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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Vakantiespelweek spannend en leuk

zes gezellige dagen in het thema ‘natuur’

In de zomervakantie waren er bij speeltuin 
Kindervreugd weer de vakantiespelweken. 
Samen met diverse vrijwilligers en Stimenz 
zijn er 6 dagen activiteiten voor de 
kinderen georganiseerd.

In de eerste week konden de kinderen lekker in 
de weer met allerlei spelletjes. Dit jaar was het 
thema ‘natuur’ en is er o.a. een insectenhotel 
gemaakt. Met de lesbak over insecten zijn de 
kinderen ook het een en ander over diverse 

insecten aan de weet gekomen. Sommigen 
vonden het wel een beetje eng dat ‘insecten
gedoe’, maar ook wel weer spannend. Bij deze 
activiteit was de boswachter aanwezig en hij 
heeft de kinderen van alles over insecten en 
andere dieren kunnen vertellen.
Een dag later werden er de mooiste bloem
stukjes van echte bloemen gemaakt en als 
sluitstuk van de eerste week ging een groep 
kinderen en een aantal vrijwilligers naar 
Apenheul.  

De tweede week was er een lesbak over water 
en zijn er met water diverse spellen gedaan. 
Ook nu was de boswachter weer present met 
weer heel veel informatie over hoe het in de 
natuur toegaat. Een dag later konden de 
kinderen zich lekker uitleven met wilgentakken 
en daar mooie hutten mee bouwen. 
De laatste dag konden de kinderen met 
natuurlijke producten iets leuks maken, 
bijvoorbeeld een beest (de mooiste dieren  
zijn gemaakt) of een muziekinstrument.
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De kinderen maakten kennis met allerlei dieren en insecten.
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Blijf op de hoogte met 
onze digitale nieuwsbrief 
en via facebook
Bent u al geabonneerd op de gratis 
digitale nieuwsbrief van wijkraad  
Brink & Orden? Meldt u zich aan via 
‘contact’ op www.brinkenorden.nl 
onder vermelding van ‘nieuwsbrief’  
en ‘like’ ons op facebook: www.
facebook.com/wijkraadbrinkenorden
Dan blijft u nog beter op de hoogte 
van wat er in onze wijk speelt. 
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In onze algemene vergadering van april 
jl. sprak wethouder Paul Blokhuis over de 
grote veranderingen in de zorg.  
Het wonen in zorginstellingen zal veel 
minder worden. De zorgtaken komen 
minder bij de overheid maar meer bij de 
samenleving, bij ons dus, te liggen. 
In plaats van het rijk zullen gemeenten en 
zorgverzekeraars zich met de zorg gaan 
bemoeien. Dit alles gaat ook nog eens 
gepaard met een forse bezuiniging. Als 
wijkraad volgen wij de ontwikkelingen 
nauwgezet want we gaan hier allen veel 
van merken. Mocht u vanuit de zorg-
belangen van kwetsbare mensen in onze 
wijk een actieve rol voor u zien in deze 
ontwikkelingen, meldt u zich dan bij ons.  
Uw ideeën of actieve bijdrage stellen wij 
zeer op prijs! 

De ‘participatie maatschappij’ komt dus 
in rap tempo op ons af. Zoals het 
nieuwe bestemmingsplan Brink & Orden 
dat in nauwe samenspraak met burgers 
wordt opgesteld. Ook bij handhaving 
van regels nodigt de gemeente ons uit 
om mee te denken waar prioriteiten 
moeten liggen.
We zijn betrokken bij de verkeers- en 
parkeerproblematiek rondom Berg & 
Bos. Dat we kritisch moeten blijven in  
de relatie met de gemeente blijkt wel  
uit de ontwikkelingen rondom het 
AGOVV-stadion en het bestemmings-
plan Berg & Bos. 
Trots zijn we op het project GrOOt 
wOrden in Orden, zoveel activiteiten 
voor de jeugd, dat is echt geweldig. 
Over winkelcentrum Orden horen we 
heel veel positieve geluiden. 
De Jachtlaan is compleet vernieuwd en 
het herstel van de Orderbeek gaat 
voorspoedig. 
We merken dat u ons steeds beter weet 
te vinden, via onze website en nu ook 
op onze facebookpagina. 
Een fijne omgeving om in te wonen en  
te leven, daar zetten wij ons voor in. 
Hebt u ideeën? Graag begroet ik u  
op onze Algemene Vergadering op  
8 oktober!

Gerard Beltman, interim voorzitter
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Bezorging Wijknieuws
Het Wijknieuws heeft een oplage van 6.900 stuks. 
Deze worden door vrijwilligers bezorgd in een 
periode van ca. twee weken. Het kan dus gebeuren 
dat u nog geen Wijknieuws heeft, maar een kennis 
al wel. Tien dagen voor de Algemene Vergadering 
zou u uw Wijknieuws ontvangen moeten hebben.  
Mocht dit onverhoopt niet zo zijn, dan kunt u contact 
opnemen met Jolanda Boukari: T 055 355 57 96 of 
via de mail: E wijkraad@brinkenorden.nl. U krijgt 
dan alsnog een exemplaar bezorgd.
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De Algemene Vergadering ook voor u!
In ieder Wijknieuws treft u op de laatste 
pagina een uitnodiging en de agenda voor de 
algemene vergadering aan. Nu vraagt u zich 
misschien af of dat ook voor u is bedoeld en 
denkt u ‘ik ben helemaal geen lid van de 
wijkraad’. Of denkt u misschien dat daar alleen 
saaie dingen worden besproken? Nee hoor, 
want het gaat altijd over zaken die u en uw wijk 
betreffen: nieuwe huizen die gebouwd gaan 
worden, een pand dat afgebroken wordt, een 
boom die geplant wordt, de sprengen die weer 
door onze straten lopen, een kinderspeelplaats 
die ingericht moet worden, hondenpoep op 
plekken waar het niet hoort, een nieuwe 
supermarkt, een onveilige verkeerssituatie, 
noem maar op! Het woord ‘vergadering’ is  
ook niet helemaal een juiste term, want we 
zitten niet met zijn allen om een vergadertafel 
eindeloos te debatteren. Het is meer een 
informatiebijeenkomst waarin wij als wijkraad u 
op de hoogte stellen van allerlei ontwikkelin
gen. Maar ook ú kunt uw informatie of vragen 

Als Wijkraad Brink en Orden vertegen-
woordigen wij u, de bewoner van onze 
wijk. We kijken met een kritisch oog naar 
het beleid van de gemeente en betrekken 
hierbij mensen met de juiste kennis van 
zaken. 

We proberen ook uw wensen en standpunten 
door te spelen naar de juiste personen bij  
de gemeente, vastgoedbeheerders of het 
bedrijfsleven. Graag ondersteunen we ook 
leuke initiatieven en bevorderen samenwerking 
en leefbaarheid. Uw klachten worden serieus 
genomen en er wordt gezocht naar de optimale 

oplossing. Dat alles kan alleen als u actief 
betrokken wordt en uw mening laat horen.  
Dat kan middels een reactie via onze website 
of Facebook. Binnenkort kunt u ook uw mening 
of een opmerking op ouderwetse wijze in  
een daarvoor bestemde ideeënbrievenbus 
inleveren. We hebben van Dekamarkt, C1000  
en +Punt toestemming gekregen om er een 
brievenbus op te hangen. Daar zijn we heel blij 
mee, want we hopen dat we zo voor iedereen 
bereikbaar zijn. Begin oktober zult u deze 
brievenbussen herkennen aan ons logo. Laat  
u aan ons weten wat er speelt in onze wijk?

Gezocht: 
voorzitter wijkraad 
Brink en Orden en 
bestuurslid Welzijn!
Gerard Beltman neemt de taak van 
voorzitter van de wijkraad nu tijdelijk 
waar, echter is deze functie nog steeds 
vacant. Iets voor u? Als voorzitter bent u 
het gezicht van de wijkraad en primair 
aanspreekpunt naar buiten toe. 
U vertegenwoordigt de wijkraad in 
verschillende overleggen zoals met de 
gemeente, woningcorporaties, bewoners
groepen, etc. Veel werk gebeurt binnen 
de commissies Bouwen en Wonen, 
Welzijn, Verkeer, Groen en Kunst.

Bestuurslid commissie Welzijn
Tevens heeft Marinus Scheper zijn functie 
als bestuurslid voor de commissie Welzijn 
neergelegd vanwege drukke werkzaam
heden en zijn gezin. Ook deze functie is 
beschikbaar voor actieve wijkbewoners 
die zich betrokken voelen bij het welzijn 
van jong en oud in onze wijk.

Interesse?
Heeft u interesse en wilt u graag een 
bijdrage leveren aan een mooie, vitale
en leefbare wijk Brink & Orden? Neemt 
u dan contact op met Jolanda Boukari: 
E wijkraad@brinkenorden.nl

aan ons kwijt! Wij blijven graag op de hoogte 
van uw bevindingen en ervaringen met de 
dingen in onze wijk. Het zijn ook niet allemaal 
serieuze kwesties die aan de orde komen. 
Vaak is er na de pauze iets ter ontspanning: 
een fotograaf met prachtige natuurfoto’s, een 
bewoner die een mooi verhaal vertelt, en we 
hebben zelfs een zangeres gehad! Weest u 
gerust: u hoeft geen lid te zijn of contributie te 

Nieuw!Ideeën brievenbussen

Uw wijkraad nu ook op Facebook
Wijkraad Brink en Orden 
probeert met haar tijd mee  
te gaan en heeft naast een 
uitgebreide (vernieuwde) 
website en een digitale  
nieuwsbrief nu ook een  
leuke facebookpagina. 

betalen. De wijkraad beschouwt iedere 
bezoeker van de algemene vergadering als lid. 

Kortom, komt u gerust naar de eerstvolgende 
bijeenkomst. Niet alleen om meer te weten 
over uw wijk, maar ook om uw mede bewoners 
te ontmoeten. De koffie en na afloop een 
drankje, staan voor u klaar! We zien u graag  
op 8 oktober!

Like ons op: www. facebook.com/wijkraadbrinkenorden 
en blijf zo nog beter op de hoogte van al wat er 
gebeurt in uw wijk.

Wethouder Paul Blokhuis vertelde tijdens de wijkraadvergadering over de aanstaande veranderingen in de zorg. 
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vakantiespelweek spannend en leuk
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Boswachter Herman kon boeiend vertellen.

Als mooie afsluiter van al deze supergezellige 
dagen was er een gezamenlijke BBQ. De 
kinderen en de organisatie kunnen terug kijken 
op een zestal mooie dagen.

Activiteiten die plaatsvonden in de twee 
vakantiespelweken:
30 juli   lesbak insecten en insectenhotel 

bouwen
31 juli   natuurlijk bloemstukje maken en 

spelletjes

1 aug  naar de Apenheul
4 aug  lesbak water en waterspellen
5 aug  hutten bouwen van wilgentakken
6 aug   met natuurlijke producten een beestje 

maken of een instrument en in de  
middag een BBQ

Max was niet bang voor de slang. Het is een prachtig insectenhotel geworden.

En dan mag je zo weer vier jaar verder! 
Natuurlijk waren we optimistisch in D66 voordat 
de gemeenteraadsverkiezingen kwamen. Maar 
als ze zijn geweest en al het optimisme blijkt 
nog mooier uit te komen dan verwacht, ben je 
natuurlijk heel blij. Maar tegelijkertijd voel je 
ook dat de verantwoordelijkheid groter wordt. 
De partij die het beste uit de verkiezingen komt, 
zorgt ervoor dat de informatie en de 
formatieronde goed verloopt en dus ben je nog 
meer dan anders nauw betrokken bij de vorming 
van het nieuwe college.
Een nieuw college betekent vaak ook nieuwe 
portefeuilles: andere aandachtsgebieden waar 
je je als bestuurder moet inlezen en waar je dan 
de komende vier jaar de goede keuzes moet 
maken. In mijn geval viel dat mee. Veel van de 
portefeuilles die ik de twee jaar voor de 
verkiezingen heb gedaan, heb ik nog steeds: 
grondzaken, duurzaamheid, groen. En natuurlijk 
ben ik met plezier stadsdeelwethouder 
gebleven over Noordwest, het stadsdeel waar 
ook Brink en Orden onder valt. Dus ik ga door 
waar ik was gebleven, maar toch niet helemaal 

hetzelfde. Ook de portefeuille Economische 
Zaken heb ik erbij. Ik praat meer dan de 
vorige periode met Apeldoornse onderne
mers over de kansen die zij zien. Over wat 
we anders en beter kunnen doen om de 
lokale economie goed te houden.  
We hebben dat nodig omdat een sterke 
economie mensen aan het werk houdt.  
Dat wordt alleen maar belangrijker omdat 
mensen die om de een of andere reden niet 
aan het werk komen, geholpen worden om 
weer te ‘participeren’. Meedoen in de 
maatschappij en dus ook in een werkomge
ving, al is het maar voor een deel van de tijd.
Ook in gesprekken met ondernemers gaat 
het vaak over de rol van het stadhuis en wat 
de samenleving zélf oppakt. Ik gebruik dan 
graag het voorbeeld van het winkelcentrum 
op het Ordenplein. Partijen die hun eigen 
motivatie gebruikten om samen te werken en 
tot resultaten te komen. 
Op het Ordenplein is het gelukt, roep ik dan 
trots, wat gaan jullie doen om tot samenwer
king te komen? 

Samen het insectenhotel bouwen.

Er kwamen veel dieren en soorten aan bod. Met de lesbak water werden veel nieuwe dingen geleerd.

van de wijkwethouder

Olaf Prinsen
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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 !

nieuws uit de wijk 5
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Nieuwe stadsdeelmanager

Beste wijkbewoner, 
Per 1 april heb ik het stokje overgenomen 
van José Cvetanovic als stadsdeelmanager 
van het stadsdeel Noordwest en dus ook 
van de wijk Brink en Orden. 

Deze wisseling van stadsdelen is door ons, 
stadsdeelmanagers, zelf in gang gezet en ik 
begin dus met veel enthousiasme aan deze 
nieuwe uitdaging in een nieuw stadsdeel. 
Hoewel nieuw, toch niet helemaal.  
Ik woon zelf inmiddels ook al bijna dertig jaar in 
Brinkhorst, mijn kinderen hebben in Driehuizen 
op school gezeten en in Orden op scouting.  
Als bewoner ken ik delen van de wijk dus wel 
een beetje. Maar het is dan juist ook leuk om 
eens op een andere manier met deze wijk 
kennis te mogen maken.

van de stadsdeelmanager

van de wijkagenten 

Eddy van Essen en  

Jan van der Linden 

Clusteren
Vanaf begin dit jaar zijn wij binnen de politie 
Apeldoorn gaan werken in clusters waarbij de 
wijken Orden en Brinkhorst/Driehuizen/
Waterloo een cluster zijn gaan vormen.  
Als wijkagenten krijgen wij hierbij ondersteu
ning van een groep van 15 enthousiaste 
collega’s die voor dit cluster hebben gekozen. 
Inmiddels hebben wij op 10 juni een dag 
gehouden in buurthuis Sprengenhonk waarbij 
wij onze collega’s kennis hebben laten maken 
met de partners uit ons cluster: woningbouwver
enigingen, wijkraden, scholen, maatschappelijk 
werk, Wisselwerk, etc. Op informele wijze 
kregen zij inzicht in de (vrijwillige en betaalde) 
werkzaamheden van de partners in het cluster.

Op de maandagen zit Eddy van Essen nog 
steeds tussen 14.00 uur en 15.00 uur in het  
+Punt Orden voor het inloop spreekuur.
Jan van der Linden heeft geen spreekuur op 
locatie maar u kunt voor een afspraak altijd 
bellen naar 09008844 en naar hem vragen.

Ziet u opvallende of verdachte dingen:  
BEL DE POLITIE op 112 en denk niet: ‘Ach 
het zal wel niks zijn...’ Wij komen liever 
100 keer voor niets dan één keer te laat. 

Stadsdeelmanager Wim Bergink

De afgelopen acht jaar werkte ik als stadsdeel
manager in het stadsdeel Noordoost, dus het 
werk zelf is niet nieuw voor mij. 

Intermediair
Mijn rol is vooral die van verbinder, van 
intermediair, tussen het stadhuis en de wijk /  
het stadsdeel.  
Ik wil weten wat er speelt in de wijk, waar er 
problemen zijn, waar er vragen of ambities zijn. 
En vervolgens daarmee natuurlijk aan de slag 
gaan. Bevorderen dat wij hier als gemeente 
goed op inspelen, of de verbinding leggen met 
het welzijnswerk, woningcorporaties of 
wijkagent. Kortom, schakelen, verbinden, 
aanjagen om te zorgen dat de wijk leefbaar 
blijft. Maar uiteraard heeft de wijkraad hier 
ook een belangrijke rol in. Ik ben het eerste 
aanspreekpunt voor de wijkraad binnen de 
gemeente en probeer hen zo goed mogelijk  
te adviseren en te ondersteunen.

Samenwerking
Wat ik erg belangrijk vind is samenwerking.  
Als het gaat om de leefbaarheid in de wijk heeft 
de gemeente daarin een rol, maar ook diverse 
maatschappelijke organisaties en niet in het 
minst u, als bewoner. De wijk maken we samen. 
En ik wil daar graag samen met u mijn steentje 
aan bijdragen. Ik heb er zin in. Graag tot ziens 
in de wijk!

Hartelijke groet,
Wim Bergink stadsdeelmanager

NB wilt u contact met mij, dan kan dat via de 
wijkraad, maar u kunt mij uiteraard ook 
rechtstreeks benaderen. Dat kan via het 
algemene telefoonnummer van de gemeente 
(14 055) of per mail: w.bergink@apeldoorn.nl. 
En u kunt mij volgen via twitter: @055Noord
west. Ik probeer daarop regelmatig korte 
berichtjes te plaatsen waarvan ik denk dat ze 
voor inwoners van het stadsdeel Noordwest 
interessant kunnen zijn.

Eddy van Essen Jan van der Linden
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Oproepje 
Buurtcentrum Sprengenhonk in het 
Sprengendorp zoekt nog vrijwilligers 
die de kinderactiviteiten willen 
begeleiden op de woensdagmiddag. 

Als bijvoorbeeld knutselen, spelletjes 
doen, broodjes bakken met de kinderen je 
aanspreekt, meld je dan aan bij 
Mieke Wakkers, T 055 355 37 42.

Veel te doen in Mandala 
Mandala, aan de Laan van Spitsbergen, biedt u de mogelijkheid om iedere dag wat leuks 
te ondernemen. De exacte tijden zijn nog niet bekend, maar onderstaand geven we u 
alvast de activiteiten per dag. Als u wilt meedoen en de aanvangstijd wilt weten, kunt u 
gerust even bellen: 055 521 96 44 (Wisselwerk). In september wordt er ook een wijk-
boekje met alle activiteiten verspreid.

Maandag: tekenen en schilderen
Dinsdag: dansmix, mandala tekenen
Woensdag: gymnastiek, studiekring, spelletjesmiddag, Engels
Donderdag: tai chi, bridge, jeu de boules (in de zomerperiode), koersbal
Vrijdag: bloemschikken, bingo, stijldansen

U bent van harte welkom! Nieuwe website 
wijkraad
Wijkraad Brink & Orden heeft een geheel 
vernieuwde en gemoderniseerde website. 
U vindt hier de laatste nieuwtjes,  
activiteiten die georganiseerd worden, 
informatie over bouwplannen, enz., enz...
Klikt u eens op: 

www.brinkenorden.nl

speciale activieiten september t/m december 2014

Bij onderstaande activiteiten zijn alle ouderen uit Orden van harte welkom
•  Donderdag 25 september, aanvang 19.30 uur is er een historisch optreden met als titel ‘Dorus’, 

waar velen een vrolijke herinnering aan zullen hebben.
•  Op woensdag 22 october, aanvang 19.30 uur wordt er een gezellige avond georganiseerd met 

als titel: ‘De juffrouw, de dominee en de bakker’.
•  Op woensdag 19 november, aanvang 19.30 uur Internationaal dansen door ‘Zarazan’.

Kosten € 3,50, inclusief koffie of thee.
Mandala, Sportlaan 2 Apeldoorn 
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Kanjers te gast op kazerne

estafette voor een aangepaste camper

Deze vierde editie van Rolling On Wheels 
leidde van Den Helder tot Hoek van Holland. 
Elke dag legden de jongeren maximaal vijftig 
kilometer af. Er kwam heel wat kijken bij het 
bezoek. Per  soms zwaar beperkte  deelnemer 
zijn drie à vier begeleiders nodig. Dinsdag
avond laat kwam de groep op de kazerne aan 
om te overnachten. Overdag werden speciale 
bedden en dergelijke afgeleverd.  

Na het ontbijt woensdag volgde de groep een 
programma buiten de kazerne en rond 16.00 uur 
keerden zij terug op de Koning Willem III. Om 
17.00 uur volgde een spectaculaire demo van 
de marechaussee. Het bezoek aan de kazerne 
werd ’s avonds afgesloten met een disco met dj. 
Voor meer informatie over de actie kijk op: 
www.rollingonwheels.nl.

Vijftien jongeren met de spierziekte 
Duchenne waren dinsdag 1 en 
woensdag 2 juli te gast op de  
Koning Willem III-kazerne. 
De kanjers reden van vrijdag 27 juni 
tot en met zaterdag 5 juli in hun 
rolstoel een estafette met als doel geld 
in te zamelen voor een nieuwe, 
aangepaste camper. 



nieuws uit de wijk8



9nieuws uit de wijk

Kolonel Jan Roede (links) neemt het stokje 
over van kolonel Egon Hoppe (rechts)

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

Wisseling van de wacht

Het Opleidings-,Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee heeft een nieuwe 
commandant. Kolonel Jan Roede neemt het stokje over van kolonel Egon Hoppe. Net als 
de vorige commandant hecht ook Jan Roede waarde aan een goed contact met de buurt. 
Hij wil u dan ook vragen om te komen naar het Beer en Burger muziekfestival. Meer 
hierover leest u in zijn persoonlijke uitnodiging onder dit artikel.

nieuwe commandant bij de Koninklijke Marechausse 

Het motto van Jan Roede is ‘Liever goed fout, 
dan per ongeluk goed’. En dat past uitstekend 
bij de opleidingswereld. Volgens Roede moet 
het mogelijk zijn fouten te maken waar we van 
leren, zodat in de praktijk de dingen op de 
juiste manier worden uitgevoerd. Fouten waar 
ook best eens om gelachen mag worden, zo 
lang mensen maar met elkaar lachen en elkaar 
niet uitlachen. Want juist die ervaringen hoor je 
vaak terug in de sterke verhalen van vroeger, 
leermomenten die men zich jaren later nog 
herinnert.

Kolonel Egon Hoppe wordt Hoofd Afdeling 
Ondersteunen Operationele Gereedheid 
binnen de Bestuursstaf van het Ministerie van 
Defensie. Vanaf 15 juni 2012 was hij comman
dant van het opleidingscentrum. Hij wil u als 
buurtgenoot van de Koning Willem IIIkazerne 
hartelijk danken voor het prettige contact.

Activiteiten op de Koning Willem III-kazerne

Beste buurtbewoners,

Open Monumentendagen
Op zaterdag 13 en zondag 14 
september werden de jaarlijkse  
Open Monumentendagen gehouden. 
Dit jaar was het thema ‘Reizen’.  
Zeker met dit thema in het achter
hoofd heeft de Koning Willem III 
Kazerne haar poorten weer  
opengesteld.  
De Koninklijke Marechaussee bestaat 
200 jaar. En als er één organisatie 
gespecialiseerd is in reizen is het de 
marechaussee wel. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de (mobiele) 
grenscontroles.

Op beide dagen waren monumenten 
te bezichtigen zoals de cellen en het 
Graeme Warrackgebouw.  

Op zaterdag was het ook mogelijk om 
het nieuwe gebouw 55 te bezichtigen. 
Hier krijgen de leerlingen praktijkles
sen. Het gebouw is zo ingericht dat de 
opleidingen maximaal aansluiten op 
situaties die in de praktijk voorkomen.

Beer & Burger muziekfestival 
Omdat de marechaussee dit jaar haar 
200jarig bestaan viert, worden door 
het hele land acties georganiseerd om 
geld in te zamelen voor War Child. 
Op 8 oktober van 19.00 uur tot 
23.00 uur wordt voor alle 
marechaussee collega’s een Beer & 
Burger muziekfestival gehouden op de 
Koning Willem IIIkazerne. Er treden  
verschillende bands en dj’s op.  
Voor hapjes en drankjes wordt een 
kleine meerprijs gevraagd die wordt 
gedoneerd aan War Child.  

Ik wil u als directe buurtbewoners in 
de gelegenheid stellen om dit feest 
met ons te vieren.  
U ontvangt hiervoor een persoonlijke 
uitnodiging in de brievenbus. Voor dit 
feest geldt wel dat opgeven verplicht 
is en dat in verband met de veiligheid 
er een beperkt aantal bezoekers 
wordt toegelaten. Rest mij om te 
zeggen dat ik ernaar uitkijk om u snel 
te ontmoeten. 

Met vriendelijke groet,
Jan Roede
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Mooi afscheid voor juf Thérèse

Op 11 juli nam directrice Thérèse Schoonen 
afscheid van haar geliefde basisschool  
St.Victor aan de Kooiweg. Ze werd al voor 
aankomst op de school verrast door de 
kinderen en de docenten.

muziek, dans en rap op de Victorschool 

Vanuit de bakfiets waarmee ze was opgehaald 
werd ze langs de verschillende voorstellingen 
gereden in de straat. Groep 8A verstopte zich 
op het parkeerterrein van de Victorkerk.  
Zodra Thérèse de hoek om kwam, werd ze 
verrast door hun ‘rap’. 
De bakfiets reed langzaam door tot er overal 
vandaan leerlingen naar haar toekwamen uit 
groep 6 en 7 die het speciaal voor haar 
gecomponeerde Dankjewellied zongen  
(op de wijs van Mama Mia van Abba).  
Ter hoogte van huisnummer 78 sprong groep 8B 
tevoorschijn om hun ‘rap’ te doen. De kinderen 

Juf Thérèse werd met de bakfiets opgehaald en langs de 
groepjes optredende kinderen gereden.

De kinderen van groep 3 en 4 kregen, voorafgaand 
aan het afscheid een les in grafisch ontwerpen van 
Jolien Westerbroek (tevens ontwerpster Wijknieuws). 
In deze lessen leerden zij o.a. over hoofdletters en 
initialen. Elk kind kreeg een zin uit het Dank-je-wel-
lied van de afscheidnemende juf waarvan ze zelf 
de initaal tekenden. Eromheen maakten ze een 
mooie tekening over de juf, die soms over de zin in 
het lied ging. Ook mochten ze een logo ontwerpen 
voor het zgn. nieuwe bedrijfje van Juf Thérèse: 
‘VrijBlij’. Het werd uiteindelijk een lekkere dikke 
stapel tekeningen en teksten, die samen het mooie 
Dank-je-wel-lied-boek vormden.

uit groep 3, 4 en 5 verstopten zich op het 
speelterrein tussen de fietsenrekken. 
Zodra Thérèse er passeerde, werd het 
Dankjewellied door de kinderen nogmaals 
gezongen, begeleid door muziek.  
Bij de kleuteringang kon Thérèse langzaam 
weer een beetje bijkomen.  
Met alleen de muziek van Mamma Mia zetten 
de leerlingetjes van groep 1 en 2 hun beste 
beentje voor.
Toen de muziek was afgelopen, sprongen er 
een paar leerlingen van groep 3 en 4 tevoor
schijn om een boek met daarin het door hen 
prachtig geïllustreerde Dankjewellied aan de 
afscheid nemende Thérèse te overhandigen.
Juf Thérèse vond het allemaal geweldig en 
heeft het boek met het Dankjewellied door 
een waasje van tranen bekeken. Ze zal het 
waarschijnlijk nog vaak nalezen.





De buitenspeeldag stond bol van de pret en de activiteiten.

Zonnige buitenspeeldag

Op zaterdag 22 november 2014 komt Sinterklaas naar Apeldoorn.  
hij is benieuwd hoe het nieuwe winkelcentrum van Orden eruit ziet, 
dus daar kun je de goedheiligman op zaterdagmiddag als eerste 
tegenkomen rond de klok van 13.00 uur. Daarna gaan Sint en Pieten 
naar gebouw Plexat (Pieter Saenredamstraat 15a) waar jullie samen 
met Sint en de Pieten nog een gezellig uurtje gaan doorbrengen bij 
de speeltuinvereniging Kindervreugd.

Maak weer een mooie kleurplaat, en misschien dat je dit jaar dan 
door Sinterklaas wordt geroepen om je prijs in ontvangst te nemen.

Noteer deze datum dus vast in de agenda:
Sinterklaas bij de speeltuinvereniging Kindervreugd
op zaterdag 22 november 2014

Het weer was geweldig, de vrijwilligers hadden 
goede zin, dus de buitenspeeldag kon vrolijk 
beginnen. Er zijn 250 kinderen en ouders 
geweest, het was spannend wie er een prijs zou 
winnen bij het stoepkrijten. Onze buurtregisseur 
heeft de tekeningen beoordeeld en zes 
winnaars waren blij met de leuke prijs.  

Ook kregen de kinderen een pakje drinken,  
een snoepje, een frikandel en een suikerspin!!! 
De strandballen waren overal terug te vinden 
tussen de flats, het springkussen en de andere 
spellen werden goed bezocht. Het was weer 
een geslaagde middag.

Sinterklaas komt!
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Heeft u dat ook wel eens? Dat je je 
helemaal blij voelt en de wereld er 
geweldig uitziet. Dat overkwam mij  
op 4 juli tijdens het grOOt wOrden in  
Orden event. 

Jong geleerd is oud gedaan

In Speeltuin Kindervreugd was het een drukte 
van belang. De zon scheen er flink op los.  
Er was water en vuur bij de JJB Scouting waar 
kinderen broodjes konden bakken. Er waren 
heel veel workshops waar je filmboekjes en 
striptekeningen kon maken. Je kon je knuffel als 
een filmster oppimpen met hulp van Hettie, je 
liet je schminken door Dragica en Harry zette 
je op de foto als een filmster. Op het veld 
speelden de Arjannen en Messi’s alsof hun leven 
ervan afhing. En op het eind van die geweldige 
dag rappen op het podium met onze ster uit de 
buurt, Rapper Dani.

Kinderen prikkelen om hun fantasie te gebrui
ken, hun talent ontdekken. Laat ze op zoek gaan 
naar hun passie. Een groep meiden uit Orden 
baalde omdat er werd gezegd dat Orden geen 

leuke wijk is. Zij maakten vervolgens de film 
‘WoOrden en Daden’ waarin ze laten zien en 
horen dat Orden de leukste wijk is om op te 
groeien.

Dat is wat wij allemaal samen in Orden willen 
bereiken. Een wijk waar kinderen hun passie 
kunnen vinden. Waar ze worden uitgedaagd 
om samen iets te maken en te bereiken. 
En als ze later groot zijn dan helpen ze weer 
mee in de buurt om de kinderen van de 
toekomst ook weer zo’n geweldige jeugd te 
laten ervaren. Want: jong geleerd is oud 
gedaan.

Uw buurtregisseur Jan van Eijk
M 06  526 34 773
E  j.vaneijk@stimenz.nl

Buurtregisseur Jan van Eijk neemt de planning door met rapper 
Dani. Foto eneharry ©van buurtregisseur Jan van Eijk

Fotograaf eneharry © aan het werk

Rapper Dani kreeg de kinderen goed aan de gang. Er was veel te beleven en genoeg te eten op het drukbezochte event.



15welzijn

fotoimpressie van fotograaf ‘eneharry’ © van het GrOOt wOrden in Orden event

Oud-hollandse spelletjes mochten er natuurlijk niet ontbreken. Veel kraampjes waar de kinderen leuke workshops konden volgen.



Voetbalmeiden drukken zelf hun t-shirts
In jongerencentrum 7312 werd de workshop ‘linoleumsnijden en 
drukken’ door een flinke groep meiden en een moedige jongen 
bezocht. Met veel plezier, gegiechel en een paar pleisters werd er 
geworsteld met het materiaal. Het resultaat mocht er zijn!

De meiden, die samen een voetbalteam vormen met 
de naam ‘angels’ hadden zelf al een logo bedacht 
voor hun team, welke ze op de voorzijde van hun 
tshirt drukten. Op de achterzijde maakten ze een 
compilatie van hun rugnummer en een illustratie die 
ze eerst moesten tekenen. Deze tekening brachten 
ze vervolgens in spiegelbeeld over op een plaat 
linoleum. Het linoleum werd rond de tekening 
weggegutst, voordat het kon worden ingeinkt en 
afgedrukt. Best ingewikkeld allemaal, maar het 
resultaat was erg mooi. Iedereen was trots op het 
eigen werk en dat van de ander. Bijkomend 
voordeel is dat nu het hele meidenvoetbalteam in 
hetzelfde flitsende shirt kan spelen met toch dat 
persoonlijke tintje. 

welzijn16

De workshop werd georganiseerd in het  
kader van grOOt wOrden in Orden, zodat  
de kinderen ook buiten schooltijd worden 
bezigghouden met leuke en leerzame 
activiteiten. Professionals en vrijwilligers  
uit de wijk begeleiden de activiteiten.
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In het vorige Wijknieuws hebben we u er 
al wat over verteld: de opknapbeurt van 
het Sprengendorp. En we hebben u ook 
beloofd dat we er in deze uitgave van het 
Wijknieuws wat meer over zouden 
vertellen. 

Het was een langdurig proces, waarbij de 
bewoners actief zijn betrokken. Samen met de 
gemeente en de Goede Woning zijn er 
plannen gemaakt, planten, struiken en bomen 
uitgezocht. Dat was niet altijd even makkelijk, 
want ja, zoveel mensen, zoveel meningen en 
wensen. De tuincommissie had er haar handen 
vol aan. En wat natuurlijk in deze tijd ook 
meespeelt is dat de financiële mogelijkheden 
beperkt zijn. Maar ze zijn er met z’n allen 
uitgekomen. De bielzen bakken zijn gebleven, 

Opknapbeurt Sprengendorp
waar het hout verrot was zijn nieuwe aange
bracht. Uit hun krachten gegroeide struiken zijn 
weggehaald en er zijn lage hortensia’s voor in 
de plaats gekomen. Langs de tuinen en gazons 
zijn lage hekjes geplaatst. Het mooie poort
gebouw dat vanaf de Asselsestraat goed te 
zien is, heeft een pad gekregen dat recht naar 
de poort loopt, er zijn rozenstruiken geplant en 
er is een lage ligusterhaag geplaatst. Over het 
algemeen zijn de bewoners zeer tevreden, hier 
en daar is een kritische noot te horen, want 
“aan het vooraanzicht is meer aandacht 
besteed dan aan de achterkant van de wijk, 
zoals de Kooiweg”. Desondanks is er weer een 
stukje van de historie van Apeldoorn op goede 
wijze bewaard gebleven en wordt er met  
tevredenheid gewoond in een karakteristieke 
wijk.

zoveel mensen, zoveel wensen

Buurtbewoners zijn over het 
algemeen tevreden met hun  
mooie, karakteristieke wijk.

Buurtpicknick in Berg & Bos
Een prachtig park met o.a. een grote 
speelweide. En dat zo maar midden in 
drie wijken: Brink & Orden, Berg & Bos 
en de Sprengen.  
Heel wat nietApeldoorners kijken hun 
ogen uit met zoveel prachtige natuur, 
zoveel ruimte! Maar nog heel wat 
Apeldoorners komen er nooit of 
nauwelijks. Weet u wel dat u er gratis 
in kunt? Er heerlijk kunt wandelen?  
Uw kinderen er naar hartenlust kunnen 

spelen? U er een goede kop koffie 
 of een lekker ijsje kunt kopen?  
Of zelf uw eten en drinken kunt 
meenemen en aan de picknicktafels 
gaan zitten met de hele familie?  
Of met buurtgenoten? 
De drie wijkraden hebben daarom  
het initiatief genomen om op zondag  
14 september een buurtpicknick te 
organiseren. Iedereen neemt zijn 
eigen picknickmand mee en daar kunt  

u te midden van stadgenoten van 
genieten. Misschien vallen er wel 
lekkere hapjes te ruilen... en komt u 
gezellig aan de praat met mensen die 
u daarvoor nog niet kende.
Bij het uitkomen van dit Wijknieuws  
is de picknick alweer voorbij.  
Hopelijk is het gegaan zoals 
hierboven omschreven: genieten  
van de natuur en van onze mede
wijkbewoners!

Het nieuwe pad naar de poort.





Hoe maakt u het?
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In het kader van een schoolproject over schilderkunst hebben  
24 scholieren van de PCB de Korenaar een bezoek aan de 
Apeldoornse schilder Ron van der Werf gebracht.  
Uitstekende keuze, want Rons hele huis is gewijd aan kunst.  
En nog belangrijker - schilderen is zijn passie. 

vragen op zoals “waarom gaat u niet gewoon 
schilderen als andere kunstenaars?” Het antwoord is 
heel simpel: “ik wil gewoon op onderzoek uit, met 
andere woorden experimenteren!” Ron begint met 
knippen, plakken, lijmen en schuren. Af en toe neemt 
hij even afstand van zijn doek, want alles moet precies 
kloppen. En als het niet klopt... dan begint hij opnieuw. 
Geen concessies. Kleurige vormen springen over het 
doek. Op een gegeven moment ontstaat een beeld 
van... een oud straatje. Kinderen vinden het geweldig. 
Het lijkt net toverkunst. En ze mogen vandaag getuige 
zijn van het ontstaan van een prachtig doek. 
“Wat voor beroep zou u kiezen als u opnieuw moest 
beginnen?” Ron van der Werf aarzelt niet: “Ik zou niks 
anders kunnen kiezen want dit is enige wat ik kan.  
Mijn schilderijen komen van binnenuit. Kunst is mijn 
zuurstof.” Het is geen keuze. Schilderen is zijn 
roeping. 
De kinderen van de Korenaar hebben genoeg 
inspiratie om zelf aan de slag te gaan in hun school
atelier. We vinden dat we geluk hebben met zo’n 
boeiende kunstenaar in onze wijk.

TIP Zijn galerie aan de Asselsestraat 274 is 
ieder weekend geopend van 12.00-17.00 uur.  
Zijn atelier aldaar is ook te bezoeken tijdens  
de Open Atelier route. Mis het niet!

In het grote atelier, waar Ron dagelijks aan  
het werk is, mogen kinderen zijn kunstwerken 
bewonderen en ook honderden vragen stellen  
over zijn inspiratiebronnen en zijn werkmethoden. 
Al snel blijkt dat schilderen veel meer is dan de 
werkelijkheid op het doek vastleggen. Het gaat om 
het gevoel dat je wilt overbrengen bij een ander. 
We zien grappige schetsen, met een fijn lijntje 
getekende fantasiefiguren, maar het prachtige 
portret van zijn vrouw maakt de meeste indruk.  
“Ze is niks veranderd,” merkt de kunstenaar op met 
een glimlach. 
De inhoud van allerlei potjes vol pigmenten wordt 
onthuld. Ron werkt niet alleen met een acrylverf, 
maar ook koffie of luizenpoep belanden op het 
doek. Ron gebruikt linnen, mfd, papier van oude 
spijkerbroeken of in de Papiermolen geschept 
papier vol weidebloemetjes. Dat roept meteen 

op bezoek bij beeldend kunstenaar Ron van der Werf

“Ze is niks veranderd,” zegt Ron over 
een vroeger portret van zijn vrouw.

Het abstracte werk van Ron.
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De bruggetjes aan de Zanderijweg geven 
een bijzondere sfeer aan het geheel. Inmid-
dels is ook de waterspeelplaats gereed en 
in het najaar worden er bomen geplant 
langs de beek. 
Vervolgens zal ook het wegdek aangepakt 
worden. Wat is die straat veranderd!

Aanblik Zanderijweg veranderd

In memoriam  
Bram de Bruin

geplaatst zouden kunnen worden. Maar ook 
was het Bram niet te veel moeite om te 
helpen bij het opruimen van rommel in de 
straten. Al fietsend door de wijk zag Bram 
veel: een straatlantaarn die kapot was, een 
boom die er niet goed uit zag. En altijd 
nieuwsgierig. Gewoon vragen aan mensen 
die hij toevallig tegenkwam wat ze van 
bepaalde ontwikkelingen vonden.  
En gewoon bij de gemeente om informatie 
en toelichting vragen. 

Bram blijft in onze herinnering als een 
betrokken en enthousiast wijkraadslid met 
veel humor, maar vooral als een fijn mens. 

Op 12 maart overleed ons commissielid Bram de 
Bruin. Als lid van de commissie Groen & Kunst 
was Bram zeer betrokken bij de bewoners en bij 
de natuur in onze wijk.
Met groot enthousiasme ontwierp hij o.a. een 
fietstocht langs de sprengen en beken in de 
wijk. Deze fietstocht stond in een van de vorige 
edities van het Wijknieuws. Bram had veel 
kennis van de sprengen en werd niet voor niets 
de ‘sprengenprofessor’ genoemd. Helemaal blij 
was hij toen de beekprik weer in de sprengen te 
zien was. Hij heeft het altijd belangrijk 
gevonden dat bewoners konden genieten van 
het groen en de bomen. Persoonlijk is hij gaan 
kijken op welke plekken de boombanken 

Kunst 
in de wijk
Houtsnijden, fijnschilderen en verhalen 
vertellen, daar is hij goed in. Jan de Louter, 
87 jaar en al jaren inwoner van onze wijk. 

Hij vertelt over zijn jaren in de Tweede 
Wereldoorlog als dwangarbeider, en ook over 
hoe hij aan het houtsnijwerken is begonnen. 
Gewoon, een kast met wat houtsnijwerk aan de 
rand en dan denken: “zou ik dat ook kunnen?” 

Voor 2.000 gulden en de eer!
Jaren later krijgt hij de opdracht om het 
houtwerk voor een kerkorgel te ontwerpen. 
Achtenveertig panelen in verschillende 
formaten heeft hij ontworpen én zelf gemaakt. 
In een periode van september tot april, tot  
’s avonds 8 uur doorwerken en dan ook in de 
weekeinden. Een geweldig mooi karwei, 
gedaan voor 2.000 gulden én de eer!
Maar nu is Jan voornamelijk aan het schilderen. 
Eenmaal per week op schilderles in Ugchelen 
met een clubje van 12 personen. 
Jan maakt Realistisch werk. “Tomaten moeten 
echt tomaten zijn en geen appeltjes” en “tin 
moet tin lijken en geen hout”. Mooie schaduwen 
en op de juiste plek de lichtval. Iedere dag 
kritisch naar het kunstwerk in wording kijken, 
ineens ontdekken waar nog net een streepje 
verf of licht moet. Maar vooral het praten met 
elkaar over de schilderkunst, het elkaar helpen 
en stimuleren, je hoofd leegmaken, daar geniet 
Jan de Louter nog het meest van.
Hij heeft het jaren geleden geleerd op de 
Kunstacademie in Arnhem. Waar de leraar het 

werk keihard verscheurde als hij niet tevreden 
was, terwijl Jan zelf best wel content was met 
zijn kunstwerk. Niet voor niets startten ze met 
een klas van 35 en bleven er slechts 10 over...
Daarna o.a. gewerkt als reclameontwerper bij 
de Zwitsalfabriek in Apeldoorn. In dit werk 
heeft hij veel geleerd over kleurenopbouw en 
vele andere technieken die hij nu bij zijn 
realistische schilderwerk goed kan gebruiken. 

Het gaat om het plezier
Jan heeft destijds met zijn houtsnijwerk 
geëxposeerd in De Kunsterij en afgelopen jaar 
heeft hij zowel met houtsnijwerk als met zijn 
schilderijen meegedaan aan de Kunstroute in 
Orden. Heel leuk om te doen, maar het gaat 
Jan nog veel meer om het plezier dat hij er zelf 
aan beleeft! 

Jan de Louter



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

Kapsalon 
aan het Ordenplein 54

T 055 355 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!
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Groen licht van gemeente en CRK

De goed bezochte inloopnamiddag in het stadhuis.

CPO vereniging Groenewoud wil levensloopbestendige woningen bouwen

De ontwikkelingen van de vereniging en het Collectieve  
Particuliere Opdrachtgeverschap project gaan voortvarend.  

Er is een kavelindeling en een heel mooi eerste landschappelijk 
ontwerp voor het gebied gemaakt van de te bouwen  

levensloopbestendige moderne bungalows. 

De gemeente en de CRK, welstand, zijn erg te 
spreken over de plannen en hebben groen licht 
gegeven voor de volgende stappen. 
Inmiddels zijn er voor alle beschikbare 12  
kavels deelnemers. Individuele gesprekken met 
de geselecteerde architect, architectengroep  
Gelderland uit Zelhem, hebben plaatsgevonden 
en er is een schetsontwerp per woning gemaakt. 

In de tweede helft van 2014 wordt er een 
voorlopig ontwerp opgesteld. De vereniging 
heeft naast de 12 deelnemers ook nog één 
deelnemer op de wachtlijst staan, die kan 
instromen wanneer zich een mutatie voordoet 
bij de groep deelnemers.
De samenwerking met de gemeente is uitste
kend, inmiddels is er ook een reservering 
overeenkomst met de gemeente gesloten voor 
de grond. In oktober hoopt de vereniging de 
reservering in een koopovereenkomst voor het 
gehele kavel om te zetten. Het college van 
B&W heeft op 14 juli j.l. het CPOplan goedge
keurd, waarna in september de gemeenteraad 
is gevraagd ook in te stemmen. 

De vereniging is ook erg dankbaar voor de 
gastvrijheid van OBS Spitsbergen, waar zij in 
de aula met de leden mogen vergaderen.

De vereniging hecht grote waarde aan een 
goede informatie over de plannen aan de 
buurt. De bewoners aan de Waterloseweg,  
het deel van de Rietbroekstraat en de  
Jo de Grootstraat gelegen tegenover  
het project, waren uitgenodigd voor een 
informatiemiddag op 15 juli j.l. Deze goed 
bezochte inloopnamiddag was georganiseerd 
in het stadskantoor waarbij de gemeente  
ook aanwezig was om vragen te kunnen 
beantwoorden. 

Een invulling van het groene gedeelte tussen  
de SIRwoningen en het project wil de 
CPOvereniging graag t.z.t. samen nader 
uitwerken, op deze voorgenomen participatie 
heeft de gemeente ook positief gereageerd. 

secretaris G.W.Laks Een eerste opzet van de plattegrond van de geplande 
nieuwbouw in het gebied Waterloo

secretariaat@cpogroenewoud.nl 
Jachtlaan 328, 7312GV Apeldoorn
www.cpogroenewoud.nl
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Ontwikkelingen bestemmingsplannen

AGOVV
Voor het sportcomplex van AGOVV is  
een bestemmingsplan in voorbereiding. 
De gezamenlijke wijkraden Berg & Bos, De 
Sprengen en Brink & Orden, in nauwe samen
werking met de Werkgroep Asselsestraat e.o., 
hebben bezwaar ingediend tegen dit bestem
mingsplan. Het bestemmingsplan biedt ruimte 
voor een stadion met 3.250 zitplaatsen; wij zien 
dat hier wederom een nieuw evenementen
terrein gaat ontstaan. Dit terwijl onze wijk al te 
veel overlast van verkeer en parkeren heeft.  
 

In de procedure heeft Lambert Hoving van de 
Werkgroep Asselsestraat e.o. bijzonder veel 
werk verzet. Wij willen hem, mede namens de 
andere wijkraden en vele buurtbewoners 
hartelijk danken voor zijn grote inzet, integere 
bijdragen en goede kennis van zaken. 
In juli is een gezamenlijk overleg met AGOVV 
en de gemeente gestart met de intentie om 
oplossingen te vinden.
Op onze website vindt u de actuele stand van 
zaken van het bestemmingsplan AGOVV, 
genaamd Laan van Spitsbergen 2.

Berg & Bos
Tegen de bestemming van de voormalige 
gemeentewerf tot bedrijventerrein hebben  
we bezwaar ingediend bij de Raad van State.  
Het gaat om de gebouwen in het bos hoek 
Asselsestraat – Laan van Spitsbergen.  
Omdat de ontwikkelingen elkaar snel  
opvolgen verwijzen wij u voor de actuele  
stand van zaken graag naar onze website:
www.wijkraadbrinkenorden.nl. 

Gezondheid Onder Eén Dak

oplevering gezondheidscentrum verwacht in januari 2015

In het oude winkelcentrum van Orden wordt in opdracht 
van bouwcombinatie TrebbeKlok gezondheids centrum 
GOED gerealiseerd, met als architect Stephen Warren van 
architectenbureau Witteveen. 

In de voormalige Deka vestigen zich meerdere huisartsen  
o.a. de heren Savic, Berghout, Vesna en Van Es. met hun praktijk 
en Beweeg Beter met Ingrid Kors en Rianna Nijendijk. Er komt 
een gezamenlijke ingang en ook de huidige apotheek krijgt een 
aanmerkelijk groter oppervlak. In de oude bakkerij en 
bloemenzaak komen de fysiotherapeuten met een oefenruimte 
en behandelkamers. In het blok waarin de snackbar Kokkie en 
de kapper hebben gezeten, komen vier verhuurbare units 
welke zorg gerelateerd zullen/kunnen zijn. Het binnenplein 
wordt een groene oase waarbij de aanplant zodanig is dat de 
privacy van de patiënten in de spreekkamers optimaal 
gewaarborgd is. 

De omwonenden en bewoners van de bovengelegen 
appartementen zijn inmiddels ingelicht over de plannen.  
De sloopwerkzaamheden zijn vlak voor de bouwvak  
begonnen. Verwacht wordt dat in september de ergste 
geluidshinder voorbij is en dan wordt zichtbaar hoe het 
gezondheidscentrum er uiteindelijk uit komt te zien.  
De bestaande gele trespa panelen die vanaf de straatzijde 
zichtbaar zijn, zullen worden vervangen door een donkere 
beplating. De gevel van de voormalige Deka aan de zijde van 
de bushalte zal volledig worden vernieuwd en daar zal een 
antracietkleurige steen voor worden gebruikt. De architect 
heeft over een groot gedeelte van deze gevel een fraai 
bloemkozijn ontworpen.
De aannemer TrebbeKlok verwacht begin januari te kunnen 
opleveren, waarna het GOED in gebruik kan worden 
genomen.





Ontwerp bestemmingsplan 

voor Brink en Orden

ook uw kavel onder de loep

Zo kunt u straks zien waar kleinschalige 
bedrijven of winkels zich mogen vestigen.  
Ook zult u zien hoever u uw woning mag 
uitbreiden. Indien u, als ondernemer, van plan 
bent om in onze wijk bijvoorbeeld een winkel  
te openen, maar het door u gekozen pand heeft 
een bestemming ‘bedrijven’ dan is het nu het 
beste moment om dit aan de gemeente te 
melden.  
Het oude bestemmingsplan wordt herzien en 
alle wijzigingen worden, als deze ruimtelijk 
goed in te passen zijn, meegenomen. 
De uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
staan in de Nota van Uitgangspunten.

Spartahof
Waar leegstand jarenlang het beeld verstoort, 
wordt gezocht naar een ruimere bestemming of 
zelfs een wijziging van het bestemmingsplan. Zo 
wordt momenteel onderzocht of de Spartahof
locatie bestemd kan worden voor woningbouw.
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In december 2014 kunt u kennis nemen 
van het ontwerp Bestemmingsplan voor 
Brink en Orden. Voor u een belangrijk 
gegeven, want iedere kavel in onze wijk 
wordt komende maanden onder de loep 
genomen om de juiste bestemming hieraan 
te geven. Er wordt goed gekeken naar het 
karakter van de buurtjes en naar de schaal 
en inhoud van eventuele wijzigingen. 

De woningcorporatie Ons Huis heeft in het 
gemeentelijk woningbouwprogramma ruimte  
om maximaal 60 woningen te bouwen. 

Westpointlocatie
De Westpointlocatie wordt op dit moment 
getoetst op de mogelijkheid voor een vestiging 
van een supermarkt vergezeld door meerdere 
functies. Dat is een goede ontwikkeling! 
De wijkraad en de directe omwonenden 
worden over de ontwikkelingen met betrekking 
tot dit plan op de hoogte gehouden.

Vergunningvrije bouwwerken
En ander belangrijk aspect van het nieuwe 
bestemmingsplan heeft te maken met de 
aankomende wijziging van de wetgeving met 
betrekking tot vergunningvrije bouwwerken.  
De Rijksoverheid wil bouwregels verder 
verminderen en simpeler maken. In het Besluit 
omgevingsrecht vindt u binnenkort meer 
informatie hierover. Dit houdt onder andere  
in dat u meer ruimte krijgt om zonder dat een 
omgevings(bouw)vergunning nodig is te 
bouwen. Voor oudere mensen die aangewezen 
zijn op hun eigen huis is dat een uitkomst.  
Door alle functies op de begane grond te 
bouwen is de woning levensloopbestendig.  
Ook wordt het naar verwachting eenvoudiger 
om mantelzorg bij huis mogelijk te maken, 
bijvoorbeeld voor kinderen die hun ouders in 

huis willen verzorgen. Inzet is om in het 
bestemmingsplan in te spelen op deze wets 

wijziging. Voor vragen hierover kunt u contact 
opnemen met de gemeente.

Informatieavond
Planning is in december 2014 / januari 2015 het 
ontwerp bestemmingsplan voor iedereen ter 
inzage te leggen. Ook is het bestemmingsplan 
dan in elektronische vorm te raadplegen via  
de gemeentelijke website. De Gemeente  
Apeldoorn zal op dat moment een informatie
avond voor de bewoners organiseren om het 
bestemmingsplan toe te lichten. Van tevoren 
wordt een uitnodiging verspreid. Wilt u op de 
hoogte zijn van de ontwikkelingen, volg dan het 
nieuws van onze wijkraad op de website en op 
Facebook. 

Westpointlocatie.

Renovatie Schildersbuurt
Nadat de opzet van renovatie van de woningen in 
de Schildersbuurt op het niveau ‘Energieneutraal’ is 
mislukt (minder dan 70% van de bewoners ging 
akkoord en de financieringsaanvraag werd  
afgewezen), gaat De Goede Woning deze woningen 
toch renoveren, zodat ze weer 25 jaar meekunnen.

De woningen krijgen een nieuwe voordeur, dubbel glas en 
zowel het voegwerk als het schilderwerk wordt hersteld. 
Voor het eventueel moderniseren van de keuken en de 
badkamer wordt overlegd met de betreffende bewoner. De 
Goede Woning biedt ook energiebesparende maatregelen: 
isolatie van het dak (hoewel dan de zoldervloer wordt 
geïsoleerd), de gevel en de begane grondvloer. Dit geeft 
een huurverhoging van ongeveer €10, per onderdeel. 

Ook bestaat er de mogelijkheid voor vervanging van de 
cvketel voor een energiezuiger model. Hierop wordt een 
rekenmethode toegepast voor een huurverhoging afhanke
lijk van de leeftijd van de ketel. Deze bedragen betalen 
zich uiteraard terug in de lagere energiekosten. Omdat 
de gevelisolatie veel rendement geeft, heeft 2/3 van de 
bewoners voor deze optie gekozen.
Gevelisolatie is niet alleen bestemd voor de eigenaren van 
een vrijstaand huis. Als particulier kunt u uw rijtjeswoning 
ook isoleren! Tegenwoordig beschikt de aannemer over een 
simpele methode om de woningen onafhankelijk van elkaar 
te isoleren. Ter plaatse van de scheidingslijn met uw buren 
wordt er een verticale ‘veer’ in de spouw geplaatst. Deze 
veer zet uit zodat het isolatiemateriaal niet verder wordt 
ingeblazen.
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Duurzaamheid 
In 2030 moet Nederland voldoen aan de ambitieuze Europese 
doelstellingen op het gebied van CO2-reductie en duurzame 
energieopwekking. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk 
voor 40% van de CO2-uitstoot in Nederland.  
Om de Europese doelstellingen te bereiken, wordt hiervandaan 
dus een grote bijdrage verwacht. Er zijn al diverse initiatieven 
gestart met CO2-reductie in de gebouwde omgeving als doel. 

Twee jaar geleden is er in kader van verduurzaming 
van de woonwijken een onderzoek uitgevoerd in 
Kerschoten: Kerschoten Energie Neutraal (KEN).  
In dit onderzoek is gekeken naar de technische en 
financiële mogelijkheden om deze wijk energie
neutraal te maken, dat wil zeggen dat alle energie 
die in de wijk verbruikt wordt, duurzaam in of nabij 
de wijk zou moeten worden opgewekt. Ook is 
gekeken naar de wensen en de mogelijkheden van 
de mensen in de wijk. In oktober 2013 is het eindrap
port gepresenteerd, en toen is het werk pas echt 
begonnen!

We worden steed ‘groener’
Of de mensen in Kerschoten investeringen willen 
doen in hun eigen huizen en winkels? Dat is de 
opgave voor de komende periode. In de loop van 
de komende 15 jaar moeten de bewoners samen met 
woningcorporaties, met behulp van de gemeente en 
deskundige installatiebedrijven aan het werk zodat 
deze wijk langzaamaan steeds ‘groener’ gaat 
worden. Dit zijn investeringen in een groenere en 
schonere stad. En daartegenover staat dat het 
investeren in energiebesparende maatregelen op 
langere termijn ook lagere energienota’s oplevert. 
En er zijn al resultaten van de eerste initiatieven!  
De basisschool in de wijk heeft zonnepanelen, een 

aantal huurwoningen is goed geïsoleerd en voorzien 
van zonnepanelen. Er worden zonnepanelen 
collectief gekocht en geplaatst door de particulieren. 
Bewoners gaan ook collectief woningisolatie inkopen. 
Op deze manier wordt veel kennis uitgewisseld en zo 
ontstaat ook een stukje saamhorigheid en vertrouwen. 

We kunnen veel van Kerschoten leren
We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. 
De wijkdelen Brink en Orden kennen huizen uit jaren 
dertig en ook veel naoorlogse woningbouw. Veel 
woningen hebben label F! Energieneutraal worden ligt 
nog ver in de toekomst. Maar met enkele eenvoudige 
stappen kunnen we energiezuiniger wonen. 
•  Weet u eigenlijk wel hoeveel u verbruikt? 

En of u meer of minder verbruikt dan uw buren?
•  Wist u dat u minstens 10% op uw energierekening 

kunt besparen, zonder comfort in te leveren of 
grote investeringen doen?

•  Wist u dat zonnepanelen meer winst opleveren dan 
als u uw geld op de spaarrekening laat staan?

Meer informatie tijdens AV wijkraad
Marjolein Tillema en Ton Ceelie delen hun ervaringen 
in Kerschoten tijdens onze Algemene Vergadering op 
8 oktober 2014! Mis het niet, want het wordt een 
interessante avond. Marjolein Tillema en Ton Ceelie 
wonen beiden al jarenlang in Kerschoten. Marjolein is 
sinds 2013 werkzaam als KENregisseur, met als 
belangrijke taak de bewoners van de wijk te onder
steunen en te begeleiden in hun initiatieven. Ton heeft 
jarenlange ervaring als energie adviseur en zet zijn 
deskundigheid in voor KEN. 

Investeren in zonnepanelen levert meer winst op dan het 

spaargeld op de bank te laten staan.
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Lopende zaken verkeer

De commissie verkeer van de Wijkraad 
Brink & Orden houdt zich vooral bezig met 
de verkeersveiligheid en daarnaast 
onderhoud en aanleg van wegen en paden 
in onze wijk. 

Een goede samenwerking met de gemeente is 
de basis om daar waar nodig is wijzigingen en/
of verbeterpunten te kunnen realiseren. Zoals u 
zult hebben gemerkt gebeurt er op verkeersge
bied veel in onze wijk. Naast het afronden van 
het winkelcentrum wordt er op dit moment druk 
gewerkt aan de herinrichting van de Jachtlaan/ 
Driehoek. 

Met individuele klachten kunnen we meestal niet 
veel en we zien gelukkig steeds meer dat de 
reactie ondersteund wordt door meerdere 
buurtgenoten. Wanneer er naast de klacht ook 
een mogelijke oplossing wordt aangedragen, 
die door de buurt wordt ondersteund, versterkt 

dat ons in de communicatie richting gemeente.
De volgende wijzingen hebben inmiddels in 
onze commissie plaatsgevonden: vertrokken zijn 
Michiel van Daalen en Arjan Everink, nieuw zijn 
Oscar van Dijk en Kor Flokstra.

Welke punten hebben op dit moment o.a. 
onze aandacht ?
•  Driesprong Frans van MierisstraatZanderij

weg. Te veel auto’s rijden daar de Frans van 
Mierisstraat aan de verkeerde kant in, 
daardoor ontstaan er gevaarlijke situaties en 
er is sprake van parkeeroverlast.

•  Het verbeteren van de bushalte aan de Laan 
van Orden bij het nieuwe winkelcentrum. 
Momenteel is er onvoldoende ruimte, er is 
geen zitmogelijkheid en het is niet overdekt.

•  Afwikkeling van het toeristisch verkeer van en 
naar de Apenheul en Park Berg en Bos.  
Tevens volgen wij in goede samenwerking met 
de Werkgroep Asselsestraat e.o. de situatie 

met betrekking tot het parkeren ter plaatse.
•  Mauvestraat: hier zijn geen snelheidbeper

kende maatregelen aanwezig, dit is echter 
wel een wens van de aanwonenden.

•  Te hoge snelheid in de Zanderijweg. Hier 
is inmiddels een snelheidsdisplay geplaatst.

•  Gevaarlijk kruispunt Laan van Spitsbergen 
Asselsestraat.

•  Zwaar vrachtverkeer door de Ordermolen
weg.

Enkele punten die langer lopen en onze 
aandacht blijven houden zijn o.a. de  
parkeersituatie van medewerkers van de 
Belastingdienst, het sluipverkeer door de 
Ordermolenweg naar de Koning Willem III 
Kazerne, te hoge snelheid in de Orderparkweg, 
achterstallig onderhoud van diverse wegen. 
Daarnaast hebben we de beschikking over een 
snelheidsdisplay, waarover u hieronder meer 
kunt lezen.

Verkeersdisplays
Ook onze wijk heeft de beschikking 
over een verkeersdisplay. Dat betekent 
dat wij de gemeente kunnen adviseren 
waar deze geplaatst gaat worden.  
Elk kwartaal kan deze op een andere 
plaats opgehangen worden. De locatie 
wordt gekozen naar aanleiding van 
klachten uit de buurt. 

Omdat het display van elektrische voeding 
voorzien moet worden, kan montage alleen 
plaatsvinden aan een lantaarnpaal.  
Dus wanneer u bij ons een verzoek indient 
voor plaatsing, is het belangrijk om de 
straatnaam en het nummer van de lantaarn
paal door te geven.

Het eerste kwartaal 2014, was de display 
geplaatst aan de Frankenlaan. Helaas 
hebben we door een technische storing aan 
het display niet de beschikking over de 
meetresultaten. Het tweede kwartaal 2014 
was het display geplaatst aan de Pieter  
de Hoochlaan. De metingen worden 
geregistreerd en wij wachten nog op de 
meetresultaten. Het derde kwartaal 2014 
staat het display aan de Zanderijweg.  
Het vierde kwartaal 2014 was het gepland 
aan de Prins Willem Alexanderlaan, maar 
het is reeds in het derde kwartaal geplaatst.

De reacties die we hebben ontvangen van 
buurtbewoners van de plaatsingen aan de 
Jachtlaan en Orderparkweg (2013) zijn o.a.:
•  Wanneer men erop geattendeerd wordt dat 

men te snel rijdt, dan wordt de snelheid 
verminderd.

•   Zolang de display in bedrijf is, heeft het 
effect. Helaas is het daarna al weer gauw het 
oude patroon.

•  Jammer dat de display alleen overdag werkt 
en niet meer werkt zodra het donker wordt. 

•   Leuk dat ook de snelheid van wielrijders 
wordt aangegeven.

Wat is het doel van de snelheidsmeting/
registratie? 
Aan de hand van de meetresultaten kan de 
gemeente beoordelen of er wel of  

geen snelheidbeperkende maatregelen 
noodzakelijk zijn. In aansluiting op de 
meetresultaten van de Jachtlaan en 
Orderparkweg heeft de gemeente 
besloten voorlopig geen actie te  
ondernemen. De verwachting is dat na de 
renovatie van de Jachtlaan de snelheid ter 
plaatse ook minder zal zijn. Een tweede 
meting na de renovatie van de Jachtlaan 
ter plaatse blijft natuurlijk mogelijk. 

Wanneer uw buurt van mening is dat er in 
uw straat ook te snel gereden wordt, zien 
wij uw verzoek tot snelheidsmeting graag 
tegemoet. Straatnaam en nummer van de 
lantaarnpaal is voldoende.

Verkeersdisplay aan de Zanderijweg. Snelheidsmeting aan de PWA-laan.



De Jachtlaan gaat vanaf de rotonde bij de Laan van Spitsbergen 
tot de spoorwegovergang op de schop. Ook de wegen in de 
Driehoek en Polhoutlaan zijn inmiddels van nieuw asfalt  
(dicht-asfalt beton) voorzien. Positieve reacties ontvangen wij 
van buurtbewoners omtrent de goede informatie en uitvoering 
van de werkzaamheden. Wij verwachten dat de Jachtlaan een 
van de veiligste en mooiste lanen wordt van de gemeente 
Apeldoorn.

Werkzaamheden Jachtlaan-Driehoek

infiltratieputten. Het regenwater wordt dan ter plaatse 
geïnfiltreerd, hetgeen positief is voor de natuur en kosten
besparend voor de rioolwaterwaterzuivering. Wanneer 
tijdens een enorme stortbui de kolken en putten zijn 
volgelopen, dan wordt het regenwater alsnog afgevoerd  
op het centrale rioolwatersysteem. Er worden totaal 130 
infiltratiekolken geplaatst.  
Een infiltratiekolk is een propyleenkunststof buis met een 
diameter van 300 mm en voorzien van vele infiltratieafvoer
openingen. De buis is verticaal geplaatst en heeft een lengte 
van 2 tot 3 meter. Totaal worden er 32 infiltratieputten 
geplaatst. Een infiltratieput is vervaardigd van beton en 
heeft een diameter van 2 meter en een hoogte van 2 meter. 
Rondom zijn 60 infiltratiegaten aanwezig met een diameter 
van 100 mm.
Veel aandacht wordt besteed aan verkeersveiligheid, o.a. :
•  De rijbaan wordt versmald, hetgeen een snelheidsremmend 

effect zal hebben.
•  De routing van het fietspad wordt op diverse plaatsen 

verlegd.
•  Oversteekplaatsen voetgangers en wielrijders worden 

verbeterd.
•  De verkeersdrempels bij de kruising JachtlaanAsselse

straat worden verbeterd en er worden snelheidsremmende 
maatregelen genomen. 

Voor zover bij ons bekend, zijn er tot op heden geen 
klachten binnen gekomen omtrent overlast, hinder of 
ontevredenheid. Alleen positieve reacties.  
Dat houden we graag zo.

Infiltreerput.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door KWS
INFRA B.V. te Zwolle onder begeleiding van hoofd
uitvoerder Eric Verspille. In de Victorkerk heeft Eric zijn 
kantoor/werkplek gevonden en van daaruit heeft hij de 
werkzaamheden onder controle. Op 24 maart 2014 zijn  
de werkzaam heden begonnen en de totale oplevering is 
gepland eind oktober 2014. Om aan de planning te kunnen 
voldoen zijn stratenmakers regelmatig in de weekenden 
aan het werk. 

Niet alleen verbetering van de wegen, ook op en 
afritten, fietspaden, voetpaden, riool en afvoer van 
regenwater ondergaan een verbetering. De meeste 
op en afritten van woningen worden voorzien van nieuw 
materiaal. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van bestaand materiaal. Fiets en voetpaden 
worden opnieuw bestraat.

Diverse rioolaansluitingen van woningen aan de zuidzijde 
van de Jachtlaan worden vernieuwd. Alle regenwater
putten worden vervangen door infiltratiekolken en 
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Let op! Kans op bekeuringen!

Vanaf begin 2014 is het niet toegestaan 
om vanaf de Zanderijweg de Frans  
van Mierisstraat in te rijden. Dit wordt  
aangegeven met een verbodsbord  
‘eenrichtingverkeer’, behalve voor  
wielrijders. Verder is er een bord  
geplaatst aan de Zanderijweg met pijl 
‘verplichte rijrichting’, dus linksaf.

Helaas moeten we constateren dat er te veel 
automobilisten zijn die toch ter plaatse de Frans 
van Mierisstraat inrijden. Enkelen rijden 
gewoon door, velen gaan parkeren net naast 
de supermarkt, dit om de loopafstand naar en 
van de supermarkt zo klein mogelijk te maken. 
Ook het inrijden van dit kleine stukje Frans van 
Mierisstraat is niet toegestaan. 

verkeersprobleem driesprong Zanderijweg-Frans van Mierisstraat

En het is verboden om te parkeren wanneer er 
een gele strook is aangebracht. Dat is ter 
plaatse ook van toepassing. Na het invoeren 
van deze verkeersmaat regelen heeft onze 
wijkagent gedurende een aantal maanden 
waarschuwingen uitgedeeld.  

De directie van de supermarkt heeft bij de 
ingang een waarschuwingsbord geplaatst, 
waardoor bezoekers op de nieuwe verkeers
maatregel worden geattendeerd. 
Nu wordt er handhavend opgetreden en met 
grote tegenzin van de agent moeten er nu 
regelmatig boetes uitgedeeld worden.  
Het bedrag dat dan betaald moet worden  
is niet om vrolijk van te worden. 

Ons advies is: maak gebruik van de 
parkeerplaats aan de Zanderijweg, 
voorkom de bekeuring! Dit komt ook  
ten goede van de verkeersveiligheid  
ter plaatse.

Bijgaande foto’s zijn gemaakt door de 
commissie Verkeer in een tijdbestek van  
minder dan 30 minuten op een donderdag 
tussen 16.00 en 17.00 uur. U ziet de diverse 
verkeersovertredingen. Wij hebben de 
gemeente geadviseerd om ter plaatse meer 
duidelijkheid aan te brengen. Dit kan door  
het aanbrengen van een verkeersheuvel op  
de Frans van Mierisstraat en/of duidelijke  
belijning aanbrengen op het wegdek van  
de Zanderijweg.

Hier drie overtredingen: twee auto’s 
staan geparkeerd langs de gele 
strook en één auto rijdt de 
eenrichtingsweg in.

Een auto negeert het bord ‘verboden in te rijden, 
eenrichtingsverkeer’.Achteruit rijdende auto hindert fietsers.Staan deze auto’s correct geparkeerd?.
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Bestuur

Gerard Beltman
interimvoorzitter,  
en webmaster
Hamelweg 27, 7311 EA 
T 055  521 50 40
E g.beltman@chello.nl

Gerhard Brummelkamp
bestuurslid Cie Verkeer 
Asselsestraat 379, 7312 TS
M 06  107 56 737
E gbrummelkamp@hetnet.nl

Vacatures
• voorzitter wijkraad
• bestuurslid Cie Welzijn

Hans Amse
penningmeester  
Texandrilaan 43, 7312 HP 
T 055  355 65 18
E j.amse@hetnet.nl  

Bert Vierhout
bestuurslid Cie Bouwen en Wonen 
Frans van Mierisstraat 29B, 7312 LB
M 06  209 705 89
E bert.vierhout@planet.nl

Margaret Bakker
bestuurslid Cie Groen en Kunst 
Mauvestraat 183, 7312 LZ  
M 06  108 63 657 
E margaret.bakker@gmail.com

Adressen

Jolanda Boukari 
secretaris 
Postbus 2327, 7301 EA 
T 055  355 57 96
E wijkraad@brinkenorden.nl

Commissies

Commissie Verkeer 
Onderhoud en aanleg van wegen 
en paden, verkeer en veiligheid 
•  Gerhard Brummelkamp, 

bestuurslid, adres, zie 
linksmidden

•  Homme Schurer  
Tooropstraat 8, 7312 ST 

T 055  355 69 87
E schurer.homme@gmail.com
•  Wiebe Okkema 

Schotweg 45B, 7311 DW
T 055  578 50 91
E w.okkema@hotmail.com
•  Oscar van Dijk  

Germanenlaan 112, 7312 JB 
M 06  537 92 271 
E oscarvandijk85@gmail.com
•   Kor Flokstra  

Ritbroekstraat 53A, 7311 GC 
T 055  521 53 66 
M 06  220 40 867 
E kor50flokstra@hotmail.com

Commissie Welzijn
Aandacht voor jong en oud,  
sociale veiligheid en leefbaarheid 
in de wijk
• Jolanda Boukari, adres zie boven
•   Antoinnette Bletterman  

Mauvestraat 66, 7312 MB  
T 055  355 71 48
E a.bletterman@upcmail.nl

Commissie Groen & Kunst
Aandacht voor groen, openbare ruimte  
en kunst 
•  Margaret Bakker, bestuurslid 

adres, zie rechtsonder
•  Bob van Dongen 

Van Brerostraat 33  
T 055  355 84 91
E b.dongen20@upcmail.nl
•  Maaike Verbeek 

Amsivarilaan 3, 7312 HS 
M 06  49 25 47 62
E m.verbeek@outlook.com

Commissie Bouwen & Wonen
Aandacht voor nieuwbouw, bestaande 
woningbouw en de kwaliteit van wonen
•  Bert Vierhout, bestuurslid  

adres, zie rechtsmidden
•  Mieke Nieuwenhuis  

Ietje Kooistraweg 10, 7311 GZ 
T 055  521 86 39
E m.nieuwenhuis70@upcmail.nl
•  Henk Vermeulen  

Jachtlaan 239, 7312 GN 
T 055  355 40 65
E henk.vermeulen@xs4all.nl
•  Lida Schaap 

Zanderijweg 30, 7312 EJ
M 06 230 35 131
E lidaschaap52@gmail.com
•  Jolante van Oostrom 

Chamavenlaan 2, 7312 HE
M 06  199 06 360
E jolantevanoostrom@gmail.com

Commissie voor Website & Wijkkrant
•  Laetitia Bosch (Wijknieuws) 

Hezeweg 58, 7335 BR 
T 055  533 69 22
E laetitia@vosgroep.com
•  Femie Stoverinckvan den Berg  

(Wijknieuws)
E femievdberg@hotmail.com
• Margaret Bakker (Wijknieuws)
•  Gerard Beltman (website en 

nieuwsbrief)

Kascommissie
• de heer L. Hoving 
• mevrouw. A. Elzenga
• de heer E.J. van den Burg (reserve)

Digitale Nieuwsbrief
Bent u al geabonneerd op de gratis 
digitale nieuwsbrief van wijkraad  
Brink & Orden? Dan blijft u nog beter op 
de hoogte van wat er in onze wijk speelt. 

Meldt u zich aan via ‘contact’ op 
www.brinkenorden.nl onder 
vermelding van ‘nieuwsbrief’. En ‘like’ ons 
op facebook: www.facebook.com/
wijkraadbrinkenorden

bestuur en commissies

?



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

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

Zumba
Steps
Isokin balance
Personal training

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
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Agenda 
Algemene Vergadering
 

Datum
Woensdag 8 oktober 2014

Locatie 
Cortenbosch College aan de 
Prinses Beatrixlaan 259 in 
Apeldoorn

Tijd 
Zaal open om 19.30 uur,  
de vergadering begint om 
20.00 uur

4.  Goedkeuren notulen Algemene 
Vergadering van 9 april 2014

5.  Voorstellen van de begroting 2015 door 
de penningmeester

6.  Wijziging in het bestuur 
7.  Nieuws uit de wijk door de diverse 

commissies
8.  Nieuws van stadsdeelmanager  

Wim Bergink 

Pauze
 
9.  Brink & Orden energieneutraal? 

Interactieve presentatie door Ton Ceelie, 
energieadviseur en Marjolein Tillema, 
regisseur Kerschoten Energieneutraal.

10.  Behandeling van uw vragen en 
suggesties 

11. Rondvraag 

Sluiting omstreeks 22.00 uur
Napraten en netwerken onder het genot  
van een glaasje en een hapje.

De eerstvolgende uitgave van Wijknieuws 
komt uit in april 2015. De uiterlijke 
aanleverdatum voor kopij van die uitgave 
is in de laatste week van januari 2015.  
Stuur uw kopij naar Wijkraad Brink & 
Orden t.a.v. redactie Wijknieuws,  
Postbus 2327, 7301 EA Apeldoorn, email: 
wijkraad@brinkenorden.nl. Of email uw 
kopij naar: femievdberg@hotmail.com

Agenda 
 
1.  Opening
2. Mededelingen van de  
 interim-voorzitter
3.  Ingekomen stukken en  

mededelingen door de secretaris

Nuttige 
adressen

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

Gemeente Apeldoorn
Eenheid Beheer en Onderhoud
Stadsdeel Noord West  Centrum
Postbus 9033, 7300 ES 
 
Bureau Buurtbemiddeling gemeente 
Apeldoorn
T 055  527 48 80
E info@buurtbemiddeling.nu

Wijkagenten 
Eddy van Essen 
Spreekuur in het +Punt Orden, 
Germanenlaan 370, 
maandagmiddag van 14.00  15.00 uur
T 0900  8844 
E team.noordwest@nogelderland.politie.nl
In het gebied ten westen van de Jachtlaan 
(Orden/Orderbos) is Eddy van Essen de  
wijkagent.
Jan van der Linden
Ten oosten van de Jachtlaan (Driehuizen, 
Brinkhorst, Waterloo, Sprengendorp) is  
Jan van der Linden de wijkagent 

.

Stimenz (voorheen Wisselwerk)
Vosselmanstraat 300,  
Postbus 10119, 7301 GC  
T 055  521 96 44
E info@wisselwerk.nu

Buurtregisseur
Jan van Eijk  
T 06  526 347 73
E j.vaneijk@stimenz.nl

Stadsdeelmanager Noordwest
Wim Bergink 
M 06  543 68 244 of T 055  580 14 24
Twitter @055Noordwest

CJG West
Asselsestraat 280, 7312 DD
T 055  357 88 75
E info@cjgapeldoorn.nl
F www.facebook.com/CJGapeldoorn 

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

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

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

MD Veluwe
Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn
T 0900230 0 230 (lokaal tarief)
E g.tabak@mdveluwe.nl
www.mdveluwe.nl
spreekuur op dinsdagmiddag in het +Punt  
 
De Zonnebloem, afd. Centrum West 
T 055  355 82 00
E zonnebloemapeldoorn@gmail.com

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

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

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

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

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


