  
in het zicht liggen.

• Hang autosleutels niet zichtbaar aan een haakje.
•  Gebruik een extra tijdschakelaar op de eerste verdieping tijdens uw 

vakantie, dat versterkt het idee dat er iemand thuis is.
•  Maak pas melding van uw vakantie via Twitter, MySpace, weblog,  

Hyves en Facebook na terugkomst. Criminelen kijken ook op internet.
•  Wees voorzichtig met uw afwezigheidbericht op voicemail of in uw 

e-mailprogramma.

Tenslotte: een inbreker steelt spullen om deze weer te kunnen verkopen. 
Dat is zijn inkomstenbron. Werk daar niet aan mee. Goederen die heel 
goedkoop worden aangeboden, op straat of via internet, zijn mogelijk 
van diefstal afkomstig. Door de afzetmarkt in stand te houden, blijft het 
voor de dief winstgevend om in te breken. 
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Onthulling en opening ‘Graeme Warrack’ gebouw
Vanaf vrijdag 17 augustus draagt gebouw 24 op de Koning Willem III kazerne in 
Apeldoorn officieel de naam ‘Graeme Warrack’. 

In de Tweede Wereldoorlog werd de kazerne 
door de Duitse bezetter gebruikt als ‘Airborne 
Military Hospital Apeldoorn’. Hier verbleven 
ruim 1750 gewonden. De door de Duitse 
troepen krijgsgevangen genomen Britse 
divisiearts kolonel Graeme Warrack verborg 
zich in een kast in gebouw 24 alvorens hij op 
29 oktober 1944 uit de kazerne ontsnapte. 
Ter herinnering aan deze periode is in de ruimte 
waar hij zich verborgen heeft gehouden een 

traditiekamer ingericht. Deze ruimte is naar 
Graeme Warrack vernoemd. Op vrijdag 
17 augustus hebben de nabestaanden van 
Warrack het gebouw en de kamer officieel 
onthuld en geopend. Warrack’s zoon, Bill 
Warrack, de neef van zijn zoon die naar de 
divisiearts is vernoemd, Graeme Hutcheson, 
en de schoonzoon van Bill, Frank Morgan, 
kwamen hier speciaal voor over uit Schotland.

Bill Warrack en nabestaanden krijgen uitleg 
Zoon Bill van Graeme Warrack opent het gebouw ter ere 
van zijn vader

Foto onder: 
de ruimte waar Graeme Warrack zich schuil hield

foto’s Gerard Laks



Welkom bij Fietswereld Apeldoorn

Fietswereld Apeldoorn is een jong en dynamisch 
bedrijf met een viertal gediplomeerde 

rijwielherstellers in dienst. 
Wij zijn gespecialiseerd in het repareren van fietsen 

en leveren snelservice. Dit houdt in dat u van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.30 uur en op 
zaterdag van 9.00 - 17.00 uur, zonder afspraak,  

bij ons terecht kunt voor klein onderhoud en 
reparaties. Uw fiets wordt dan direct gerepareerd 

terwijl u geniet van een kopje koffie.

Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor grotere 
reparaties. Dit vergt echter meer tijd. Wanneer u  

op de dag van die afspraak uw fiets bij ons brengt, 
kunt u deze gerepareerd aan het eind van de dag 

weer ophalen.

Kijk voor meer informatie op onze website

www.fietswereldapeldoorn.nl

Fietswereld Apeldoorn
Asselsestraat 164 • 7311 EV Apeldoorn

T 055 579 01 35

footsie    
Pedicure & Wellness

Gerard Terborchstraat 14
7312 PP Apeldoorn
www.footsie-pedicure.nl

Last van een pijnlijke likdoorn?
Overtollig eelt, ingroeiende nagels 
of andere problemen?

Ga eens langs bij een pedicure...
en laat uw voeten door ons in het 
zonnetje zetten!

Voor meer informatie, kijk op de 
website of bel: 06 178 37 537
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De kracht van de straat
‘Ik woon hier hartstikke fijn in Orden, ik voel me veilig, het is groen.’ Een vrouw, ooit 
gevlucht uit Tsjetsjenië zei me dat onlangs. ‘Jeetje alweer een initiatief om iets in de wijk 
te organiseren, ik kan het niet meer bijhouden.’ Dit was de opmerking van iemand die al 
jarenlang vrijwilliger is in de buurt.

Het zijn geluiden die ik meer hoor. Inmiddels 
werk ik nu ruim een jaar in Orden als buurtregis-
seur. Voorlopig ben ik er nog tot eind 2012. Mijn 
opdracht is om met de bewoners van Orden en 
de organisaties die er werken te zorgen voor 
een betere en leukere wijk. Daar waar 
problemen zijn, gaan we eropaf. 

De straat leeft!
Wat mij inspireert is ‘de kracht van de straat’. 
Het mooie van de straat is dat je via de straat 
met elkaar in contact komt, de straat zorgt 
ervoor dat we verbinden, elkaar ontmoeten. 
De straat heeft veel verhalen, in de straat 
gebeurt het. In het afgelopen jaar hebben we in 
een paar buurten regelmatig aangebeld bij 
mensen. De mensen van de GGD, maatschap-
pelijk werk, de Goede Woning, Woonmensen 
en Ons Huis, de wijkagent en Wisselwerk 
gingen daar de straat op om contact te leggen. 
En we hebben heel veel gehoord. Mooie 
verhalen over mensen die hun buren regelmatig 
een pannetje soep brengen, de kliko van een 
ander aan de weg zetten. Een paar buren die 
samen een bank op het grasveldje zetten om 
samen te kunnen eten. Heel veel mensen in 
Orden zorgen voor elkaar. De straat heeft een 
enorme veerkracht.

van uw buurtregisseur

We kwamen ook mensen tegen die meer wilden 
doen in hun buurt. Nieuwe bewoners welkom 
heten, een leuke buurtbijeenkomst organiseren, 
een activiteitenfolder rondbrengen, meedenken 
over de komende renovatie of elkaar helpen bij 
de verhuizing naar de nieuwbouw. Wij hebben 
geholpen dit voor elkaar te krijgen waardoor 
de buurt leuker en beter is geworden. Zo zijn 
door contact te leggen op straat tientallen 
bewoners in Orden actief geworden voor hun 
buurt.

Ook schrijnende gevallen
We zagen ook eenzaamheid, onverschilligheid, 
ruzies en rotzooi. We kwamen ook problemen 
tegen en schrijnende gevallen. Juist door aan te 
bellen en te praten in de straat kom je dit tegen. 
Daar zijn we mee aan de slag gegaan en we 
houden in de gaten dat mensen echt geholpen 
worden. Ook dan houden buren vaak een 
oogje in het zeil, maar ze moeten zich dan wel 
gesteund voelen.

‘Kracht’, in de natuurkunde, is eigenlijk de 
mogelijkheid om iets in beweging te zetten. 
Door de kracht van de straat aan te spreken, 
bewoners te waarderen, serieus te nemen, 
ontstaat beweging, een impuls die bijdraagt 
aan een buurt waarin mensen elkaar meer 
kennen en als het nodig is voor elkaar zorgen. 
De kracht van de straat is mijn drijfveer. 
En er zit veel kracht in Orden is mijn ervaring. 
De bewoners, de mensen in de buurt, zijn samen 
tot heel veel in staat. Met veel plezier wil ik 
daar mijn steentje aan bijdragen.
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Jan van Eijk, buurtregisseur Orden                                    
E j.eijk@apeldoorn.nl                                   
T 06 526 347 73                                     
twitter www.twitter.com/janvaneijk 

Mededeling De Woonmensen
Helaas is De Woonmensen gestopt met de 
spreekuren van klantadvies bij +Punt Orden.



>   René en Petra 
kiezen voor 
duurzaam wonen

De Goede Woning gaat voor het effect. Klussen in je eigen woning. Je staat 

er niet alleen voor. Wij investeren volop in onderhoud en renovatie van woningen. We 

zetten in op duurzaamheid. Het effect: minder energieverbruik en een lagere rekening 

dankzij energiebesparende maatregelen.

Woon- en leefplezier staan bij De Goede Woning centraal. Over wonen hebben mensen zelf 
zo veel mogelijk te zeggen. Wij willen dat mogelijk maken, door te zoeken naar oplossingen 
voor vraagstukken rondom wonen, welzijn, zorg, educatie en werk.

G e e f t  m e n s e n  d e  r u i m t e
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de gezelligste wijk van Apeldoorn

Eindelijk is het zover. 
Het is in orde(n) in de Germanenlaan, 
Eburonenstraat en de Chamavenlaan!
Alles is binnen en buiten gerenoveerd. 
Hierna zijn de groenstroken tussen de  
flats aangepakt, wat na de bouwvak  
zal zijn afgerond.
In september 2011 werd gestart met het 
project ‘Elke galerij een schilderij’ dat in 
februari afgerond werd met een rondgang 
langs alle flats in het bijzijn van de pers.

De kinderen mochten bij hun schilderij vertellen 
wat er op stond. De jonge bewoners deelden 
de prachtigste verhalen in de trappenhuizen  
die voorheen een stuk minder gezellig waren.
In maart werden er bijeenkomsten met bewo-
ners en kinderen georganiseerd om over de 
indeling van de tuinen te brainstormen en te 
tekenen hoe het eruit moest komen te zien. 
Hiermee is de firma van Triest, De Goede 
Woning, welzijnsorganisatie Wisselwerk en  
een paar bewoners aan de slag gegaan.

Tijdens deze bijeenkomsten kwam ook het idee 
naar voren om vogelhuisjes te beschilderen en 
deze per kleur en per tuin op te hangen. Het is 
de bedoeling om twee keer per jaar met z’n 
allen de tuinen schoon te maken en het onkruid 
eruit te halen. Het mooist is natuurlijk zo’n dag 
met een groot feest af te sluiten. Daarnaast 
zullen de vogels het erg prettig vinden als hun  
huisjes in het najaar schoongemaakt worden, 
zodat ook zij zich thuis zullen blijven voelen in 
de gezelligste wijk van Apeldoorn!  

Kleurrijke flats en tuinen
Er is gekozen voor een rustige tuin, een 
speeltuin en een moestuin per straat. Verder 
is er een wadi aangelegd. Wadi betekent in 
het Arabisch droogstaand rivierdal. Het is een 
soort kuil waar het teveel aan regenwater van 
de flats in terechtkomt. Al het water van de 
daken en balkons gaat via buizen met gaatjes 
naar de wadi. Op deze manier krijgen de 
planten water en komt het regenwater niet in 
het riool.
De tuinen zijn zoveel mogelijk aangeplant met 
vlinderplanten en eetplanten zoals aardbeien, 
bessenstruiken, bieslook en fruitbomen. Het 
uiteindelijke resultaat mag er zijn. In het najaar 

volgt de rest van de aanplant. Tijdens de 
schildermiddagen is de vraag gesteld of er 
meer schilderijen gemaakt kunnen worden 
om ook de noodtrappenhuizen te versieren.  
De Goede Woning ziet dit wel zitten, dus 
in het najaar hopen we genoeg creatieve 
buurtbewoners bij elkaar te krijgen.

Wil je graag schilderen en woon je in een van 
deze flats, neem dan contact op met Rick van 
Essen, buurtbeheerder van De Goede Woning. 
Stuur een mail naar: r.vanessen@degoedewo-
ning.nl of kom langs op het spreekuur van 8.30 
tot 9.30 uur aan de Romeinenlaan 1.



Orderbeek en de laatste 

wasbaas in Brink en Orden

De Orderbeek gaat, net als de Grift, weer bovengronds stromen in 
de Frans van Mierisstraat. Niet langer oneerbiedig weggemoffeld 
onder de grond, naar zichtbaar in een bedding zoals het ooit was. 
Dat kost veel geld, maar het levert ook veel besparingen op én 
extra natuur in onze omgeving. De werkzaamheden gaan voor 
sommige bewoners met tijdelijk of langdurig ongemak gepaard. 

Waarom dat alles? De Orderbeek gaat, net als andere 
sprengen en beken in Apeldoorn, een rol spelen in het 
beheersen van wateroverlast bij heftige regenval. Dat 
vermindert de kosten van waterzuivering en de kosten 
van aanleg van grotere rioleringen. 
In de wijk Brink en Orden zijn een kleine tien plaatsen 
bekend, waar het water van de hier stromende 
sprengen/beken bedrijfsmatig werd gebruikt, vooral 
door papiermolens en wasserijen. In de veel grotere 
Ordermark hebben in het verleden wel twaalf 
water molens gedraaid en liepen er ook nog waterlei-
dingen naar de fonteinen van het Loo. Weinig doet 
daar nu nog aan herinneren. Zelfs de laatste wasserij 
aan de Orderbeek, ’Caretex’ heeft in 2007 zijn poorten 
gesloten en de gebouwen zijn gesloopt.
Maar de Orderbeek heeft dus nog wel degelijk nut. 
Was het destijds voor aandrijfkracht voor het molen-
wiel en vanwege het schone zuivere water, nu dus 
vanwege waterafvoer, als natuurstrook en om van de 
aanwezigheid te kunnen genieten. Water is immers 
voor velen een bron van plezier.

Geschiedenis
In gesprek met Lode Meijer, de laatste zelfstandige 
wasbaas in Apeldoorn, kwamen we het volgende over 
de laatste wasserij aan de weet. In de eerste helft van 

de vorige eeuw was er een grote vraag, vooral vanuit 
bedrijven en ziekenhuizen in het westen van Neder-
land, naar schoon wasgoed. Die behoefte was zelfs zo 
groot, dat naast de vele al tot wasserij omgebouwde 
papiermolens er nieuwe wasserijen werden opgericht. 
Een van die ondernemer was Berend Cornelis Meijer, 
de oom van Lode. Hij startte na 1931 een wasserij aan 
de Orderbeek tegenover de al bestaande ‘Stoom-
wasscherij De Ordermolen’, die een voortzetting was 
van de voormalige papiermolen de ‘Ordermolen’ uit 
1623. Berend Cornelis noemde zijn wasserij ‘Meijer’s 
Modelwasserij Helderoord’. Hij had de kunst van 
wasbaas afgekeken van zijn vader, Kris Meijer. Die was 
voor zichzelf begonnen nadat hij het vak geleerd had 
bij wasserij Quartel in Ugchelen. Eerst gewoon aan 
huis, hij woonde langs de Ugchelse beek, later in 1905 
in een echt wasserijgebouw met de naam ‘Werklust’, 
gevestigd aan wat toen nog de Brouwersmolenweg 
heette. 
Begin 2012 is dit gebouw, grenzend aan de spoorlijn bij 
de overweg aan de Jachtlaan, gesloopt  
en rest nog de ernaast gelegen directeurswoning.  
Dat doet zich ook voor bij de voormalige wasserij 
‘Helderoord’.

Eigentijdse ondernemers
Lode had het bedrijf in 1980 van zijn vader Chris 
overgenomen en de naam in 1988 gewijzigd in 
‘Caretex’. Een naam die beter aansloot bij de 
overgang naar puur zakelijke afnemers en niet langer 
ook particulieren. Vader Chris had het bedrijf al sinds 
1937 in bezit, toen hij het van zijn broer Berend 
Cornelis kocht. Lode op zijn beurt deed zijn machines, 
het gespecialiseerde wasproces, de naam van het 
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Wasserij Helderoord in de vorige eeuw.
De markante villa ‘de Klepkooi’ blijft 
behouden
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bedrijf en de klanten in 2007 van de hand en deed alles 
over aan wasserij ‘de Blinde’, gevestigd in Heerenveen. 
Het sprengengebied van de Orderbeek in het Orderbos 
is later, in 2011, verkocht aan de Stichting Geldersch 
Landschap en Kastelen. Daarmee kwam een eind aan een 
76-jarige geschiedenis van deze wasserij van deze tak 
van de familie Meijer. Ondernemers die met hun tijd 
meegingen en ook nog onder de naam ‘MeijerLin’ een 
samenwerkingsverband met andere familieleden waren 
aangegaan. Caretex specialiseerde zich in het industrieel 
wassen van handdoekrollen en wasbare inloopmatten. 
Vooral Duitsland was een belangrijk afzetgebied. 
Speciaal daarvoor ontwikkelde machines kwamen van 
Goudkuil wasserijmachines. Vernieuwend hierbij was 
dat Caretex deze gespecialiseerde dienstverlening 
uitvoerde voor andere wasserijen, en dus wasserijen als 
afnemers had. Vernieuwend bezig zijn, dat was al ooit 
begonnen in 1931 bij de start van de wasserij, waarbij het 
wasgoed in door stoom verwarmde droogkasten  
werd gedroogd. Het bleekveld was niet meer nodig  
bij deze wasserij. 

Wat rest
Inmiddels heeft het terrein van de voormalige wasserij 
Helderoord/Caretex een nieuwe bestemming voor 
woningbouw gekregen. Dit jaar zullen er woningen 
gebouwd gaan worden voor mensen die moeten 
verhuizen vanwege nieuwbouw van het winkelcentrum 
Orden. Een restant van de bedrijvigheid aan weers-
zijden van de beek is nu nog te zien in de vorm van 
een betonnen bak waar het water van de opgehoog-
de Orderbeek doorstroomt. Op wel 2 m boven het 
maaiveld, ooit de hoogte die gebruikelijk was voor 
het aandrijven van het molenrad van de watermolen.

En de Orderbeek in Brink en Orden? Hij leve voort, 
met dank aan de vele en heftige regenval op de 
Veluwe en de beheersmaatregelen van gemeente 
Apeldoorn en Waterschap Veluwe. 

nieuws uit de wijk

Niet vergeten!
Feestelijke Algemene Vergadering van wijkraad Brink&Orden op woensdag 10 oktober a.s.Aanvang 20.00 uur,Cortenbosch college, zie p. 48

Wijkraden van Apeldoorn NoordWest laten onze nieuwe 

burgemeester John Berends een kijkje nemen in ons stadsdeel

Op 22 augustus kregen de wijkraden  
en de burgemeester de gelegenheid 
wederzijds nader kennis te maken met  
de wijken.
Al fietsend werd een aantal onderwerpen 
besproken en de burgemeester geïnfor-
meerd over mooie zaken en knelpunten. 
Dit was de eerste gelegenheid, die zeker 
navolging gaat krijgen en dan per wijk.
Wijkwethouder Olaf Prinsen, directie-
raadslid Theo Berben en stadsdeel-
manager José Cvetanoviç waren ook 
van de partij.

25 jaar wijkraad
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Sprengendorp presenteert HUIS

Met de hele groep mensen komen we aan 
bij een put. Er zit een kat die gefascineerd 
naar de geluiden uit de put luistert. Gepiep 
van ratten, gevolgd door een stem die een 
verhaal vertelt van beerputten, nieuwe 
riolering en de bewoners van het onder-
grondse die gemakkelijk hun weg naar 
boven vonden. Gelukkig blijkt het Spren-
gendorp over een held te beschikken die 
wel raad weet met deze rattenplaag. 

Hiervoor waren we bij een dame die een 
verhaal vertelde over de oorlog. Iedereen 
wordt gevraagd de ogen te sluiten en in 
gedachten mee te gaan naar de schuilkelder. 
Een schuilkelder gemaakt in de kelder van het 
huis waar ze met het gezin en de buren zaten. 
Over bommen, de geur van brood, een treinreis 
naar Utrecht en foute en goede opa’s. En 

vooral ook een vader die is opgepakt door de 
Duitsers.

Afgelopen mei werden er in het Sprengendorp 
verhalen verteld. Vele verhalen, verteld vanuit 
de voortuin door bewoners van het Sprengen-
dorp en onderweg door de gids, die het publiek 
meeneemt van tuin naar tuin. Verhalen die 
samen het verhaal van het Sprengendorp van 
1923 tot nu vertellen. Persoonlijke verhalen, die 
soms een tijdsbeeld geven van Apeldoorn en 
soms ook een stukje wereldgeschiedenis in zich 
hebben. Elke avond van het weekend een 
andere voorstelling. Het eerste weekend komen 
de bewoners van het Sprengendorp en hun 
genodigden naar de verhalen luisteren en 
kijken. Het tweede weekend is voor mensen van 
buiten het dorp. Alle voorstellingen, zes dagen, 
twee voorstellingen per avond zijn vol.

Het snoepwinkeltje van mevr. Tullekens 
Maar ineens moest je denken aan de vorige keer 
dat er visite was en dat de tantes zaten te 
kwebbelen over dingen die helemaal niet voor 
jouw oren bestemd waren... 
En dat je toen ineens een cent kreeg om iets bij 
mevrouw Tulleken te kopen... 
Als je nou eens... 
En je begon zachtjes te neuriën en een beetje met 
je tong te klakken; klakklakklak... en je ging een 
beetje verzitten, zodat de poten van je stoel een 
piepend geluid over het zeil maakten... 
En ja hoor, midden in een zin hield een van je 
tantes op met praten en zei tegen je: “Wil jij 
misschien even naar het winkeltje, iets kopen...” 
 
Verteller Manuela Riphagen 
Schrijver Jeannette Teijgeler
Input verhaal Jen en Margreet Warmels

Cees Kraaijenhof houdt tijdens zijn vertelling een 
alternatieve bingo. Wie ‘bingo’ roept, moet betalen.

echte verhalen van bewoners door bewoners



nieuws uit de wijk 19

De voorbereiding om tot deze voorstellingen 
te komen, heeft ruim een jaar geduurd. Het 
project is ontstaan naar aanleiding van de 
vraag aan kunstenaar Françoise Braun van 
woningcorporatie De Goede Woning om een 
kunstproject met en voor bewoners van het 
Sprengendorp te bedenken. Na vele gesprek-
ken met bewoners ontstond het idee van een 
verhalen-vertel-voorstelling, om de veelheid 
aan mooie verhalen van het dorp een podium 
te geven. Bewoners werden vertellers. Twaalf 
amateurschrijvers uit Apeldoorn en omstreken 
hebben de verhalen op papier gezet onder 
leiding van een docent theaterschrijven van 
Markant en deze verhalen weer teruggeven 
aan de bewoners. Daarna is er gerepeteerd, 
zowel individueel als gezamenlijk, per avond 
van de voorstelling. Er zijn decors bedacht en 
verzameld door weer andere bewoners. 

Generale repetities, flyers en posters gemaakt, 
horeca geregeld en zo werd het langzaam 
maar zeker 11 mei. De dag van de eerste 
voorstelling. 

Het varken
Moeder staat in de keuken bevelen te geven. 
Op een stoel, dan kan ze alles goed zien. 
Ze heeft een sigaar opgestoken. Haar haar zit 
wild om haar hoofd. Bezweet blaast ze de rook 
uit. “Hee Hennie!” roept ze, “niet eten van het 
vet! Goed het zout erin wrijven, Martin! De lever 
moet ook in het water, Mini! Voorzichtig Ellie, 
straks scheurt de darm! Frans, iets langzamer 
malen, Ellie kan het niet bijhouden. Truus, pak jij 
de borden voor de snert? Hennie, smeer jij het vet 
op het roggebrood?” Oma maakt ondertussen de 
tafel schoon. Het hele varken is weg. Alles is 
gebruikt.   

Verteller Frans Linders
Schrijver Carolijn Toren

In september wordt het project afgesloten. 
Dan wordt het boekje gepresenteerd met 
daarin de verhalen van de schrijvers, een 
luister-cd waarop de verhalen te beluisteren 
zijn, ingesproken door de bewoners. En een dvd 
van hoe het project tot stand is gekomen en een 
impressie van de voorstellingen. 

Ook zal één boekje, tezamen met geschreven 
reacties van het publiek op de voorstelling, 
begraven worden onder de boom van het dorp. 
Een van de gidsverhalen gaat over dat er onder 
deze boom, die je ziet als je het Sprengendorp 
binnenkomt vanaf de Asselsestraat, een koker 
begraven ligt. Een koker waarvan niemand 
meer weet wat erin zit. Daar voegen we nu een 
ander, nieuw geheim aan toe: om door 
bewoners van over 100 jaar of later gevonden 
te worden. Als monumentje voor deze tijd en 
daarvoor.

Sprengendorp presenteert HUIS is een 
project van Françoise Braun i.s.m. Centrum voor 
Kunsteducatie Markant Apeldoorn, in opdracht 
van woningcorporatie De Goede Woning. 
Anouk Schouten - eindregie, Janko Bartelink- 
video, Marjolijn vd Berg - begeleiding 
schrijvers, Thomas Boelaars - fotografie. 
Met dank aan de 12 schrijvers uit Apeldoorn 
en omstreken.

Verhalenvertelling gemist? Dan heeft 
u een extra kans om dit mee te beleven! 
Op de algemene vergadering van de 
wijkraad worden ook nog een paar 
verhalen verteld.

De foto’s links zijn gemaakt door Jen en Margreet Warmels

De foto’s bovenin zijn gemaakt door Jolien Westerbroek
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Alles op Orde(n)! 

Helemaal Ons Huis

Een prettige leefomgeving
Ons Huis en de gemeente Apeldoorn vinden het 
belangrijk om in te zetten op prettig wonen in 
Orden. Een mooie en aantrekkelijke woning in 
een fijne leefomgeving is dan ook het streven. 
Daarin kunnen we heel veel betekenen, maar 
bewoners maken uiteraard zelf hun buurt! 

Nieuw huismeesterskantoor
Ons Huis heeft op de hoek van de Hobbema-
laan en de Mauvestraat een nieuw huismees-
terskantoor gebouwd. Dinsdag 10 juli was de 
feestelijke opening samen met bewoners en het 
buurtteam. 

De huismeester Peter Beukers is het eerste 
aanspreekpunt voor de bewoners van de 
appartementen van Ons Huis aan de  
Mauvestraat, Hobbemalaan en de  
G.H. Breitnerstraat. Zichtbaar en herkenbaar  
aanwezig zijn is belangrijk. Voor bewoners 
moet de huismeester dan ook snel en makkelijk 
bereikbaar zijn. Met zo’n mooie en centrale 
plek midden in het gebied kan dat. 

Buurtteam
Het buurtteam ondersteunt bewoners daar 
waar nodig en kan snel en adequaat de 
helpende hand bieden om samen te werken aan 
een oplossing. Daarnaast worden er activiteiten 
georganiseerd door en voor bewoners. 
Inmiddels zijn dat er al aardig wat geweest.  

Zo maar een greep om u een beeld te geven: 
met Sint Maarten een lampionnenoptocht voor 
de kinderen, de buitenspeeldag, een buurtfeest, 
samen voetbal kijken. 

Er gebeurt veel en vooral belangrijk om te 
weten; er zijn veel actieve en enthousiaste 
bewoners die wat willen betekenen voor hun 
buurt. Daar willen Ons Huis en het buurtteam 
graag een steentje aan bijdragen. 

15de keer buitenspeeldag Mauvestraat
De buitenspeeldag aan de Mauvestraat werd 
dit jaar voor de 15de keer georganiseerd. 
Antoinnette Bletterman is de drijvende kracht 
achter dit prachtige evenement voor kinderen. 
Reden genoeg natuurlijk om haar even in het 
zonnetje te zetten. Van Maarten van Gessel 
(directeur-bestuurder van Ons Huis) en José 
Cvetanoviç (stadsdeelmanager van de 
gemeente) ontving zij daarom een bloemetje 
en een bijdrage om een speelelement aan te 
schaffen voor de buitenspeeldag.

“Wij zijn trots op diegenen die zich 
inzetten voor de buurt en de buren en  
wij hopen dat anderen zich daarbij 
aansluiten.”

Wilt u meer weten over Ons Huis? 
Kijk dan op www.onshuisapeldoorn.nl

Antoinette Bletterman ontvangt een bloemetje omdat ze al 
voor de 15e keer een buitenspeeldag heeft georganiseerd 
en zich al jaren vrijwillig inzet voor speeltuin Kindervreugd

Alles op Orde(n)! 
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Spel-o-theek De Speelrand Orden
Locatie +Punt Orden 
Germanenlaan 370
7312 JJ Apeldoorn

De Spel-o-theek in het kort: 
• Wij lenen speelgoed aan kinderen, (groot)ouders, verzorgers, scholen en instellingen
• Keuze uit meer dan 700 verschillende artikelen 
• Speelgoed en spellen voor peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar 
• Gezelschapspellen en puzzels voor alle leeftijden
• Veel educatief spelmateriaal > spelend leren
• Het speelgoed mag 4 weken worden geleend
• Contributie/lidmaatschapskosten € 17,50 per jaar (+ inschrijfgeld € 2,50)
• Dubbel abonnement of groot abonnement (voor scholen) ook mogelijk
 
Wij accepteren de strippen van Regelrecht

Onze openingstijden zijn aangepast  
maandagochtend 9.00 - 10.00 uur
dinsdagavond 19.30 - 20.30 uur

Interesse om ook mee te doen als vrijwilliger? Informeer maar eens!

Voor meer informatie, neem gerust contact op met onze voorzitter Diteke van Zijl, 
T 055 533 60 61 of kijk op www.spelotheek-despeelrand.nl
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Nieuwe ruimte voor 
Jongerenhonk 7312

Het jongerenhonk moest plaatsmaken 
voor de nieuwbouw op de Caretex-
locatie. Wij zijn allemaal heel blij, dat 
er een nieuwe ruimte is gevonden. 
Aan de achterkant van de school van 
Spitsbergen zijn twee lokalen ontruimd 
en het meubilair is intern verhuisd. 
Hierdoor kon er een aantrekkelijke 
ruimte, voor het aanpassen tot een 
jongerenhonk, worden gerealiseerd. 
De container gaat ook weer terugkomen 
in de buurt van het jongerenhonk.
Veel dank voor de positieve inzet is 
verschuldigd aan Ina Juffer, directeur 
en José Cvetanoviç, stadsdeelmanager.

Na de zomer gaan de deuren weer 
open. 

Briefwisseling met het koningshuis

Naar aanleiding van het thema  
‘Zo zijn onze manieren’ en Koninginnedag, 
verdiepte de Taalklas van o.b.s. 
Spitsbergen zich in het koningshuis en 
in het leven van koningin Beatrix. 

Er kwamen tijdens het thema allerlei vragen bij 
de kinderen boven. Vragen zoals: Is het leuk om 
koningin te zijn? Welke hobby’s heeft de 
koningin? Hoe komt het dat ze zo rijk is?  
In Apeldoorn hebben we Paleis het Loo. Wie 
heeft de mooie tuin gemaakt bij dit paleis? 
Vragen die ze graag beantwoord wilden zien. 
Gezamenlijk werd een officiële brief opgesteld 
met daarin de vragen van de kinderen.  

Op internet zochten ze het adres op, en er 
werden tekeningen voor de koningin bijge-
voegd. De envelop ging op de bus en … iets 
meer dan een week later kregen ze antwoord. 
Wel niet van Hare Majesteit de Koningin zelf, 
maar wel van haar secretaris. 
Een prachtige brief met deftige woorden, die in 
de Taalklas natuurlijk mooi besproken konden 
worden. 
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goed bezocht door meer dan 200 kinderen

Nationale Buitenspeeldag

Woensdag 13 juni 2012 terwijl de zon zich had verstopt achter de 
wolken en het toch wel een beetje fris was werd voor de 6e keer de 
Nationale Buitenspeeldag gehouden. Deze middag werd georgani-
seerd door het team buurtpreventie Eburonen in samenwerking met 
de Speelbox ’de Spelende Eburoon’ op de locatie tussen de flats aan 
de Eburonenstraat. Een deel van de Teutonenstraat werd hiervoor 
afgesloten. 

Voor iedereen was er wat te drinken en werden er 
snoepjes, fruit en een zakje chips uitgedeeld. 
De popcornman was een beetje verdrietig want helaas 
ging de popcornmachine kapot en moest hij veel 
kindertjes teleurstellen. Net als vorig jaar was het 
springkussen, de grabbelton en het schminken ook weer 
van de partij en vergeleken met de voorgaande jaren 
werd er ook meer op straat met het buitenspeelgoed 
van de Speelbox ‘de spelende Eburoon’ gespeeld. 
Ook was de Spel-o-theek aanwezig om de kinderen 
en ouders te informeren over de Spel-o-theek. 
We moesten afscheid nemen van de Speelbox ‘de 
Spelende Eburoon’, ivm gebrek aan vrijwilligers. De 
deuren gaan helaas dicht, maar ze maken een nieuwe 
start op een nieuwe locatie buiten de wijk Orden. 

Moe maar voldaan, kunnen we terugkijken op een 
geslaagde Nationale Buitenspeeldag. Vanuit de hele 
wijk Orden kwamen circa 200 kinderen onze Nationale 
Buitenspeeldag bezoeken. Zelfs de buitenschoolse 
opvang wist de Buitenspeeldag te vinden en een groot 
aantal ouders bleven hangen op ons gecreëerde 
terrasje en genoten van een kopje koffie/thee met wat 
lekkers terwijl ze toekeken hoe de kinderen genoten 
van deze dag. Zelfs de wijkagent konden we betrappen 
op een potje Twister met de kinderen. 

Dankzij de financiële ondersteuning van de Woonmen-
sen, de Goede Woning, de Wijkraad en de tomeloze 
inzet van de vrijwilligers die als dank een kleine 
attentie hebben meegekregen heeft deze middag 
zo succesvol kunnen verlopen. Hiervoor onze 
hartelijke dank. 

Buurtpreventie Eburonen

Kijk voor meer foto’s van de Nationale Buitenspeeldag 
2012 op www.buurtpreventie-eburonen.

Spanje, 18 september 2012

‘Nuestra niño y niña’
Ach, ik bedoel natuurlijk: ‘lieve jongens en meisjes’!

Vanuit mijn luie stoel in de zon op het terras van mijn huis zie ik de 
pieten al weer héél druk bezig. De boot moet op tijd klaar gemaakt 
worden, zij zijn aan het schilderen en de schroefjes allemaal weer 
vast aan het maken.Wij gaan weer naar Nederland en natuurlijk ook 
naar  Apeldoorn komen. Wij vinden het weer erg leuk om jullie op het 
Ordenplein en in Plexat te zien op 24 november.
Jullie zullen vast wel weer gegroeid zijn en misschien komen er nog 
meer kleine kinderen mee, die vorig jaar nog te jong waren.
Sturen jullie de verlanglijstjes op? Vraag het maar aan jullie ouders.
Tot ziens allemaal en wij hopen, dat het niet  zo koud wordt als 2 jaar 
geleden.

Recuerdos, (groeten) van Sinterklaas
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samenwerken voor de leukste wijken om in op te groeien

GrOOt wOrden in Orden en Sprengendorp

‘Orden en Sprengendorp worden de  
leukste wijken om op te groeien.’  
Dat was het uitgangspunt van de 
bijeenkomst in begin 2012 ‘GrOOt 
wOrden in Orden en Sprengendorp’. 

Enkele tientallen betrokken vrijwilligers, ouders, 
werkers, bewoners, organisaties, sportvereni-
gingen, scholen, scouting, kinderopvang, 
buurtwerkgroepen en jeugdzorg waren bij 
elkaar om over die leukste wijk te praten. Niet 
alleen de ouders en de school hebben een 
belangrijke rol bij het opgroeien van kinderen 
en jeugd. Ook de buurt is van essentieel belang 
voor kinderen. En dan natuurlijk een buurt 
waarin het fijn is om te wonen waar leuke 
dingen te doen zijn. Daar leren kinderen samen 
leven. 
Er is afgesproken dat we met z’n allen aan de 
slag gaan om een aantal thema’s veel meer 
samen met de buurt aan te pakken. Het gaat 
dan om sport, nieuwe media, kunst en cultuur, 
natuur, kinderen die meepraten over de buurt, 

een happykids-route in de wijk met leuke veilige 
routes en oversteken, een kinderwijkkrant, het 
jeugdhonk, een opvoedcafé etc. 
De Brede School Orden ondersteunt het idee 

van harte en zal ook haar activiteiten meer 
richten op de buurt. Verschillende werkgroepen 
met bewoners uit de buurt en organisaties die 
wat kunnen bijdragen zijn al aan de slag. Het is 
geweldig om te merken dat er veel talenten zijn 
onder de bewoners van Orden en Sprengen-
dorp die meewerken aan dit initiatief.

Er zijn veel ideeën en als u zich aangesproken 
voelt om ook mee te doen, neem dan even 
contact op. Dus met elkaar naar de leukste wijk 
om op te groeien.

Jan van Eijk, buurtregisseur Orden 
E j.eijk@apeldoorn.nl
T 06 526 347 73                                     

Niet vergeten!
Feestelijke Algemene Vergadering van wijkraad Brink&Orden op woensdag 10 oktober a.s.Aanvang 20.00 uur,Cortenbosch college, zie p. 48

25 jaar wijkraad
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Activiteitenoverzicht +Punt Orden 
NUMMER 2, augustus 2012 

 

Speel-o-theek de Spelrand 
Tegen een kleine vergoeding lenen wij speelgoed en spellen 
uit. Openingstijden zijn: 
 
Maandagochtend 09.00-10.00 uur 
Dinsdagavond van 19.30-20.30 uur 
 
Darten (16+) 
Heeft u zin om een keer te komen darten? Dat kan iedere 
maandagavond van 19.00 tot 21.30 uur in de kelder van 
+Punt Orden. De deelname is gratis. Voor een drankje wordt 
een kleine bijdrage gevraagd.  
 
Creatieve avond 
Ben je graag creatief bezig, maar niet alleen? Doe dan met 
ons mee! Iedere maandagavond van 19.00 tot 21.30 uur. De 
deelname is gratis. Voor een drankje wordt een kleine bij-
drage gevraagd. U dient wel uw eigen knutselmaterialen 
mee te nemen. 
 
Naailes 
Iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur worden er 
naailessen voor beginners en gevorderden gegeven. U moet 
uw eigen materialen meenemen. Patronen en machines zijn 
aanwezig. Deelname € 2,50 
 
Lunch uurtje 
Elke dondermiddag van 12.00 tot 13.00 uur. 
Aanmelden voor dinsdag. Deelname € 1,50. 
 
Meditatie groep 
Elke donderdagavond 19.00 tot 20.30 uur kunt u meedoen 
met de meditatiegroep. 
 
Internet 
Tijdens de koffieochtend kunt u gratis 
gebruik maken van de computer en 
internet. Chatten is niet toegestaan. 
 
 
 
 
 
 

 

Koffe inloop 
Vrije inloop voor een heerlijk kopje 
koffe om gezellig met de buurt-
bewoners bij te praten. Dagelijks van 
10.00 tot 12.00 uur. Koffe is gratis! 
 
Spreekuur de Woonmensen 
Voor vragen en advies over wonen, zorg en buurt kunt u 
bij de klantadviseur terecht. Elke donderdag van 14.00 tot 
16.00 uur heeft de klantadviseur van de Woonmensen 
spreekuur. 
 
Spreekuren De Goede Woning 
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur 
aan de Romeinenlaan 1. 
 
Spreekuur wijkagent 
Buurtbewoners die iets willen melden aan 
wijkagent Eddie van Essen of hem een vraag 
willen stellen, kunnen elke maandag van 
14.00 tot 15.00 uur terecht op zijn spreekuur. 
 
Spreekuur Sociaal Wijkbeheerder 
Zaken omtrent leefbaarheid in uw woonomgeving kunt u 
met de Sociaal Wijkbeheerder bespreken. Elke donderdag 
van 09.00 tot 13.00 uur houdt de Sociaal Wijkbeheerder 
spreekuur. 
 
Spreekuur Sociaal raadslieden MD Veluwe 
Voor maatschappelijke dienstverlening en voor 
bijvoorbeeld het invullen van formulieren, kunt u terecht bij 
de Sociale raadslieden van MD Veluwe. Elke dinsdag van 
13.00 tot 15.00 uur is er spreekuur. 
 
Nieuwe activiteit of ruimte reserveren? 
Heeft u een leuk idee voor een activiteit of wilt u een 
ruimte reserveren voor een buurtactiviteit? Bel met de 
afdeling Wijkontwikkeling van de Woonmensen, tel. 055 - 
548 48 48 



Op 30 mei is er op het speelveldje aan de 
P. de Hoochlaan onder grote belangstelling 
een nieuw speeltoestel geplaatst. De buurt 
en de wijkraad zijn heel blij dat in deze 
moeilijke tijd voor de gemeente toch nog in 
een speeltoestel kon worden geïnvesteerd. 
Het is een mooi RVS multifunctioneel 

Nieuw speelveldje P. de Hoochlaan 
gerealiseerd

Vakantiespeeldagen bij Kindervreugd

13 juni j.l. hadden we alweer de 18e editie van 
de straatspeeldag bij ons in de wijk Klein 
Driehuizen. Dit jaar was het thema sprookjes en 
dat was te merken ook, want er liepen heel wat 
prinsen en prinsesjes rond. Om 13.30 uur werd 
onder toeziend oog van sneeuwwitje de 
feestelijke middag geopend. Namens het 
buurtcomité ‘Klein Driehuizen’ wil ik graag alle 
sponsoren en vrijwilligers bedanken voor het 
realiseren van deze fijne dag.

Bob Orbons-Tutelea

Straatspeeldag 
Driehuizen

speeltoestel geworden. Fijn dat de buurt zo 
enthousiast heeft gereageerd en de handen 
bij het plaatsen ook uit de mouwen heeft 
gestoken. Samenwerking is maar alles, dit 
zouden wij samen nog meer moeten doen in 
de toekomst. Zo maken wij er fijne wijk van 
om te wonen.

Na het succes van de dagen in 2011, 
hebben de deelnemende partijen begin 
van het jaar besloten ook in 2012 weer 
vakantiespeeldagen te organiseren. 

Dit is weer erg leuk geweest, spellen met elkaar 
doen en een lekkere BBQ op vrijdagavond 10 
augustus.
Wel eerst de groten vanaf 8 jaar aan het werk 
gezet om spiesjes met groente en aardappelen 
te maken, dit onder leiding van een ‘kok’.
Wat hadden de kinderen een geluk met het 
weer en dat in deze natte en koude zomer.

Het waren heerlijke dagen, met zon en wolken 
en lekkers.

Dank aan de stagieres, vrijwilligers en de  
jongerenwerkers Bas en  Daphne, die het deze 
keer  mogelijk gemaakt hebben.
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Groen(ten) in de wijk 

Bij kinderdagverblijf het Kinderatelier aan 
de Germanenlaan is een mooie tuin met 
veel natuurlijke materialen. Kinderen van 
0 tot 4 jaar spelen hier dagelijks buiten, 
ook als het wat minder mooi weer is.  

Zo kunnen de kinderen het verschil in seizoenen 
ervaren. Ze zien wat voor beestjes er tussen 
de verschillende planten leven en kunnen naar 
hartenlust klimmen, klauteren of zich verstoppen 
tussen de struiken. Samen met onze buren,  
het Pluspunt, zijn dit voorjaar kruiden- en 
moestuinen aangelegd. 

Kinderen van het kinderdagverblijf, peuter-
speelzaal de Bengelenbak en buitenschoolse 
opvang de Globetrotters helpen de vrijwilli-
gers van het Pluspunt met zaaien, onder houden 
en oogsten. De producten worden straks 
verwerkt in gerechten die samen met  
de kinderen worden klaargemaakt.

Samenwerking in de buurt
Het groenproject is een fantastisch voorbeeld 
van een intensieve en enthousiaste samen-
werking tussen Pluspunt-medewerkers, 
vrijwilligers en de pedagogisch medewerkers 

kinderatelier en +Punt zorgen voor 

van kinder opvang OOK. En vergeet de 
kinderen niet! Over en weer werden afspraken 
gemaakt en die zijn allemaal nagekomen. Veel 
mensen verzetten samen veel werk! Er komt een 
doorgang met een hek vanuit de kinderopvang-
tuin naar de tuin achter het Pluspunt. Samen  
met de kinderen en hulp uit de buurt worden 
kruidenperken in de voortuin van het kinder-
dagverblijf aangelegd. Uren achtereen wordt 
er gegraven, gespit en gesnoeid. Scholieren 
van het Cortenbosch college met een maat-
schappelijke stage opdracht komen hierbij 
helpen. 

Feest
Op 21 april is de feestelijke ‘Open-doe-dag’ 
geweest. Gelukkig bleef het de hele dag droog. 
Het was een groot feest: bij de kinderopvang 
waren allerlei activiteiten voor de kinderen en 
was lekker ijs te krijgen. Bij het Pluspunt werden 
vele creatieve activiteiten gepresenteerd en 
konden foto’s uit de buurt en kruiden geraden 
worden. Aan het eind van de dag hebben we 
met zijn allen met een drankje bij het Pluspunt 
genoten van de rap van Dani en zijn vrienden. 
Iedereen kijkt met een trots gevoel terug op het 
tot stand komen van deze dag en vooral met 
een goed gevoel naar de toekomst, want we 
weten zeker dat we van deze goede samen-
werking nog veel meer vruchten zullen gaan 
plukken!
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stadspark Berg en Bos is een boom rijker

Wijkraad Brink&Orden plant een boom 

Op woensdag 21 maart heeft Wijkraad 
Orden, onder de toekomstige nieuwe naam 
Wijkraad Brink en Orden een boom geplant 
op de grote speelweide in het park Berg en 
Bos. 

De hulp van schoolkinderen was daarbij 
onmisbaar. De speelweide is een zogeheten 
Cool Nature speelplek waar op avontuurlijke 
wijze en met natuurlijke materialen gespeeld 
kan worden. De wijkraad heeft daarmee een 
natuurlijke bijdrage geleverd aan deze 
speelplek, gelegen naast het zwijnenbosje en 
naast het klimbos. Onze wijkraad is een van de 
twaalf instanties die hiervoor een boom 
gedoneerd hebben. 
Lees meer over deze speelplek in het artikel uit 
de Stentor van donderdag 22 maart 2012.
www.destentor.nl/regio/apeldoorn/10707184/
Lekker-spelen-in-Park-Berg-en-Bos.ece

Workshops 
experimenteel 
schilderen
Tegen 7 uur ‘s avonds druppelen de 
deelnemers binnen. Jong en oud 
scharen zich achter de tafel waar 
van alles ligt: verf, doek, papier, 
voorbeelden, boeken, penselen, 
paletmessen. Iedereen gaat lekker 
aan de slag, een aantal durft te 
experimenteren.  

Er wordt hard gewerkt en de tijd vliegt, 
er is nauwelijks tijd voor een kop koffie 
met wat lekkers, laat staan een pauze!
In het najaar zijn er weer nieuwe 
workshops met steeds een ander thema 
en andere technieken. De kosten zijn 
15 euro per persoon per avond.
De folder met de data ligt in De Kunsterij, 
daar kunt u zich ook aanmelden. 

Kunst in Orden
In elk nummer schenken we aandacht aan 
kunst in onze wijk. U komt er misschien 
elke dag langs en staat er niet bij stil. 
Toch draagt kunst bij aan schoonheid en 
kwaliteit van onze ruimte buiten: omdat je 
er door geraakt of geïnspireerd wordt, 
omdat je het mooi, bijzonder of misschien 
juist  lelijk vindt. Hoe dan ook, kunst laat 
je door andere ogen kijken naar de wereld 
om ons heen. Dit keer:

De Hardwerker van Helen Frik (1999) 
Op de hoek van Breitnerstraat en Rubensstraat, 
diep in de wijk Orden, vindt u een dik, michelin-
achtig mannetje, altijd aan het werk achter zijn 

computer op een strak bureau. Een beeld dat 
nu, 13 jaar nadat de Engelse kunstenaar Helen 
Frik dit beeld maakte, nog steeds actueel is. 
Je kunt op het bankje tegenover hem zitten, met 
je rug naar de man toe; die hoort of ziet immers 
toch niets om hem heen? Via computer en 
smartphone zijn we, niet alleen zittend maar 
ook steeds meer al wandelend en fietsend in 
contact met de hele wereld maar soms vergeten 
we het directe contact met mensen om ons 
heen. Het beeld is een uitwerking van Friks 
zelfgeschreven verhaal over een man die ze 
vanuit haar huis iedere avond achter zijn 
computer bezig zag.

De Hardwerker van Helen Frik
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De Boomgaard leeft op

De Boomgaard tegen de Rode beek aan, naast het speelveld en 
hondenuitlaatplaats, iets van de hoek van de Pieter de Hoochlaan 
en Ordermolenweg lag er jaren verwaarloosd bij, maar is nu aan 
een tweede leven begonnen!

Een aantal buurtbewoners hebben dit voorjaar en van de zomer 
stevig aangepakt en het door bramenstruiken en brandnetels ondoor-
dringbare veldje veranderd in een prachtige tuin rond de gesnoeide 
fruitbomen. Alle ingrediënten om het er nog aantrekkelijker voor 
bezoekers te maken zijn nu aanwezig. Een mooi hek en een takkenril 
ter afbakening van de omgeving, een wandelpad van houtsnippers, 
boomstammetjes om op te zitten; de wilde bloemen zijn gezaaid, en 
nieuwe bessenstruiken zijn geplant. 

SEV nam het voortouw
De initiatiefwerkgroep die het voortouw heeft genomen met finan-
ciële steun van de SEV (Stichting Experimentele Volkshuisvesting) 
en met een actieve bijdrage van de gemeente Apeldoorn en de 
buurtregisseur, ziet nog vele mogelijkheden waar de buurt van kan 
profiteren. Je kunt er op een mooie dag verblijven en genieten van 
de tuin, of zomaar een praatje maken. Of ervaring en kennis uitwis-
selen over de natuur, zoals wilgentenen leren vlechten, leren snoeien, 
nestkastjes bouwen. Gewoon lekker meehelpen met het onderhoud 
en oogsten en smullen in het najaar kan natuurlijk ook. Of wat te  
denken van een feestje houden, zoals een zomerfeest of een  
barbecue met buurtbewoners? De Boomgaard is daarmee een  
beetje de eigen achtertuin. 

Werkgroep van buurtbewoners
Door samenwerking met kinderdagverblijf de Kleine beer en BSO de 
Hobbit, biedt de Boomgaard een aangename en leerzame plek voor 
jong en oud. Eind augustus is gebleken dat meer buurtbewoners zich 
hebben verenigd in een werkgroep om op de hoogte te blijven  
van de ontwikkelingen, mee te denken en mee te helpen op allerlei 
manieren om de Boomgaard een gezond tweede leven te geven.
Voor de meest up-to-date informatie kunt u onze website  
raadplegen: www.wijkraadorden.nl.

Toegang tot de Boomgaard

SEV is 1 juli jl. gefuseerd met KEI, Nirov en NICIS tot Platform31
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Veluwse bermen in Brink en Orden

Wanneer je vanaf de Europaweg de Laan 
van Spitsbergen onze wijk in rijdt, ziet u 
diverse bomen in de bermen. In juni / juli 
staan de bermen volop in bloei met prach-
tige wilde bloemen. 

Het is u misschien nooit opgevallen maar de 
bomen bestaan vooral uit grove dennen en een 
paar eiken en berken. U merkt een lichte 
glooiing in de Laan van Spitsbergen: onze wijk 
ligt bepaald niet waterpas! De glooiingen 
herinneren aan de ontstaansgeschiedenis van 
de Veluwe. 

De Veluwe bestond enkele eeuwen geleden uit 
woeste gronden die maar bleven stuiven, 
duintjes opwierpen en die akkers dreigden te 

De Kunsterij
Inmiddels is De Kunsterij, galerie voor 
vrijetijdskunstenaars, alweer een halfjaar 
een groot succes. Veel kunstenaars uit ons 
wijkgebied, maar ook daarbuiten, hebben 
hun kunstwerken getoond in het vroegere 
winkelpand aan het Ordenplein.  

Een groot aantal bewoners uit onze en andere 
wijken heeft inmiddels de weg naar de galerie 
gevonden om de exposities te bezoeken.  
En voorlopig kunt u nog steeds genieten van de 
vele mooie dingen die gemaakt worden door 
(buurt-)bewoners die in hun vrije tijd creatief 
bezig zijn. Iedere expositie is weer een mooie 
afwisseling van kunstvormen.

Wat is er zoal te zien? 
Schilderijen; van abstract tot figuratief, acryl en 
olieverf, grote doeken, mini-schilderijtjes.
Keramiek; schalen, vazen, figuren, in de 
prachtigste kleuren. Beelden van verschillende 
soorten steen, klein en groot. Wandkleden, 
quilts. Poppen: sprookjesfiguren, maar ook 
poppen waarin we bekende mensen herkennen. 

laten verdwijnen. Vanaf ongeveer 1850 tot 
begin 1900 zijn miljoenen grove dennen op de 
Veluwe aangeplant om het stuivende zand te 
beteugelen. De grove den, die het goed doet 
op de droge zandgrond, is daarmee hét 
symbool voor die strijd tegen het zand. 
Vandaar ook de grove dennen op het Stations-
plein van Apeldoorn en in de bermen van de 
Laan van Spitsbergen.

Yvonne Zwikker

25-jarig bestaan wijkraad
Op dit moment is er in De Kunsterij een 
expositie speciaal ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van onze wijkraad. Er wordt 
aandacht besteed aan markante gebouwen in 
en rond Apeldoorn en in onze wijk. 
Naast de exposities die per zes weken 
wisselen, worden er workshops georganiseerd 
door de kunstenaars die exposeren. Onder des-
kundige begeleiding en onder het genot van 
koffie en wat lekkers kunt u zich dan uitleven op 
allerlei gebieden . Deze workshops zijn geschikt 
voor iedereen,  ervaring op het creatieve 
gebied is niet nodig!  Een wellicht beschikt u 
over meer creatief talent dan u ooit vermoed 
heeft...

Kijken mag en exposeren ook
De Kunsterij is geopend op vrijdag en zaterdag 
van 11 tot 17 uur.  Komt u gerust eens binnen 
kijken. Daar liggen ook aanmeldingsformulieren 
voor wie graag wil exposeren en voor 
degenen die zich willen inschrijven voor een 
workshop. Voor het overzicht van de exposities 
en de workshops verwijzen we u naar de 
website van de wijkraad www.wijkraadorden.nl 
of naar het overzicht dat hangt op de deur van 
De Kunsterij. 
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Het is mooi om te zien dat de  
nieuwe bomen goed aanslaan en 
van de Asselsestraat op termijn  
een fraaie laan zullen maken.  
De bijzondere lantaarnpalen  
vormen al een laan op zich!

Bovengronds brengen Orderbeek
Begin 2012 is het plan gepresenteerd om de Orderbeek tussen de 
Laan van Spitsbergen en de Jachtlaan weer bovengronds te 
brengen. 

Dit plan is door bewoners over het algemeen positief 
ontvangen. In juni j.l is met bewoners een extra 
overleg gevoerd over de verkeerssituatie op het 
stukje Frans van Mierisstraat tussen de Zanderijweg 
en de Ruysdaellaan.  
Dit stukje wordt net als de rest van de Frans van 
Mierisstraat eenrichtingsverkeer. Het probleem spitst 
zich vooral toe op de krappe verkeerssituatie ter 25 jaar wijkraad

hoogte van Özbaktat met veel laden en lossen. Met 
alle betrokkenen wordt nu  bekeken hoe dit knelpunt 
kan worden opgelost. Ondertussen werkt de 
gemeente het Orderbeekplan verder uit.

De Asselsestraat 
wordt een mooie 
laan

Workshops 
in de Kunsterij
                         

Expressionisme schilderworkshop 
Op 11 oktober, donderdagavond van 
19.00 - 21.30 uur geeft Jolanda van Hattum 
een workshop acryl. 

We gaan werken met pasteuze verf, nat in nat. 
Hoe doe je dat met acrylverf?                                       
Thema is expressionisme; denk daarbij aan 
Kandinsky, Frans Marc en August Macke. 
Er wordt gewerkt op spieraam en er zijn 
voldoende inspiratiebronnen aanwezig.                                 
Kosten: €15,- incl. materiaal, koffie en thee 
Informatie en inschrijving: 
atelierludiek@hetnet.nl

Encaustic Art
Op 25 oktober en op 22 november, donderdag-
avond van 19.30 - 21.30 geeft Marion Overbeek 
een workshop Encaustic Art. Schilderen met een 
strijkboutje met zuivere bijenwas. 
Experimenteer met beelden, teksten, stoffen en 
draadjes en maak een mixed media kunstwerkje.
Kosten per workshop:  €15,- euro incl.
materiaal, koffie en thee.   
Informatie: en inschrijving:  
www.dewegnaarjehart.nl 

‘Kunst’ Dummy maken
Op donderdagavond  8 november van  
19.00  - 21.30 uur geeft Jolanda van Hattum  
een workshop acryl.

Je kunt op verschillende ondergronden 
schilderen. Zo ook op een dummy: een boekje 
met lege bladzijdes en een linnen kaft.
Het boekje kun je gebruiken voor aantekenin-
gen, tekeningen, reisverslagen van de vakantie, 
etc. Er wordt gewerkt  met acryl en gelmedium. 
Daarbij  gebruiken we allerlei materialen zoals 
papier, karton, stof, behang, stro, draad. 
Kosten: €15,- incl. materiaal, koffie en thee.                             
Informatie en inschrijving:   
atelierludiek@hetnet.nl 
 
De folders zijn te verkrijgen tijdens 
de openingstijden van de Kunsterij en
in de cadeaushop ‘De weg naar je hart’
naast Kokkie.



Uw tuin is in Orde(n)

Driehuizerspreng stroomt als vanouds

Op de Driehuizerweg zijn de voorbereidingen 
voor de nieuwe duiker ook al in volle gang. 
Eerst moeten de gasleidingen verdiept 
aangelegd worden om straks het water 
doorgang te verlenen. Dat is een heel karwei 
en vooral het graafwerk is een precisieklusje 
vanwege de ondergrondse kabels die nu 
zichtbaar worden en niet kapot getrokken 
mogen worden. Ter plekke wordt de gasleiding 
met een U-bocht opnieuw aangelegd.
Er wordt een keerwand aangebracht. Daarna 
kan de loop van de spreng naar de keerwand 
worden gegraven. Er volgen de nodige 
werkzaamheden aan de keerwand, waaronder 
het metselen van de muurtjes. De oude loop 
onder het wegdek van de Driehuizerweg moet 
worden afgesloten.

Op maandagmiddag 11 juni 2012 krijgt de 
Driehuizerspreng na het doorknippen van het 
lint en het verwijderen van de tijdelijke 
zandkering haar oorspronkelijke loop weer 
terug. Hiermee is er een einde gekomen aan het 
deels ondergronds verstoppen van de spreng. 
Een maatregel uit het midden van de vorige 
eeuw om de Sparta rijwielenfabriek te kunnen 
uitbreiden.

In Orden kun je kruiden, groenten, fruit 
zien groeien in de openbare ruimte. Dus 
gewoon op straat of op plekken waar 
iedereen kan komen. Het wordt steeds 
lekkerder in Orden. 

Mede dankzij de Stichting Experimenten 
Volkshuisvesting, de Goede Woning, 
Woonmensen en de gemeente zijn er al 
groene juweeltjes te bewonderen. Buurtbe-
woners zijn verantwoordelijk en zorgen heel 
goed voor hun plekjes.
Aan de P. de Hoochlaan is de oude vervallen 
boomgaard door bewoners weer helemaal 
opgeknapt. Ook de kinderen van de BSO de 
Hobbit hebben er hard aan gewerkt. Het 

De herstelwerkzaamheden van de  
Driehuizerspreng waren nog in volle gang.  
“Wat moet dat worden?” vraag je je af.  
De graafmachines gingen rigoureus te 
werk en lieten ter hoogte van de spreng 
aan de Zanderijweg een flink spoor van 
vernieling zien. Gelukkig is het net als een 
verbouwing thuis. Eerst slopen en dan kan 
het opbouwen beginnen.

De kop van de spreng aan de Zanderijweg 
wordt geheel veranderd. Het smalle watertje, 
voorheen onzichtbaar tussen de graspollen,  
ligt nu diep in een talud en de beschoeiing 
wordt aangelegd. Zo is ter plaatse het water 
weer zichtbaar geworden. Het is verbazing-
wekkend, hoe snel het water daar al stroomt. 
De stekelbaarsjes wagen zich op een rustige 
zondagmiddag al weer stroomopwaarts.  
De spreng leeft! En de kikkers zullen ook vast 
wel weer terugkomen, want het kikkerdril is 
vooraf weggevangen en de kikkervisjes zijn hier 
weer uitgezet.

De paaltjes voor de beschoeiing bieden de 
jeugd in de buurt een prachtige kans om hun 
bouwvaardigheden bot te vieren. Het 
braakliggend terrein naast het appartementen-
complex ‘Sparta Luce’ krijgt ongevraagd een 
nieuwe bestemming. Het is grappig om te zien, 
hoe de stapel paaltjes benut wordt voor het 
maken van hutten compleet met verdiepings-
vloeren. Zo zie je maar dat de jeugd nog 
creatief genoeg is in het spel. 

Anno 2012 zijn de bewoners van het apparte-
mentencomplex Sparta Luce in hun nopjes met 
dit prachtige in ontwikkeling zijnde stukje natuur 
naast en voor de deur. En ook u kunt via de 
wandelpaden vanaf de Zanderijweg of de 
Driehuizerweg van dit moois genieten. 
En dan te bedenken dat dit nog slechts het 
begin van het herstel van de Driehuizerspreng 
is. Er komt nog een speelplek voor kinderen 
langs de spreng en verderop langs de Prins 
Willem Alexanderlaan komt de spreng 
bovengronds te lopen en krijgt aansluiting op 
de daar bovengronds stromende Grift richting 
Brinkpark. 

Carel van der Meer

resultaat mag er zijn en in het najaar zal het 
oogsten aanleiding zijn voor een geweldig 
oogstfeest.
De moestuin aan de Morinistraat/Germanen-
laan ligt er prachtig bij. De buitenruimte 
tussen de flats is in zijn geheel geweldig 
opgeknapt. De bewoners hebben er samen 
met de Goede Woning een mooi gebied van 
gemaakt. Het is goed te zien dat er met 
liefde wordt gewerkt in de moestuin. Ook is 
duidelijk dat we groeizaam (regenachtig) 
weer hebben gehad.
De kruidentuin rond het +Punt groeit de pan 
uit. Samen met kinderopvang OOK hebben 
de bewoners een watergeefschema gemaakt. 
Binnenkort gaan vrijwilligers en kinderen van 
de kinderopvang een keertje koken om dan 
de kruiden te kunnen gebruiken in een 
heerlijke gezamenlijke maaltijd.
Samen verantwoordelijk voor je omgeving 
en er ook nog leuke dingen mee doen. 
Als u ideeën hebt, neem dan contact op met 
buurtregisseur Jan van Eijk.

E j.eijk@apeldoorn.nl                                   
T 06 526 347 73                                     
twitter www.twitter.com/janvaneijk                    

groen en kunst34
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door Bert Kompagne

Wonen in Villa Tima aan de Fabrieksstraat

Wanneer je zegt dat je aan de Fabrieksstraat woont, moet je wel wat kunnen vertellen 
als je laat zien dat je in een echt fabrieksgebouw woont. Deze straat dankt zijn naam 
aan een tricotfabriek van de NV Textielindustrie Maatschappij Apeldoorn (TIMA) die daar 
jaren gestaan heeft en waarvan het hoofdgebouw er nu nog staat. 

Het gebouw, een ontwerp van architect  
G. Beltman, werd in gebruik genomen in 1897  
en in de jaren daarna geregeld uitgebreid.
Bij de fabriek hoorde ook een blok van tien 
arbeiderswoningen aan de huidige Tienwonin-
genweg. De aaneengesloten bouw, toen iets 
nieuws voor Apeldoorn, was echter niet naar 
de zin van de arbeiders en de woningen 
werden weer verkocht. Om toch over voldoen-
de arbeidskrachten te kunnen beschikken reed 
er ’s ochtends en ’s avonds een speciale trein  
van Hattem naar Apeldoorn die stopte op  
alle tussengelegen stations en waarvoor  
een speciaal perron was aangelegd bij de 
Ritbroekstraat.
 
In de oorlogsjaren vanaf 1943 is de fabriek 
door de bezetter gevorderd geweest om te 
gebruiken bij de revisie van vliegtuigmotoren. 
Het interieur van de fabriek werd ingrijpend 
aangepast; na de oorlog is de fabriek ook  
nog door de Canadezen gebruikt. Na een 
restauratie werden de stoomketels in 1947  
weer onder stoom gebracht en kon weer 
worden gewerkt aan de tricotfabricage. 

In 1988 werd gestopt met de productie nadat 
het bedrijf was overgenomen door Ten Cate 
N.V.; de productie werd overgebracht naar  
het moederbedrijf in Geesteren. Lang is 

gezocht naar een goede bestemming voor het 
gebouw dat inmiddels op de gemeentelijke 
monumentenlijst was gezet. De gemeente 
kocht het gebouw voor het symbolische 
bedrag van 1 gulden waarna in 1992 door 
Woningbouw vereniging St. Jozeph met 
architect Van Duivenboden werd begonnen
met de bouw van 24 wooneenheden. 

Op de begane grond, waar vroeger een 
kistenmakerij, een naaierij en een ontvang -
kamer waren, werden twaalf wooneenheden 
gebouwd. Op de verdieping waar twee 
magazijnen en een monsterkamer waren, 
kwamen twaalf eenpersoons-wooneenheden. 
De plaats van de oorspronkelijke breierij, de 
pakkerij en de ververij, samen met de machine-
kamer, ketelhuis en schoorsteen is nu een mooi 
parkje met speelvoorzieningen.  
Alleen het bijzonder mooie exterieur herinnert 
nog aan de fabriek.

Driehuizerspreng stroomt als vanouds



bewoners overleggen met De Goede Woning 

Duurzame renovatie  

Schilderskwartier 

Stadionplannen voor Goudkuil-bosje?

Maandag 19 december was er een buurtcafé georganiseerd in het 
Cortenbosch college aan de Beatrixlaan voor de bewoners van het 
Schilderskwartier in Orden. 

De opkomst was boven verwachting en de avond bood de kans om aan 
het begin van renovatieplannen mee te praten over wat een ieder nu 
belangrijk vond. Een discussie in groepjes, met een steeds wisselende sa-
menstelling, heeft veel informatie over de wensen en problemen die men 
ziet, opgeleverd. De grote meerderheid vindt het prettig wonen in hun 
buurt. Wanneer de woningen zijn opgeknapt, geïsoleerd en de omgeving 
ook is aangepakt, is het helemaal een fijne woonplek in Apeldoorn.
Alle informatie is meegenomen en gaat worden verwerkt door werkgroe-
pen bij De Goede Woning.
Een flink aantal bewoners heeft aangegeven verder bij de voorbereidin-
gen mee te willen denken. De regiegroep, bestaande uit o.a. de gemeen-
te, wijkraad en andere partners van De Goede Woning, is hier heel blij 
mee en komt hier bij deze bewoners zeer binnenkort op terug.
Samen aan de duurzame renovatie werken voor een mooi en goed 
resultaat, dat is de conclusie van deze geslaagde avond. Er gaan in 2012 
zeker meer avonden worden georganiseerd om de bewoners te informe-
ren hoe het staat met de plannen.
Wordt vervolgd.
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In ons vorige Wijknieuws meldden 
wij u dat het bos van Goudkuil aan de 
Europaweg deel uitmaakt van het 
zogenoemde Natura 2000 Veluwe-
natuurgebied. 

Er is vanuit een politieke partij een lobby 
richting minister gaande om dit bos van 
Goudkuil uit de natuurbescherming te 
plaatsen. Als dat gebeurt zijn de strikte 
natuurbeschermingsregels niet meer van 
toepassing en wordt het gemakkelijker voor 
de eigenaar om het bos te kappen voor 
bebouwing zoals een stadion. 
Om dat te voorkomen heeft een groep 
verontruste bewoners verenigd in de 
Stichting Ordens Massief in april jl. een brief 
naar staatssecretaris Bleker gestuurd met 
het dringende verzoek dit bos binnen  
de Natura 2000 bescherming te houden. 
In dit bos gaat het vooral om de bescher-
ming van vogelkundige waarden zoals 
zwarte specht en wespendief. In mei jl. 

volgde het antwoord van de directeur van 
Natura 2000. 
Aanpassing van de begrenzing is alleen 
mogelijk als sprake is van een ecologisch-
wetenschappelijke fout bij de aanwijzing, 
dat wil zeggen als het gebied bij nader 
inzien toch niet van belang zou zijn voor 
vogelsoorten. 
Als wijkraad delen wij de zorgen van de 
bewoners; er blijven geruchten over 
stadionplannen op deze natuurlocatie.  
In de loop van 2012 neemt de minister een 
besluit over de definitieve begrenzing van 
het Natura 2000 gebied. 

We houden een vinger aan de pols!  

Ook de provincie zullen wij vragen dit  
bos binnen de zogenaamde Ecologische 
Hoofdstructuur te houden. Voor een  
eventueel nieuw stadion zijn er betere 
locaties in minder kwetsbaar gebied te 
vinden!

Een toast op het succesvol afsluiten van een deel van het onderzoek
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verbouwing/renovatie Koning Willem III kazerne

De bakermat in de steigers
Na de bouwvakantie van 2008 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de 
verbouwing/renovatie van de KWIII kazerne. In januari 2009 ging men daadwerkelijk 
van start. 

Een ingrijpende uitbreiding van het opleidings-
centrum is noodzakelijk. De organisatie wordt 
groter, er is steeds meer vraag naar opleidin-
gen en de infrastructuur was sterk verouderd. 
Op plaatsen waar het mogelijk was zijn er in 
de loop der jaren prefab’s op de kazerne 
geplaatst en in 1997 werd ook de Detmerska-
zerne in Eefde als locatie aan de opleidingen 
toegevoegd. De Detmerskazerne zal medio 
2013 worden gesloten. 

Enige tijd geleden is besloten om alle opleidin-
gen te centraliseren op de Koning Willem III 
kazerne in Apeldoorn. Hiervoor is een 
ingrijpende aanpassing en uitbreiding van 
gebouwen en infrastructuur noodzakelijk. 
De naam van het opleidingscentrum is in 
2007 al aangepast en luidt sindsdien LOKKMar 
(Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum 
Koninklijke Marechaussee). 

De beide gebouwen, die vroeger deel uit- 
maakten van 1LK en die nu nog de naam Frank 
van Bijnenkazerne dragen, zullen gerenoveerd 
en bij de KWIII kazerne gevoegd worden. 
In deze gebouwen zal DLBE (District Landelijke 
en Buitenlandse Eenheden van de Koninklijke 
Marechaussee) die nu nog in Nieuw Milligen 
is gehuisvest, haar intrek nemen, daar kazerne 
Nieuw Milligen opgeheven wordt. 
De gebouwen 23, 24 en 25 welke dienst deden 
als legering voor dienstplichtigen en de 
gebouwen 21 en 22 van de beroepsmarechaus-
sees blijven bestaan. De buitenkant van de 
gebouwen wordt in de oorspronkelijke staat 
teruggebracht. Zo worden bijvoorbeeld de 
later aangebrachte grote dakkapellen 
verwijderd. Van binnen worden de gebouwen 
aangepast aan de eisen van de huidige tijd. 

In 1982 werden de slaapzalen omgebouwd tot 
de huidige zespersoonskamers, maar ook aan 
die ruimtes zullen de nodige aanpassingen 
worden gedaan. Verder zal er een parkeer-
gelegenheid, gedeeltelijk ondergronds, en een 
sport- en schietaccommodatie (ondergronds) 
worden gebouwd en worden de beide 
gebouwen voor bij de oude poort geheel 
 gerenoveerd. De oude ingang, aan de 
Frankenlaan is in ere hersteld en is weer net   
als vanouds de ingang van het opleidings-
centrum. 

Om iedereen op de hoogte te houden van de 
voortgang van de verbouwing worden er 
regelmatig foto’s van de bouwactiviteiten 
geplaatst op www.marechausseenostalgie.nl 
(in vak ‘specials’ op knop ‘Verbouwing Willem 
III kazerne’ drukken).

!

figuur 1 figuur 2

Infiltratievoorziening

Bouwput

vervolg op pagina 38
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Bouwwerkzaamheden sport-/schiet-
accommodatie en parkeergelegenheid
Onlangs is er op het kazerneterrein een grote, 
diepe bouwput uitgegraven. Hierin wordt de 
ondergrondse sport-/schietaccommodatie 
gebouwd. Daarnaast komt een parkeergele-
genheid, die gedeeltelijk ondergronds ligt. 
De schietbaan kan worden gezien als de 
vervanger van de schietbaan in het bos die in 
1990 is gesloten. De toenmalige schietbaan is
 nu hondenuitlaatplaats.

Omdat de parkeer- en sport-/schietaccom-
modatie onder het grondwaterpeil wordt 
gebouwd zal tijdens de bouw de grondwater-
stand in de bouwput worden verlaagd door 
middel van pompen. Hierbij is veel aandacht 
voor de aanwezige kleischotten in de bodem. 
Immers, deze kleischotten zorgen voor de 
huidige complexe grondwaterhuishouding in  
dit deel van Orden. Tijdens de bouw wordt 
opgelet dat de naburige spreng niet droogvalt 
en dat de woningen in de omgeving van de 
Ordermolenweg geen grondwater problemen 
krijgen tijdens het verpompen van grondwater. 
Daartoe zijn op het kazerneterrein aan de kant 
van de sportterreinen van AV34 en Victoria 
Boys ondermeer zogenoemde infiltratieputten 
gemaakt. Een deel van het grondwater uit de 
bouwput wordt in deze putten in de bodem 
geïnfiltreerd.  
Zie daarvoor de schematische tekeningetjes 
(fig. 1 en 2) en de foto’s op p. 37.

Bouwplanning en meer
De bouwactiviteiten zoals hierboven genoemd 
zijn gerealiseerd in januari 2014. Hierna zullen 
de buitensportfaciliteiten worden aangelegd. 
In 2013 zal er tevens worden gestart met de 
renovatie van nog een drietal gebouwen die 
om het exercitieterrein liggen. Eind 2013 zal 
de keuken van het restaurant (militaire term 
KEK-gebouw) worden aangepast aan de 
huidige normen. Er komt ook nog een nieuw 
lesgebouw. Dit gebouw moet naar de Laan van 
Spitsbergen een aansprekende uitstraling 
krijgen.

In de periode van de bouwactiviteiten zal 
het bouwverkeer via de Sportlaan naar de 
Apeldoornse Ringweg (Laan van Spitsbergen) 
worden geleid.

Na afloop van alle activiteiten hebben de 
directe buren van het complex KWIII kazerne 
een buurman, waarvan ze kunnen zeggen dat 
die het qua uitstraling goed voor elkaar heeft. 

Woonzorgcorporatie de Woonmensen 
levert een grote bijdrage aan het Hart  
van Orden. Zo worden er 45 sociale 
huurwoningen gerealiseerd op de Caretex- 
en Hobbemalocatie en in een later stadium  
14 woningen aan de Paulus Potterlaan.  

Nieuwbouw voor Orden 

Caretex
Op de voormalige wasserijlocatie worden 28 
sociale huurwoningen gerealiseerd. Dit plan 
bestaat uit 18 eengezinswoningen en 10 
multifunctionele woningen. De woningen  
passen in de bestaande groenstructuur en 
worden deels gekoppeld aan de Orderbeek.

Hobbema
Op de voormalige basisschoollocatie aan de 
Hobbemalaan worden 17 sociale huurwoningen 
gerealiseerd: 13 woningen aan de Hobbema-
laan en vier woningen aan de Mauvestraat. 
Laatstgenoemde woningen hebben een 
woonkamer aan de straatkant.

Sloop
In september 2012 start de bouw op de beide 
locaties en volgens planning worden de 
woningen begin 2013 opgeleverd.  
Na oplevering worden de woningen aan de  
Jan Steenlaan en de Frans Halslaan gesloopt 
om plaats te maken voor het winkelcentrum.  

Werkgroep 
Bewoners kregen de kans om mee te denken 
over de nieuwbouw aan de Caretex- en 
Hobbemalocatie. Hiervoor is een werkgroep 
opgericht. Zij dachten mee over de indeling  
van de woningen, woonomgeving en de 
leefbaarheid in de buurt.   

Feestwerkgroep 
Naast een werkgroep voor de bouw is er ook 
een feestwerkgroep opgericht door toekom-
stige bewoners. Zij hebben de handen ineen 
geslagen om tijdens de eerste steenlegging en 
de oplevering gezamenlijk iets te organiseren. 
Zo leren buurtbewoners elkaar beter kennen.   

Nieuwbouw Paulus Potterlaan 
In een later stadium komen aan de Paulus  
Potterlaan zes multifunctionele woningen en 
acht eengezinswoningen. De huidige woningen 
worden eerst gesloopt voordat er aan de 
nieuwbouw wordt begonnen.  

Eengezinswoningen Caretexlocatie

Multifunctionele woningen Caretexlocatie

Eengezinswoningen Hobbemalocatie

Werkgroep denkt mee over nieuwbouw

Bewoners bezoeken nieuwbouw de Melodie

Zo lag het bouwterrein van de 
Caratexlocatie er eind augustus bij

vervolg van pagina 37
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Eengezinswoningen Caretexlocatie

Multifunctionele woningen Caretexlocatie

Het Hart van Orden krijgt vorm!

U heeft misschien even niks gehoord over 
de ontwikkeling van het Wijkcentrum Hart 
voor Orden. Toch is er heel veel werk 
verzet dit jaar om het plan tot uitvoering  
te brengen.  

Er is een bestemmingsplan opgesteld voor het 
hele gebied, waarin een nieuw winkelcentrum, 
een gezondheidscentrum en een woonzorg-
complex zijn opgenomen. Het oude winkelcen-
trum wordt verbouwd tot gezondheidscentrum, 
het GOED. Hierover zijn met huisartsen en 
fysiotherapeuten afspraken gemaakt. Ook de 
realisatie van het winkelcentrum, met hierin 
vertrouwde buurtwinkels als de bloemenzaak, 
de slijter en de lectuurwinkel, een grote 
Dekamarkt-supermarkt en enkele andere grote 
winkels komt steeds dichterbij. Er gaat een 
nieuwe viskiosk komen, ook die wordt ontwor-
pen door GSG-architecten.  

Aan het ontwerp van zowel het winkelcentrum 
als het gezondheidscentrum wordt gewerkt 
door Apeldoornse architecten, te weten 
GSG-architecten voor het winkelcentrum en de 
snackbar en Witteveen-architecten voor het 
gezondheidscentrum. Het winkelcentrum wordt 
een statig complex, opgetrokken uit verschil-
lende kleuren baksteen. De architect Gert 
Grosveld heeft zich laten inspireren door de 
Haagse school-architectuur. 

Ook voor de openbare ruimte is een plan 
opgesteld in nauwe samenwerking met de 
gemeente. Hierin is uitgegaan van het verster-
ken van de bestaande groenstructuur. Terug-
brengen van de Orderbeek met vistrappen en 
het opknappen van het plantsoen vormt hierin 
een belangrijk onderdeel. Behoud van zo veel 
mogelijk mooie bomen is een ander aandachts-
punt.  

Het plein bij het winkelcentrum wordt een 
levendig geheel. Er wordt een cafetaria 
gebouwd aan het plein met een terras in de 
zon. Dit vormt het levendige hart van het 
winkelcentrum. Het parkeerplein wordt in 
dezelfde mooie donkere steen uitgevoerd als 
het horecaplein, zodat het geheel ook kan 
functioneren bij het organiseren van een markt 
of braderie. Het plein van het huidige winkel-
centrum wordt rustig en verstild. Er komt 
weliswaar een looproute naar de entree van 
het gezondheidscentrum aan de binnenkant, 
maar verder wordt het plein ingericht als 
groene binnentuin voor het GOED, met een 
rustig zitplekje. 

Door de gemeente en ontwikkelaars wordt 
hard gewerkt om de planning te halen. Na de 
bouwvak is gestart met het bouwen van de 
woningen aan de Caretex-locatie en Hobbe-
ma-locatie. In 2013 wordt met het winkelcentrum 
en het GOED gestart. De oplevering voor het 
gehele project is 2014.

de architecten zijn al aan het werk
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Voor diverse straten in Orden geldt een 
inrijverbod voor auto’s. Dat inrijverbod wordt 
dikwijls met voeten getreden. Voor de Gerard 
Doustraat geldt zelfs éénrichtingsverkeer. 
Naast de snelheidscontroles die door de 
wijkagent worden uitgevoerd willen wij ook 
aandacht vragen van de politie voor hand-
having van deze inrijverboden.

Lopende projecten verkeer Op de Pieter de Hoochlaan bij de speeltuin 
Kindervreugd hangt een snelheidsdisplay 
om automobilisten te waarschuwen voor 
te hard rijden. Binnenkort worden er 
maatregelen gerealiseerd om de snelheid 
op de Pieter de Hoochlaan in te perken. 
De definitieve tekeningen zijn er inmid-
dels.

Voor de fietsers naar de sportvelden bij het 
Orderbos is de oversteek van de Laan van 
Spitsbergen bij de Asselsestraat best lastig. 
Wij vinden dat de oversteek veiliger moet 
worden.
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Bij de overgang van het fietspad aan de 
noordzijde van de PWA-laan naar de Jo de 
Grootstraat (vanaf het centrum) is het paaltje 
in het midden weggehaald. Hierdoor hebben 
auto’s daar vrij baan. Wij vinden dat het paaltje 
teruggeplaatst moet worden.

Vanwege het aan de oppervlakte brengen  
van de Orderbeek zullen er op de Frans v 
an Mierisstraat enkele parkeerplaatsen 
verdwijnen. Wij pleiten voor een goede 
oplossing voor het parkeren aldaar.

De ingangstrook van de Asselsestraat vanaf de 
Laan van Spitsbergen is wel erg krap waardoor 
de auto’s al snel op de fietssuggestiestrook 
rijden. Wij hebben gepleit voor een ruimere 
ingangsstrook.

De gemeente heeft toegezegd dat het gebied 
rondom de Frankenlaan ook zal worden 
ingericht als 30km zone. Wij vinden dat de 
realisatie wel erg lang op zich laat wachten.
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Het gaat nu echt gebeuren aan de Pieter de Hoochlaan

kindveilige oversteek definitief

De kindvriendelijke oversteek gaat er 
komen. Het heeft wat langer geduurd dan 
wij allemaal gewenst hadden, maar de 
reden hiervoor is, dat de gemeente 
gekozen heeft ook het riool ter plaatse 
te gaan vervangen.

Wanneer dit nu niet werd gedaan, moest 
de straat weer open wanneer de rest van 
de Pieter de Hoochlaan op de schop gaat.
In het najaar gaat de klus worden geklaard 
en wordt de wens van veel ouders 
vervuld.

uitgang Kindervreugd
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voor elk wat wils in het Orderbos

Mountainbikeclub Bar End        

Deze keer is het de beurt aan Mountain-
bikeclub Bar End om zich als bewoner 
van het Sportpark Orderbos te presenteren 
in het wijkblad. 

Bar End is een vereniging speciaal voor 
mountainbikers: zowel voor recreatieve als 
wedstrijdrijders, beginners en gevorderden, 
kortom iedereen is welkom.  

MBC Bar End is opgericht op 21 januari 1997 en 
aangesloten bij de KNWU en NTFU. Het aantal 
leden bedraagt ca. 500 en ze is daarmee één 
van de grootste mountainbikeverenigingen van 
Nederland. De vereniging heeft tot doel het in 
stand houden en bevorderen van de mountain-
bike-sport in al haar facetten, waarbij wij de 
natuurlijke omgeving en de veiligheid respecte-
ren. Vandaar dat Bar End veel contact heeft 
met overheidsinstanties en terreineigenaren 
over het gebruik van het bosgebied.  Bar End 
streeft ernaar tot in lengte van jaren van de 
fantastische natuur rondom Apeldoorn, die zich 
bij uitstek leent voor deze combinatie van sport 
en ontspanning, te kunnen blijven genieten.

De vereniging heeft een tour-, wedstrijd- en 
een jeugdafdeling. Het grootste aantal leden 
zijn toerleden. De wedstrijdrijders van Bar End 
behoren tot bekende mountainbikerenners van 
nationale en internationale MTB-wedstrijden. 
Regelmatig worden er podiumplaatsen behaald. 
De wedstrijden worden gereden in categorie 
cross-country (XC), marathon en downhill, maar 
ook andere disciplines van deze sport zoals 
trial en 4-cross activiteiten zijn er te vinden. 
Sinds 2009 heeft Bar End een eigen verenigings-
gebouw ‘t Knooppunt in sportpark Orderbos.

Dit gebouw is gelegen aan de Sportlaan 
tegenover atletiekvereniging AV’34. Het 
gebouw dient o.a. als vertrekpunt voor het 
fietsen, opslagruimte en vergaderruimte; 
waardevolle spullen zijn er niet te vinden. 
De activiteiten die Bar End organiseert worden 
mogelijk gemaakt door onze sponsoren, in ruil 
daarvoor geeft Bar End via de activiteiten 
publiciteit aan deze sponsoren. Clubkleding is 
daar onderdeel van. 

Als je mountainbiken leuk vindt biedt Bar End de 
mogelijkheid om op de dinsdagavond drie keer 
mee te rijden. Groepen van verschillende 
niveaus vetrekken dan vanaf  het clubgebouw 
’t Knooppunt. Meer informatie is te vinden op 
de website van MBC Bar End: www.bar-end.nl.

46 ingezonden berichten
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een echte gemengde Nederlandse sport

Korfbal 
De korfbalvereniging AKC Steeds Hooger bestaat dit jaar 80 jaar. Van die tachtig jaar 
heeft de vereniging ongeveer 70 jaar haar domicilie in de wijk Orden. Het jubileum zal 
binnen de vereniging op een gepaste wijze worden gevierd. Het grootste gedeelte van 
de 80 jaar speelt de vereniging op veld 5 van het Sportpark Orderbos. 

Het was de Amsterdamse leraar Nico Broek-
huijsen die destijds het korfbalspel op de 
Amsterdamse scholen introduceerde. Al snel 
werd er een korfbalbond opgericht die al meer 
dan 100 jaar bestaat. Wereldwijd wordt er in 60 
landen korfbal gespeeld. In Nederland wordt 
de sport beoefend door 100.000 deelnemers, 
die spelen bij 556 verenigingen.
Steeds Hooger behoorde ooit in het verleden 
tot de top van Nederland toen het zowel in de 
zaal als op het veld in de hoofdklasse speelde. 
Inmiddels speelt het 1e team in de eerste klasse. 
Het ledental schommelt al jaren rond de 300, 
waarvan het grootste gedeelte jeugd is.  
45 weken van het jaar is de vereniging actief:  

of op het veld in het Orderbos of in Sporthal 
Zuiderpark. Er zijn zelfs 65+ers die nog 
wekelijks aan de competitie deelnemen. 
Op dinsdag, donderdag en vrijdagavond is het 
tijdens de trainingen altijd een gezellige drukte 
op ons kunstgrasveld. In de weekenden wordt 
zowel op zaterdag als zondag competitie 
gespeeld. Steeds Hooger kent twee midweek-
teams die hun wedstrijden op woensdagavon-
den spelen. Het actieve jeugdbestuur is altijd 
bezig om naast de trainingen en wedstrijden 
voor de jeugd maandelijks een activiteit te 
organiseren in ons clubhuis. 
Aan het eind van het competitiejaar wordt er 
op het veld een slotweekend georganiseerd. 

Alle jeugdleden brengen dan een tent mee en 
kamperen op ons veld, waarbij vele activiteiten 
worden georganiseerd. Aan het begin van het 
nieuwe competitiejaar gaan alle jeugdleden 
een weekje op kamp.
Korfballen is een leuke en vooral erg sportieve 
sport. Jongens en meisjes spelen in één team 
met elkaar. Mocht je na dit stukje gelezen te 
hebben nieuwsgierig worden, kom dan gerust 
eens langs om een balletje door de mand te 
gooien en je zult ontdekken hoe leuk deze 
sport is en waarom Steeds Hooger al 80 jaar 
bestaat. Uiteraard kun je op de dinsdag- of 
vrijdagavond vrijblijvend een balletje komen 
gooien om zo kennis te maken met onze sport. 
Onze site www.akcsteedshooger.nl is een kijkje 
waard om meer over onze vereniging te weten 
te komen.
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Voer ‘ICE’ ook in in jouw mobieltje !

ICE = In Case of Emergency

Laat hulpverleners niet onnodig kostbare tijd 

verliezen bij calamiteiten met het zoeken naar  

belangrijke telefoonnummers van je ouders of  

partner of... die moeten worden gebeld.

Sla onder de naam ICE het telefoonnummer 

op in je mobieltje van de personen die moeten  

worden gebeld in een noodgeval !

ingezonden berichten



De eerstvolgende uitgave van Wijknieuws is 
in april 2013. De uiterlijke aanleverdatum 
voor kopij van die uitgave is in de laatste 
week van januari 2013. 
Stuur uw kopij naar Wijkraad Brink & Orden 
t.a.v. redactie Wijknieuws,
Postbus 2327, 7301 EA Apeldoorn
Of e-mail uw kopij naar: 
laetitia@vosgroep.com

Redactie en kopij Wijknieuws

Agenda 
Feestelijke 
Algemene 
Vergadering 
10 oktober 2012
 
Datum
woensdag 10 oktober 2012
Locatie 
aula van het Cortenbosch College, 
ingang prinses Beatrixlaan
Tijd  
Zaal open om 19.30, vergadering 
begint om 20.00 uur
Agenda 
1.  Welkom en mededelingen door de 

voorzitter
2. Ingekomen stukken door de secretaris
3.  Personele zaken: bestuursverkiezing en 

aftredende leden
4. Begroting 2013 door de penningmeester
5.  Renovatieproject Schilderskwartier, 

evaringen van een bewoner
6.  Activiteitenverslagen van de diverse 

commissies
7. Sprengendorp presenteert HUIS
8. Pauze
9. Sprengendorp presenteert HUIS
10.  Toekomstagenda door de stadsdeel-
 manager José Cvetanoviç
11.  De stadsdeelwethouder Olaf Prinsen aan 

het woord
12.  Behandeling van ingediende vragen en 

suggesties
13. Rondvraag
14. Sluiting om ± 22.00

Na afloop heffen wij het glas en praten nog 
even gezellig na.

Bestuursverkiezing

Na twaalf jaar heeft de voorzitter van de 
commissie Verkeer Wiebe Okkema te 
kennen gegeven niet voor een volgende 
termijn verkiesbaar te zijn.
Onze vicevoorzitter en voorzitter van de 
commissie Bouwen en Wonen Oene de 
Boer heeft vanwege zijn nieuwe werkkring  
te kennen gegeven na vier jaar te moeten 
stoppen.
Wij zoeken hiervoor kandidaten die het 
stokje willen overnemen. Wanneer u 
interesse heeft en meer wilt weten wat een 
en ander inhoudt, neem gerust contact op 
met de voorzitter.
De penningmeester Hans Amse stelt zich 
weer beschikbaar voor een volgende 
periode.
Wij zijn de aftredende bestuursleden zeer 
erkentelijk voor wat zij voor de wijk in al 
die jaren hebben gedaan.

Het Cortenbosch College
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Bezorging 
wijknieuws
Helaas is niet alles goed gegaan met de 
laatste bezorging in een deel van onze 
wijk. Een nieuwe bezorger heeft zijn 
uiterste best gedaan, maar er is toch bij 
een aantal adressen geen wijknieuws 
bezorgd. Hiervoor onze excuses.
Mocht u in de toekomst een keer géén 
wijknieuws ontvangen, laat het ons weten 
en wij bezorgen het na, T 055 355 57 96, 
of E-mail: wijkraadorden@planet.nl.
Het wijknieuws verschijnt medio 
september/oktober en maart/april.

25 jaar wijkraad

De AV van 18 april 
2012 in Mandala
Wij kijken weer terug op een geslaagde 
avond. De opkomst was erg goed, er 
moesten extra stoelen worden bijgezet. 
We waren blij met de vertegenwoordiging 
van een groot aantal politieke parijen. 
Ook wethouder Hans Brouwer was  
aanwezig.

Een aantal onderwerpen passeerden de revue 
voor de pauze. Het hoofdthema na de pauze 
werd verzorgd door Huub Ummels, historicus, 
die ons meenam in de geschiedenis van de 
Veluwe en Orden. Helaas was er te weinig tijd 
om zijn interessante verhaal helemaal af te 
ronden. De gebruikelijke vragenronde op de 
ingediende notities kon niet meer plaatsvinden  
en de vragen werden op een later tijdstip 
persoonlijk of schriftelijk beantwoord. 
De avond werd later dan gebruikelijk 
afgesloten met een gezellig samenzijn onder 
genot van een drankje en een hapje.
Noteer maar vast de volgende Algemene 
Vergadering van 10 oktober; ook dit gaat 
weer een interessante avond worden. 
Nu komen wij bij elkaar in de aula van het 
Cortenbosch college aan de Pr. Beatrixlaan. 
De details vindt u in het artikel hiernaast.



Bestuur

 

Gerard Laks
voorzitter
Jachtlaan 328, 7312 GV 
T 055 - 355 18 62
e-mail: g.w.laks@planet.nl 

Oene de Boer
vice-voorzitter en
bestuurslid Cie Bouwen & Wonen
Sluijterstraat 1, 7312 SV 
T 055 - 355 81 43
e-mail: ogdeboer@upcmail.nl  

Hans Amse
penningmeester  
Texandrilaan 43, 7312 HP 
T 055 - 355 65 18
e-mail: j.amse@hetnet.nl  

Wiebe Okkema 
bestuurslid Cie Verkeer 
Schotweg 45B, 7311 DW 
T 055 - 578 50 91
e-mail: w.okkema@zonnet.nl

Gerard Beltman
bestuurslid Cie Groen en Kunst
en webmaster
Hamelweg 27, 7311 EA 
T 055 - 521 50 40
e-mail: g.beltman@chello.nl

Adressen

Jolanda Boukari 
secretaris  
Laan van Orden 59, 7312 KE 
T 055 - 355 57 96
e-mail: j.boukari@chello.nl
wijkraadorden@planet.nl

Commissies

Commissie Verkeer 
Onderhoud en aanleg van wegen 
en paden, verkeer en veiligheid 
• Wiebe Okkema, bestuurslid
adres, zie links midden
• Homme Schurer 
Tooropstraat 8, 7312 ST 
T 055 - 355 69 87
e-mail: schurer.homme@gmail.com
• Karel van der Weert 
Asselsestraat 299, 7312 CW 
T 055 - 844 00 43
e-mail: karel@menon.nl
• Michiel M. van Daalen 
Klompstraat 35, 7311 CR 
T 055 - 355 53 75 of 06 - 517 17 647 
e-mail: michielvandaalen@gmail.com
• Arjan Everink 
Schelfhouthof 14, 7312 LH 
T 06 - 549 02 409  
e-mail: aeverink@yahoo.com

Commissie Jeugd & Jongeren
Aandacht voor jeugd en jongeren, 
sociale veiligheid en leefbaarheid 
in de wijk
• Jolien Westerbroek, 
bestuurslid - adres, zie linksonder
• Jolanda Boukari, adres zie boven

Commissie Groen & Kunst
Aandacht voor groen, openbare ruimte  
en kunst 
• Gerard Beltman, bestuurslid 
adres, zie linksonder
• Bram de Bruin  
Jachtlaan 199, 7312 GM  
T 055 - 355 58 48
e-mail: adebruin03@hetnet.nl
• Margaret Bakker 
Mauvestraat 183, 7312 LZ  
T 06 - 100 015 74 
margaret.bakker@gmail.com

Commissie Bouwen & Wonen
Aandacht voor nieuwbouw, 
bestaande woningbouw en 
de kwaliteit van wonen
• Oene de Boer, bestuurslid 
adres, zie links midden
• Mieke Nieuwenhuis 
Ietje Kooistraweg 10, 7311 GZ  
T 055 - 521 86 39
e-mail: m.nieuwenhuis70@upcmail.nl
• Henk Vermeulen 
Jachtlaan 239, 7312 GN 
T 055 - 355 40 65
e-mail: henk.vermeulen@xs4all.nl
•Bert Vierhout
Frans van Mierisstraat 29 B
T 06 - 209 705 89
e-mail: bert.vierhout@planet.nl
• Willem van Engeland
Driehuizerweg 43, 7312 DT
e-mail: thuis@vanengeland.nl 

Kascommissie
• W.G.M. v.d. Wal, 
P. de Hoochlaan 114, 7312 PN
• L. Hoving, Frankenlaan 9, 7312 TC

Commissie voor Website & Wijkkrant
• Laetitia Bosch (wijkkrant) 
Hezeweg 58, 7335 BR 
T 055 - 533 69 22
e-mail: laetitia@vosgroep.com
• Redactie: Gerard Laks, Margaret 
Bakker en Laetitia Bosch
Webmaster: Gerard Beltman 
adres, zie links
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Jolien Westerbroek
bestuurslid Cie 
Jeugd & Jongeren 
Groeneweg 11, 7311 DA 
T 055 - 522 53 85
e-mail: j.westerbroek3@chello.nl

Digitale Nieuwsbrief
Bent u al geabonneerd op de digitale 
nieuwsbrief van de wijkraad Orden? 
Dan blijft u nog beter op de hoogte wat 

er in onze wijk speelt. Meldt u zich aan via 
‘contact’ op www.wijkraadorden.nl 
onder vermelding van ‘nieuwsbrief’.
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Nuttige adressen

De Zonnebloem, afd. Centrum West 
T 055 - 355 82 00
e-mail: zonnebloemapeldoorn@gmail.com

G.S.D. (Sociale Dienst) 
spreekuur via hoofdkantoor 
T 055 - 580 19 30 

Wijkagenten Eddy van Essen en  
Machiel van de Ven
Spreekuur in het + Punt Orden, 
Germanenlaan 370,  
maandagmiddag van 14.00 - 15.00 uur. 
T 0900 - 8844 
Mail: team.noordwest@no-gelderland.politie.nl
In het gebied ten westen van de Jachtlaan 
(Orden/Orderbos) is Eddy van Essen de 
wijkagent.
Ten oosten van de Jachtlaan (Driehuizen, 
Brinkhorst, Waterloo, Sprengendorp) is 
Machiel van de Ven de wijkagent.

Stadsdeelmanager NoordWest
José Cvetanoviç 
M 06 - 543 682 45 of T 055 - 580 20 12 

Wisselwerk NoordWest 
Vosselmanstraat 300,  
Postbus 10119, 7301 GC  
T 055 - 521 96 44
e-mail: info@wisselwerk.nu

Beheerder Wijkcentrum Orca 
verhuurder zalen, e.d.
Germanenlaan 360   
T 055 - 355 23 60 of 06 - 201 105 82

Buurtregisseur
Jan van Eijk  
T 06 - 526 347 73
e-mail: j.eijk@apeldoorn.nl 

Buitenlijn gemeente    
Voor klachten en meldingen m.b.t. beheer 
en onderhoud van de openbare ruimte 
T 14055

De Kap St. Vrijwillige Hulpdienst 
Regentesselaan 2B, 7316 AC 
T 055 - 529 55 20
www.dekap.nl 
e-mail: info@dekap.nl

Mandala centrum voor zorg 
en dienstverlening 
Sportlaan 2, 7312 TV 
T 055 - 357 91 00

Apotheek Orden
Ordenplein 12, 7312 HL
T 055 - 355 93 32

Apotheek Asselsestraat
Asselsestraat 105, 7311 EG
T 055 - 521 61 17

Afvalstoffenbeheer Circulus   
Centraal meldpunt T 0900 - 9552
Ophalen grof vuil, groot tuinafval en chemisch 
afval en informatie, klachten en wensen; 
bereikbaar van 7.45 - 17.00 uur  

Stichting Vérian 
Zorglijn T 0900 - 9255
De Zorglijn is 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar

MD Veluwe
T 0900 - 230 0 230 (lokaal tarief)
www.mdveluwe.nl

Kapsalon 
aan het Ordenplein 18

Telefoon 355 70 92

Onze kapsters staan voor u klaar op:

dinsdag tm vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

zaterdag van 08.30 - 13.30 uur

Met en zonder afspraak!



Therapie     
Fysiotherapie    
Manuele therapie   
Sport fysiotherapie   
Arbeid fysiotherapie  
Geriatrie fysiotherapie  
Oefentherapie Cesar   
Dry needling 

Training
Fitness
Medisch fitness
Beweegprogramma’s 
o.a. diabetes, overgewicht,  
rugklachten, COPD, hartklachten

Zumba
Steps

Isokin Training & Therapie
Jean Monnetpark 19

7336 BA Apeldoorn

055 - 534 10 82

isokin@isokin.nl

www.isokin.nl

VSO-Apeldoorn
lid VSO-Netwerk

www.vso-apeldoorn.nl

•  Expertisecentrum bij  
voet- en loopproblematiek  

•  Aanmeten van  
(sport) steunzolen

Jean Monnetpark 21 
7336 BA Apeldoorn   
T 055 - 534 10 82 

VSO-Apeldoorn is een onderdeel van Isokin Training & Therapie




