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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Schone straten in een schone wijk

100ste schoonmaakactie reden voor een ‘Apeldoorn Rein’ feestje

Een schone wijk, dat vinden we allemaal 
belangrijk. Natuurlijk zorgt de gemeente 
ervoor dat ons huisvuil wordt opgehaald en dat 
er zo nu en dan een bezemwagen door de 
straten gaat. Maar toch zien we nog regel
matig rommel op straat en in de bermen.
Gelukkig hebben we in Orden een ploeg 
mensen die iedere twee weken op woensdag 
met zakken en prikkers de straat op gaat om de 
rommel weg te halen! Ze komen na een uur 
terug met grote zakken vol met lege blikjes, 
flesjes, papier, lappen, klokhuizen, peuken, 
stukken brood..., teveel om op te noemen.

Op woensdag 9 november is de ploeg voor de 
100ste (!) keer aan het werk om de straten in 
Orden schoon te houden. Dit keer hebben de 
bewoners hulp van wethouder Mark Sandmann, 
van de stadsdeelmanager en de voorzitter van 
de wijkraad. De fotograaf van de Stentor is er 
en ook de cameraploeg van RTV Apeldoorn. 
Want ja, iedereen vindt dat voor deze 100ste 
keer de schoonmaakploeg extra aandacht én 
een grote pluim verdient!

Alweer een tijd geleden waren er twee 
wijkbewoners die het initiatief namen om de 
rommel in de straten op te ruimen. Inmiddels 
bestaat de groep uit twaalf mensen die met 
veel plezier in tweetallen aan de slag gaan en 
(onze) troep opruimen. 
Na afloop van deze 100ste schoonmaakactie 
wordt er in het +Punt met elkaar koffie 
gedronken. De wethouder spreekt zijn 
waardering uit en alle ploegleden krijgen een 
koffiebeker met het logo ‘Apeldoorn Rein’. 
De wijkraad en Stimenz hebben voor een 
overheerlijke taart gezorgd. Er wordt veel... 

vervolg op pagina 5
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Beste wijkbewoners,

Dat is niet iedereen gegeven. ‘Ver van ons 
bed’, maar ook dichterbij, leven mensen die 
het allemaal niet zo goed voor elkaar 
hebben als wij. Daar kunnen wij geen, of 
moeilijk, verandering in brengen. Helaas 
niet, of misschien gelukkig niet, want dat 
zou een enorme verantwoordelijkheid voor 
ons zijn. Die verantwoordelijkheid hebben 
we wel voor ons eigen leven en deels voor 
het leven van anderen in onze naaste 
omgeving. Ook zijn we met z’n allen 
verantwoordelijk voor de leefbaarheid van 
de straat of buurt waar we wonen. Als u in 
dit Wijknieuws het artikel leest over de 
groep mensen die het zwerfvuil in onze 
straten opruimt, dan ziet u een prachtig 
voorbeeld van gezamenlijke verantwoor-
delijkheid. Maar hoe goed dit werk van 
deze groep ook is, eigenlijk zou het nóg 
beter kunnen! Als we met z’n allen 
besluiten om ons afval op een goede wijze 
te verwijderen, geen papier, blikjes, 
zakken, peuken, patatbakjes op straat te 
gooien, dan zou een dergelijke zwerf-
vuilgroep helemaal niet nodig zijn! 
Natuurlijk komt er ook wel eens per 

ongeluk rommel op straat. Maar wat let 
u om dat op te rapen en even in een 
afvalbak te gooien? Of de bezem te 
pakken en het stukje stoep en straat voor 
uw huis aan te vegen? Als we dat 
allemaal doen werken we mee aan een 
fijne leefomgeving!

In dit Wijknieuws zetten we onszelf als 
wijkraad ook even in de schijnwerpers. 
Niet omdat we ons zelf zo belangrijk 
vinden, maar omdat niet voor iedere 
bewoner helder is wat onze functie en 
rol is. En omdat we nog een paar 
mensen kunnen gebruiken in de 
verschillende commissies. Kom op, beste 
wijkbewoners, als je wilt meedenken en 
meepraten over je eigen wijk, meld je 
aan! Of je nu 65-plus of 18 bent, het 
maakt niet uit. Enthousiasme, positief 
meedenken en wat tijd, zijn wel 
belangrijk.
Horen we van u? Veel leesplezier!

Margaret Bakker, 
interim-voorzitter
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Margaret Bakker

Wijknieuws, ook voor uw kopij
Het Wijknieuws is niet alleen voor 
het bestuur van de wijkraad, maar 
ook voor alle wijkbewoners. 
Heeft u een idee voor in het 
Wijknieuws? Klim in de pen en
stuur uw tekst en beeld naar de 
redactie of het secretariaat van
de wijkraad.

Voor het plaatsen van artikelen en 
berichten gelden de volgende  
spelregels:
•  U moet in de wijk wonen, er uw bedrijf 

hebben of een andere specifieke 
relatie met de wijk hebben.

•   De redactie beslist of kopij wordt 
geplaatst.

•  Uw kopij moet in het bijzonder 
betrekking hebben op de wijk of 
specifiek gericht zijn op de wijk
bewoners.

•  Kopij mag geen commercieel  
oogmerk hebben.

•  De redactie behoudt zich het recht 
voor kopij in te korten.

Kopij voor het volgende nummer van het 
Wijknieuws kunt u uiterlijk half juli sturen 
naar redactie@brinkenorden.nl
of naar wijkraad@brinkenorden.nl.



COLOFON
Wijknieuws is een uitgave van wijkraad 

Brink & Orden en wordt gedrukt in een oplage 

van 6.900 stuks. Meer informatie kunt u vinden 

op onze website:

www.brinkenorden.nl
Redactie Jorina Ploeg en Jolet Bakker

Acquisitie vacant

Ontwerp Jolien Westerbroek 

Made in Holland  ontwerp en beeld, Apeldoorn 

T 06 255 66 381 

E info@madeinholland.tv

Drukwerk DijkgraafRijsdorp, Apeldoorn

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. 

Niet vergeten!Algemene Vergaderingwijkraad Brink & Orden 
woensdag 12 april a.s.Aanvang 20.00 uur

Zaal open vanaf 19.30 uur
Mandala, Sportlaan 2

Meer info op achterpagina.
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Vacatures wijkraad 

Op dit moment bestaat het bestuur van de wijkraad uit vijf personen die zich met 
plezier en energie inzetten voor alles binnen ons wijkraadgebied. Wij zoeken nog 
enkele mensen om ons bestuur en de commissies te versterken. Bent u diegene of kent 
u iemand, neem dan contact op met ons bestuur. Voor wat bredere info kunt u ook 
even een bezoekje brengen aan onze website (www.brinkenorden.nl) of kijk op onze 
facebookpagina. 

Voorzitter
Onze voorzitter is iemand met goede  
communicatieve vaardigheden, die de wijkraad 
vertegenwoordigt bij externe partijen (al dan  
niet samen met een ander bestuurslid). 
Je kunt hierbij denken aan o.a. gemeente, 
wethouders, collega dorps en wijkraden, 
instellingen. Ook zit de voorzitter de  
vergaderingen van het bestuur voor, die 
maandelijks gehouden worden. En ook leidt  
hij/zij de Algemene Vergadering bijeenkomsten.
Affiniteit met alle commissies en daarbij 
horende onderwerpen binnen de wijkraad komt 
de voorzitter goed van pas.
En niet onbelangrijk, beschikbare uren overdag  
in verband met diverse overleggen met 
gemeente en instanties.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de 
boekhouding in brede zin en het opstellen van 
de financiële jaaroverzichten en de begroting.
Ook het aanvragen van subsidie bij de 
gemeente behoort tot een van de taken van de 
penningmeester.
Als lid van het bestuur van de wijkraad woont 
de penningmeester de maandelijkse vergade
ringen bij.

Voorzitter commissie Groen & Kunst
De commissie G&K houdt zich bezig met de 
leefbaarheid van onze openbare ruimtes en 
directe woonomgeving.
De commissie komt gemiddeld een keer per 
maand bij elkaar en houdt onderling contact via 
de email en telefoon. Als voorzitter leid je 
deze vergaderingen.

Tevens is de voorzitter lid van het 
bestuur en woont de maandelijkse  
vergaderingen bij. 
Ook ben je bereid tot het bijwonen  
van externe bijeenkomsten die raakvlakken 
hebben met het werkterrein van de commissie.

Voorzitter commissie Welzijn
De commissie Welzijn houdt zich bezig met het 
bevorderen van het welzijn (in de ruimste zin 
van het woord) van alle bewoners binnen de 
wijk Brink & Orden.
De commissie komt gemiddeld een keer per 
maand bij elkaar en houdt onderling contact via 
de email en telefoon. Als voorzitter leid je 
deze vergaderingen.
Tevens is de voorzitter lid van het bestuur en 
woont de maandelijkse vergaderingen bij.
Ook ben je bereid tot het bijwonen van externe 
bijeenkomsten die raakvlakken hebben met het 
werkterrein van de commissie.

Commissielid Groen & Kunst
De commissie G&K houdt zich bezig met de 
leefomgeving, openbare ruimte en de kunst  
in onze wijk.
Als commissielid draag je bij, in samenspraak 
met bewoners, aan de kwaliteit van bijvoor
beeld parken, groenaanleg, onderhoud, 
speelplekken, de sprengen en beeldende kunst.
De commissieleden hebben een goed onderling 
contact met zowel diverse instanties als ook 
met het wijkraadbestuur. Onderling houden zij 
via de e mail en telefoon een goed contact en 
komen indien nodig bij elkaar.

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 ontvan
gen 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 secretaris@brinkenorden.nl. U krijgt 
dan alsnog een exemplaar bezorgd.

Redactieleden
De redactie van het Wijknieuws is op zoek naar 
iemand die de acquisitie van advertenties voor 
zijn/haar rekening wil nemen.  
De bedoeling is dat bedrijven een of twee keer 
per jaar worden benaderd om een advertentie 
te plaatsen in ons Wijknieuws dat in het voor 
en najaar uitkomt. 
Ook kan de redactie versterking gebruiken  
bij het speuren naar kopij en het schrijven en 
corrigeren van teksten, zodat het Wijknieuws 
telkens weer goed gevuld is met interessante 
wetenswaardigheden en passende foto’s.

N.B. Voor alle functies geldt dat men in het 
wijkraadgebied woonachtig moet zijn.

Interesse? 
Heeft u interesse en wilt u actief meedenken 
en meedoen met de wijkraad? Wilt u  
mee praten over het ‘wel en wee’ van onze 
dynamische wijk? Neemt u dan contact op  
met onze secretaris, Jolanda Boukari.  
Dat kan per mail: wijkraad@brinken orden.nl  
of telefonisch via: 055  355 57 96.
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een inkijkje in het nuttige vrijwilligerswerk van de wijkraad

Wat doet de wijkraad wel en niet?
Als u op onze website kijkt ziet u het eigenlijk al staan. “Als wijkraad komen wij op voor het leefklimaat  
en de leefbaarheid van ons wijkgebied, wij zijn er om de belangen te behartigen van wijkbewoners, 
instellingen en bedrijven in de wijk.” Dat is mooi gezegd, maar hoe gaat dat in de praktijk? 

Laten we eerst even kort vertellen hoe de 
wijkraad in elkaar steekt. Er is een voorzitter, 
secretaris en een penningmeester en een aantal 
bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor 
een bepaald inhoudelijk gebied, zoals Bouwen 
& Wonen, Verkeer, Welzijn en Groen & Kunst. 
Deze bestuursleden hebben een commissie 
achter zich die uitvoerende taken doet en 
waarin onderwerpen worden besproken.  
Soms vloeit daaruit voort een advies aan het 
wijkraadsbestuur, dat vervolgens een besluit 
neemt of een standpunt inneemt. Met dat 
standpunt of besluit gaat de wijkraad naar een 
bevoegde partij, meestal de gemeente.
Maar wat is nu precies ‘opkomen voor de 
leefbaarheid en voor de belangen van 
bewoners’?

Zoveel mensen, zoveel meningen
De één is van mening dat bomen maar overlast 
bezorgen, de ander vindt dat er geen enkele 
boom verwijderd mag worden. Om maar een 
voorbeeld te noemen. Die verdeeldheid van 
meningen is er ook als het gaat om ‘grotere’ 
onderwerpen, zoals de vestiging van een 
supermarkt of de plannen voor een asielzoe
kerscentrum. Als wijkraad proberen wij die 
verschillende meningen en belangen mee te 
nemen in onze adviezen naar de gemeente. 
Om zodoende te bereiken dat er zo breed 
mogelijk gedragen oplossingen voor onze wijk 
komen. Onze bevoegdheid reikt bij dergelijke 
onderwerpen niet verder dan informatie vragen 
en adviseren. In sommige gevallen wordt ons 
advies ter harte genomen en wordt een plan 
aangepast. Er zijn ook gevallen waarbij ons 
advies in geen enkel opzicht terug te vinden is 
in het uiteindelijke besluit. 

Veelvuldig gesprekken met de gemeente
Natuurlijk zijn er ook onderwerpen waar we 
een duidelijk ‘ja’ of ‘nee’ tegen zeggen. Zoals 
de door de gemeente voorgestelde oplossing 
van de parkeer en verkeersproblematiek 
rondom de Apenheul. Wij vinden het geen 
goede oplossing om twee voetbalvelden 
midden in Berg & Bosch te gebruiken als 
parkeergelegenheid met een ingang aan de 
Asselsestraat. Waarom niet? Omdat het files op 
de Laan van Spitsbergen zal opleveren en zal 
zorgen voor een onveilige situatie op het 
kruispunt Laan van Spitsbergen en Asselsestraat. 
Ook het autoverkeer over de smalle Harpweg 
levert hinder en onveiligheid op.  
Onze boodschap naar de gemeente was en  
is duidelijk. “Doe dit niet!”
Om die boodschap goed over te kunnen 
brengen, hebben we veelvuldig gesprekken met 
gemeenteambtenaren, wethouders, raadsleden 
en met andere wijkraden. 

Waar bemoeien we ons niet mee? 
Met de bewoner die klaagt over de kat van de 
buren die in de tuin poept, met het verzoek van 
een bewoner om een betegeld paadje voor de 
deur te hebben omdat hij/zij anders een stukje 
moet omlopen. Dat gaat namelijk over 
individuele belangen waarvoor de bewoner 
zelf actie kan ondernemen. In deze voorbeel
den is het advies: ga met de buren in gesprek, 
of neem contact op met de gemeente. 

Indien een bewoner een verzoek bij de 
wijkraad doet voor (bijvoorbeeld) een 
speelterreintje, dan vragen wij eerst of dit idee 
gedragen wordt door medebewoners. Dat kan 
blijken door een kleine handtekeningenactie of 

Uw wijkraad  
op Facebook
Wijkraad Brink en Orden gaat met haar tijd mee en 
heeft naast een uitgebreide website en een digitale 
nieuwsbrief ook een leuke facebookpagina. 

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

door een gesprek met alle bewoners. Indien 
(bijna) iedereen er achter staat, kunnen we  
als intermediair fungeren tussen bewoners en 
gemeente. Dat betekent dat wij kunnen 
aangeven bij wie men moet zijn bij de  
gemeente, of wij leggen het eerste contact.  
Het is belangrijk dat de bewoners zelf 
initiatieven nemen en zich actief blijven 
inzetten. Die verantwoordelijkheid kunnen  
en willen wij niet overnemen. 

Zinvol en soms lastig
Het werken in een wijkraad is zinvol, leerzaam 
en soms ook lastig. In de afgelopen jaren zijn  
er vele onderwerpen aan de orde geweest. 
Veel van deze onderwerpen hebben in het 
Wijknieuws gestaan.
Kijkt u maar eens op onze website, onze 
facebookpagina, of leest u onze maandelijkse 
nieuwsbrief per mail. Hiervoor kunt u zich 
opgeven via ons secretariaat. 
Het wijkraadswerk, dat door vrijwilligers 
gedaan wordt, kost tijd, inzet en betrokkenheid. 
Veelal moet een balans gevonden worden 
tussen verschillende belangen. Wij doen daar 
ons uiterste best voor. U, als bewoner, kunt 
aangeven wat u daarvan vindt. 

Communicatie is erg belangrijk. Wij proberen 
de communicatie te onderhouden door het 
uitbrengen van het Wijknieuws, facebook, de 
maandelijkse nieuwsbrief per mail , de website, 
de algemene ledenvergadering die tweemaal 
per jaar plaatsvindt en door in gesprek te gaan 
met (groepen) bewoners. Als u van uw kant ook 
iets wilt laten horen, neem dan gerust contact 
op met een van de bestuursleden of kom naar 
de algemene ledenvergadering.
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gekletst en geluisterd naar elkaar en er worden 
grappen gemaakt. Want dat is ook belangrijk voor 
deze ploeg: het contact met elkaar en er zijn voor 
elkaar als het nodig is. 
Ziet u in uw buurt of straat ook regelmatig rommel 
liggen? Dan kunt u deze natuurlijk altijd even oprapen 
en in een bak gooien. U kunt ook eenmaal in de week, 

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

schone straten in een schone wijk

of in de twee weken of in de maand met een groepje 
buurtbewoners een uur gaan opruimen. Uw buurt 
wordt er schoner van, u leert uw buurtbewoners 
beter kennen en het kan nog gezellig zijn ook!
Voor meer informatie, of als u wilt meedoen met de 
groep, kunt terecht bij DickVerboom@hotmail.com. 
Hij wil u graag meer vertellen! - zie ook pagina 7-

Maak je buurt
Bent u benieuwd naar de activiteiten van vrijwilligers op het 
gebied van een schone en groene wijk? Kijkt u dan eens op 
de website www.apeldoorn.nl/maakjebuurt

De gekste items worden zomaar weggegooid en gevonden 
en opgeruimd door vrijwilligers.

De opruimploeg bezig met hun ‘schone werk’.

Welverdiende felicitatie voor Schoon Orden

U ziet op de ‘maak je buurt’-kaart alle initiatieven van 
bewoners die de openbare ruimte groener en schoner 
maken. In onze wijk zijn dat bijvoorbeeld de moestui
nen, de groepen die zwerfvuil opruimen, bewoners die 
beplanting van de gemeente krijgen om de buurt wat 
kleurrijker te maken. 

Wellicht ziet u in andere wijken mooie initiatieven die 
ook iets voor uw buurt zouden kunnen zijn. Of wilt u 
zich graag aansluiten bij een groep die het zwerfvuil 
opruimt? Zij zijn blij met reacties als “goed gedaan 
hoor!” maar nóg blijer als u daadwerkelijk meehelpt.
Natuurlijk zijn er wat voorwaarden aan verbonden. 
Zo moet het een idee zijn dat voor iedereen is en 
breed gedragen wordt door de bewoners. Neemt u 
contact op met de wijkbeheerder of met de wijkraad 
als u een mooi idee hebt. 
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Buurtregisseur Jan van Eijk

van de buurtregisseur Jan van Eijk

Eind november sprak Jan Terlouw, 
oud-politicus, gloedvol in De Wereld 
Draait Door over wat hij belangrijk 
vond in ons land en de wereld. Hij 
vertelde over de tijd toen er uit de 
brievenbussen een touwtje hing. 

De 60er jaren. Ik ken die tijd ook nog, dat 
touwtje was gemakkelijk voor de kinderen.  
Als ze naar binnen wilden trokken ze aan  
het touwtje en ging de voordeur open.  
Het scheelde moeder weer een gang naar de 
voordeur of de trap af. Je liep, met het touwtje 
uit de deur, ook gemakkelijk even bij je buren 
binnen om wat te vragen of te lenen. Je kende 
en vertrouwde elkaar. 

Het touwtje heeft mijn vrouw en mij geïnspi
reerd om onze nieuwjaarskaart voor vrienden 
en bekenden te voorzien van een sticker.  
Een stikker met het woord Vert®ouwtje.

Even bij elkaar binnenlopen, elkaar wat vragen 
of lenen, elkaar helpen in de straat of de flat, 
begint met elkaar ontmoeten, leren kennen en 
vertrouwen. Ik heb dan ook erg genoten van  
de twee bijeenkomsten met zo’n 2530 
bewoners in het portiek van ’t Palet, de flat in 
de Mauvestraat. Zij zijn eind vorig jaar 
georganiseerd op initiatief van Koos en Frits 
die er ook wonen. Ik kon ze daar als buurt
regisseur wat bij helpen.

Zij wilden weer een sfeer ontwikkelen 
waar binnen de flatbewoners elkaar kennen en 
vertrouwen, waardoor je samen leuke dingen 
kunt delen maar als het nodig is elkaar ook even 
kunt helpen. Het was hartverwarmend om al die 
bewoners met elkaar in gesprek te zien.  
Velen hadden heerlijke hapjes meegenomen, 
van Hollandsche poffertjes via Syrische cake 
tot Somalische hapjes. En vanuit die gesprekken 
zijn contacten ontstaan en afspraken gemaakt. 

Het Vert®ouwtje

Er wordt geholpen met Nederlandse taal en er 
zijn ideeën ontwikkeld om het leuker te maken 
in de flat en de tuin.

Eigenlijk willen Koos en Frits gewoon weer dat 
touwtje uit de brievenbus. Dat vert®ouwtje.

Jan van Eijk
Buurtregisseur Apeldoorn Noordwest
Stimenz - M 06 52634773
j.vaneijk@stimenz.nl

Jolet Bakker stelt zich voor
In mei 2016 ben ik lid geworden van de redactie 
van het Wijknieuws, de prachtige glossy die 
twee keer per jaar bij 6900 adressen in onze 
wijk bezorgd wordt.

Na Gouda, Rotterdam, Dordrecht en Den Haag 
woon ik sinds 1994 met veel plezier in  
Apeldoorn. In 2015 ben ik gestopt met mijn werk 
als docent Nederlands op een school voor 
voortgezet onderwijs, maar ik wilde graag met 
taal bezig blijven, omdat, zoals Paulien 
Cornelisse het zegt: “taal is zeg maar echt mijn 
ding!” 

Het Wijknieuws, een prachtig verzorgd blad, 
kende ik al, want als wijkbewoner krijg ik dit 
blad ook. Het leek mij wel wat om hieraan een 
bijdrage te leveren en na een gesprek met een 
aantal mensen van de wijkraad belandde ik bij 
de redactie.

Wat doet een redactielid zoal? 
In overleg met andere redactieleden speuren 
naar wetenswaardigheden, schrijven over wat 
mensen in de wijk bezighoudt, contact zoeken 
met en op bezoek gaan bij bedrijven of 
personen  
met een verhaal en hierover schrijven, 
ingezonden teksten redigeren, sommige vaste 
schrijvers achter hun broek zitten om op tijd 
kopij in te leveren en overleggen  
met de ontwerper.

Naast het redactiewerk ben ik als vrijwilliger 
nog actief bij andere organisaties en verder 
sport ik graag, ben ik vaak in de natuur, volg ik 
cursussen, ben ik oppasoma, zit ik graag 
achterop de motor bij mijn man om samen 
mooie ritten te maken, zing ik in een koor en 
naast lezen, ga ik graag op stap. 

de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit
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Omgekeerd denken, omgekeerd inzamelen

Naast wijkwethouder voor Brink en Orden ben ik portefeuillehouder milieu en afval. 
Dit zijn thema’s waar veel over gesproken wordt en waarvan iedereen wel wat vindt. 
Het zal u dan vast niet ontgaan zijn dat er de afgelopen tijd volop aandacht is 
geweest voor het nieuwe recycleplan. Het omgekeerd inzamelen vormt hierbij een 
belangrijk thema. 

van de wijkwethouder Mark Sandmann

De afgelopen jaren zijn er steeds meer verzoeken 
bij mij binnengekomen voor betere recycle 
voorzieningen. Het lijkt erop dat het huidige 
systeem van afvalinzameling niet helemaal aansluit 
op de wensen van gebruikers. Met de komst van de 
inzameling van met name kunststoffen is er een 
nieuwe impuls gekomen. 

Nieuw recycleplan
Met het nieuwe recycleplan willen we klaar zijn 
voor de toekomst. De grijze container krijgt bij 
ieder huishouden een oranje deksel en wordt 
gebruikt voor plastic, metalen en drank
verpakkingen (PMD). Het restafval mag worden 
weggebracht naar ondergrondse containers.  
Dit zijn bestaande containers, maar ook nieuwe.  
De invoering van het plan zal per wijk plaatsvinden. 
U zult tijdig op de hoogte worden gebracht, zodra 
er meer bekend is. Ongetwijfeld zult u hier een 
mening of vraag over hebben. Op de website:
www.recycleservice.apeldoorn.nl vindt u alle 
informatie. 

Inzameling PMD
Daarnaast krijg ik veel vragen over de inzameling 
van PMD via de klik’m haken. Op sommige plekken 
in de wijk zorgen de haken voor overlast en dat  
is heel vervelend. Daarom proberen we op  
verschillende manieren de spelregels van de klik’m 

haken duidelijk te maken en samen tot een goede 
oplossing te komen. En natuurlijk kunt u elkaar in de 
buurt ook op zaken als deze aanspreken.

Schoon Orden draagt haar steentje bij
Afval is dus een belangrijk thema in Brink en Orden. 
Schoon Orden draagt hier op een positieve manier 
haar steentje aan bij door zich al geruime tijd in te 
zetten voor een schonere wijk. Onlangs heeft de 
100ste schoonmaakactie plaatsgevonden. Ik was 
daar bij. Dit soort mooie initiatieven doen mij goed. 
Ik ben er trots op dat mensen zich op deze manier 
inzetten voor de buurt. 

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

De vrijwilligers van Schoon Orden die zich wekelijks inzetten voor een schonere wijk 
worden in het zonnetje gezet door wijkwethouder Sandmann (geheel rechts) vanwege hun 

100ste schoonmaakactie. 
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Ik schrijf dit stukje op een moment dat 
2017 net is begonnen. Een mooi moment 
om de geplande activiteiten voor het 
komend jaar voor u op een rijtje te zetten.

Groot onderhoud aan wegen en beplanting

Groot onderhoud 
aan wegen
De gemeente bekijkt jaarlijks welke wegen voor 
groot onderhoud in aanmerking komen. In 2017 
staan er twee wegen in Brink & Orden op het 
programma.

Driehuizerweg 
Vorig jaar hebben wij de plannen voorbereid, 
heeft er een bewonersavond plaatsgevonden 
en hebben wij daarna nog intensief gesproken 
met een aantal bewoners van de Driehuizerweg 
over extra verbeteringen in de straat. Probleem 
van de Driehuizerweg (tussen de Achterlandse
weg en de Asselsestraat) is dat veel bewoners 
hun auto half op de stoep parkeren. In het 
nieuwe ontwerp hebben we ervoor gezorgd 
dat er voldoende ruimte is om aan twee zijden 
auto’s te parkeren (in smalle parkeerhavens). 
Daarnaast wordt het asfalt in de straat 
vervangen door gebakken klinkers.

Zanderijweg 
Ook hier zijn de plannen vorig jaar voorbereid 
en heeft er een bewonersavond plaatsgevon
den. Grote wens van bewoners aan de 
Zanderijweg(tussen de Asselsestraat en 
Jachtlaan) was om meer groen in de straat te 
realiseren. De ruimte in de straat is hier echter 
beperkt, er moet ook ruimte overblijven voor 
een trottoir, rijbaan en parkeerstrook. Ondanks 
dat het geen ideale situatie is voor bomen 
hebben we in overleg met bewoners er toch 
voor gekozen om kleine sierboompjes in de 

trottoirs te planten. De exacte locatie is nog 
even afhankelijk van de ligging van de 
ondergrondse kabels en leidingen. Daarnaast 
zijn we met een aantal bewoners in gesprek om 
te kijken of we een klein speelplekje kunnen 
realiseren op de hoek van de Swiftstraat, nabij 
de spreng. 
Op de Zanderijweg (deel tussen de Jachtlaan 
en de Frans van Mierisstraat) was een wens van 
bewoners om een drempel aan te leggen. Dit 
hebben we kunnen meenemen in de plannen.

van de regisseur openbare ruimte Jeanette van Dijk

Jeanette van Dijk, regisseur openbare ruimte
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Poten van narcisbollen aan de PWA-laan
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In beide delen van de Zanderijweg zullen,  
net als in de Driehuizerweg, gebakken klinkers 
worden toegepast. Het gaat hier om bijzon
dere klinkers, namelijk waterpasserende 
klinkers. Dat betekent dat er tussen de klinkers 
ruimte wordt gelaten, waardoor regenwater 
snel naar de bodem kan zakken. Voordeel is dat 
er geen ondergronds regenwaterstelsel 
(leiding met kolken) nodig is. De waterpasse
rende bestrating is een van de uitwerkingen van 
het ‘regenwaterafkoppelproject’. Ook de 
bewoners van de Zanderijweg en Driehuizer
weg kunnen meedoen met het afkoppelen van 
regenwater in hun eigen tuin. De gemeente 
zorgt ervoor dat er bovengronds een goot 
wordt aangelegd in de tuin, waarbij het 
regenwater naar de straat wordt geleid. Alle 
bewoners hebben hierover informatie ontvan
gen van de projectleider. Aanmelding is nog 
steeds mogelijk! 
 
In opdracht van de gemeente zal aannemer  
Sallandse wegenbouw de werkzaamheden aan 
beide wegen uitvoeren in 2017. De exacte 
planning is op het moment van dit schrijven nog 
niet bekend. Voor vragen over de werkzaamhe
den kunt u het beste contact opnemen met 
projectleider Rene Sanders via het algemene 
nummer van de gemeente Apeldoorn 14055.

Groot onderhoud 
(renovatie) van 
beplantingsvakken

Jaarlijks kijken we hoe de groenvakken in de 
wijken erbij liggen, zo ook in Brink en Orden. 
De vragen die wij ons stellen zijn: 
Is de beplanting nog vitaal? Zitten er in de 
sierheestervakken veel open plekken waardoor 
het arbeidsintensiever wordt om deze te kunnen 
onderhouden? Zijn er initiatieven vanuit de wijk 
(burgers, meldingen, wijkraad)? Waar lopen de 
medewerkers buiten tegenaan tijdens het 
onderhoud? Al deze vragen, initiatieven en 
ideeën worden verzameld en daar zijn we erg 
blij mee want, dat geeft toch aan dat er grote 
betrokkenheid is met de openbare ruimte.
Van deze verzameling maken we een lijst en 
gaan we kijken wat als eerste nodig is, niet alles 
kan worden uitgevoerd wegens beperkte 
financiële middelen.

Het afgelopen jaar hebben wij ervoor gekozen 
om op tien locaties onderhoud uit te voeren in 
Orden. Een aantal locaties zijn: Mauvestraat, 
Schelfhouthof, Pieter de Hoochlaan, Jozef 
Israelplantsoen, Schapendoesweg en bij het 
winkelcentrum Orden.

Veel van deze vakken worden gerooid, gespit, 
bemest en dus klaargemaakt voor nieuwe 
beplanting zodat deze weer jaren mee kan.  
Een leuk feitje is dat we dit jaar meer met vaste 
planten gaan werken, zo hopen we nog meer 
kleur in de siervakken te krijgen!
Afgelopen periode hebben we verspreid door 
heel Apeldoorn nog een aantal linten met 
narcissenbollen gepoot o.a. aan de laan van 
Spitsbergen en aan de Prins Willem Alexander
laan.

Plan in voorbereiding - Schaapweg
Op dit moment zijn we bezig om een plan voor 
de Schaapweg voor te bereiden. De bestaande 
bestrating wordt op een aantal plaatsen 
opgedrukt door wortels van de bestaande 
bomen. Graag willen we de bestrating in 2017 
gaan herstellen. Binnenkort gaan we met 
bewoners van de Schaapweg in gesprek over 
deze plannen.

Overige activiteiten

Naast bovengenoemde activiteiten zijn de 
wijkbeheerder en ik regelmatig in gesprek met 
de leden van de wijkraad over het verbeteren 
van bepaalde zaken in de openbare ruimte.  
Dan denk ik bijvoorbeeld aan de verkeers
situatie in de Frankenlaan, of het vervangen van 
een speeltoestel bij speeltuin Kindervreugd. 
Daarnaast ondersteunen wij buurtparticipatie
initiatieven zoals de moestuinen aan de Pieter 
de Hooghlaan en de Waterloseweg.

Bel de Buitenlijn T 14055 
Misschien nog even goed om te noemen dat u 
voor meldingen met betrekking tot het 
dagelijkse onderhoud, zoals een losliggende 
stoeptegel of overhangend groen het beste 
kunt bellen of mailen met de buitenlijn 14055. 
Uw klacht of melding wordt dan snel afgehan
deld. Voor wat meer ingewikkelde vraagstukken 
kunt u bellen met de wijkbeheerder Gijs van de 
Ridder op T 14055 of een mail sturen naar 
gvanderidder@apeldoorn.nl. 
Daarnaast mag u natuurlijk ook altijd met mij 
contact opnemen! 

Jeanette van Dijk
regisseur openbare ruimte
gemeente Apeldoorn
j.vandijk@apeldoorn.nl
T 055 580 21 71

Schets speelobjecten Zanderijweg
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een van de meest inspirerende locaties van Nederland

Alweer zo’n verrassing in onze wijk: 
Marga’s Kitchen. Achter deze naam schuilt 
Marga van Os, zij en haar man Mario  
zijn eigenaars van het pand aan de 
Asselsestraat 276, waar voorheen  
haar schoonvader een winkel met 
kantoorapparatuur had.

Zes jaar geleden begon Marga daar met haar 
kook en cadeauwinkel, maar al snel was zij zo 
druk en succesvol met de kookafdeling  de 
groepen voor de kookworkshops kwamen 
dagelijks  dat zij zich alleen op het 
kookgebeuren ging richten. De in en verkoop 
van de cadeaus in de winkel gaf ze in handen 
van twee enthousiaste vrouwen. 
Recent is Marga’s kitchen door het blad de 
EventManager uitgeroepen ‘tot een van de tien 
meest inspirerende locaties van Nederland’. 

Uw Wijknieuws laat in deze rubriek 
een ondernemer uit onze woonwijk 
aan het woord. Op bezoek bij Marga’s Kitchen

Marga vertelt: “Ik heb een passie voor koken en 
vind het geweldig om zakelijke arrangementen, 
feestjes of gewoon een gezellige avond  door 
middel van het geven van een kookworkshop  
tot in detail te verzorgen. Iedereen kan 
deelnemen aan zo’n workshop, zelfs mensen die 
nog water aan laten branden of alleen maar 
kunnen koken van woede gaan zichzelf 
verbazen.”

Met elkaar koken en eten
Marga’s Kitchen beschikt over een prachtige, 
gezellige keuken en een grote eetzaal waar je 
met dertig mensen aan tafel kunt schuiven. Voor 
kleinere gezelschappen is er een tafel in de 
keuken en voor mooie dagen is er een 
buitenterras voorzien van een buitenhaard en 
buitenkeuken. Ook daar kunnen dertig personen 
genieten van het door hun zelf bereide diner. 

Marga van Os in haar ‘Ktchen’

10 nieuws uit de wijk

Monique van der Weerd, Moon styling en advies werkt 
sinds 2 jaar in het pand van Marga.

Waar in de winter het eten binnen kan worden genuttigd, 
kan dit in de zomer ook buiten in de tuin van Marga’s 
Kitchen.
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Styling en advies
In hetzelfde pand tref ik Monique van der 
Weerd van Moon styling en advies. 
Zij werkt sinds twee jaar in de winkel in het 
pand van Marga. Dat doet zij van woensdag 
t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Op maandag en dinsdag is zij meestal op pad 
voor het doen van inkopen of aan het werk als 
interieurstylist bij particulieren en diverse 
bedrijven in heel Nederland, wat zij inmiddels 
al twintig jaar doet. Je kunt haar ook vragen 
voor een interieuradvies van bijvoorbeeld een 
uur waarin besproken wordt wat er aan het 
interieur kan veranderen. “Ik hou daarbij 
natuurlijk rekening met de wensen van de klant 
en vaak doen bepaalde accessoires al heel 
veel in een interieur. Na afloop ontvangt de 

klant mijn tips uitgewerkt op papier.”
Zij heeft Marga van Os leren kennen tijdens een 
kookworkshop en nog steeds huurt zij een keer 
per maand met vriendinnen de keuken om er 
met elkaar te koken en eten. 

Cross-selling
Er is volgens Marga sprake van crossselling: 
bezoekers van de winkel worden nieuwsgierig 
naar de kookworkshops en bezoekers van de 
kookworkshops zien de artikelen van Monique 
in de winkel. Elk cadeau wordt bovendien 
prachtig ingepakt en voorzien van een van 
Marga’s recepten. Niet alleen keukengerei en 
kookapparatuur is er te koop, maar ook 
sieraden, tassen en van alles om het huis nog 
meer sfeer te geven.
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Bruishuis
Als waardering voor haar gastvrouwschap 
ontving Marga onlangs het kookboek El dente. 
Dit is samengesteld en uitgegeven door een 
groep heren die elke maand bij haar kookt. 
Marga’s kitchen beschikt verder nog over een 
kleine en grote vergaderruimte voor 
respectievelijk veertien en 24 personen. Ook is 
er een praktijkruimte die per dagdeel gehuurd 
kan worden. Verder zijn er plannen voor een 
Bed & Breakfast waarvoor de toestemming van 
de gemeente al binnen is. Omdat er van alles 
gebeurt in het pand draagt het inmiddels, heel 
toepasselijk, de naam Bruishuis.

Boekenhuisje…
Sylvia Oosterbroek heeft aan de Jacob 
Marisstraat 21 een minibibliotheek 
gemaakt. Zij is dit initiatief begonnen 
omdat zij een fan is van lezen en daarom 
ook vaak nieuwe boeken krijgt. 

Nadat zij een boek uitgelezen heeft, is er 
echter geen behoefte dit nog een keer te lezen. 
Weggooien is natuurlijk een beetje jammer. 
Eerder had zij ergens iets gelezen over een 
minibieb en het leek haar een goed idee dit ook 
zelf op te pakken. 

Ze is op zoek gegaan naar een geschikte kast 
waarin zij nu een gedeelte heeft voor kinder
boeken, romans voor volwassenen en tijdschrif
ten. Het gaat dus alleen om Nederlandstalige 

leesboeken en geen informatieve boeken. Van 
tijdschriften is van alles mogelijk: weekbladen, 
roddelbladen maar ook magazines van een 
goed doel, enz.

Sylvia blijft ook nog lid van de ‘echte’ biblio
theek “omdat ik het belangrijk vind dat er echte 

boeken blijven bestaan, zelf ben ik niet van de 
Ebooks”. 

Dus iedereen die van lezen houdt, kom langs en 
kijk of er wat leuks tussen zit. Eventueel een 
boek of tijdschrift ruilen, is ook mogelijk. Veel 
leesplezier.





van de stadsdeelmanager Wim Bergink
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De wijk? Dat zijn we zelf!
Eind vorig jaar mocht ik, samen met wijkwethouder Mark Sandmann, meelopen (en natuurlijk meehelpen) met enthousiaste  
vrijwilligers die elke twee weken vanuit het +Punt Orden de buurt rondgaan en daar allerlei rondslingerend afval opruimen.  
Zij doen dit al trouw een aantal jaren en zorgen er zo voor dat de buurt weer een stukje netter wordt.

Deze mensen zijn erg belangrijk voor de buurt, 
de wijk; wijkbewoners die zich betrokken 
voelen bij de wijk en zich daar ook daadwerke
lijk voor willen inzetten. Maar zoals zij, zijn er 
gelukkig nog veel meer. Wat dacht u van alle 
vrijwilligers bij de sportclubs, de scouting, de 
speeltuin, het +Punt, de wijkraad, de scholen, in 
verzorgingscentra en noem maar op. Apel
doorn staat bekend om zijn grote aantal 
vrijwilligers en dat gaat ook zeker op voor 
Brink en Orden.
Mocht u nu denken ‘goh, wat mooi dat al die 
mensen zich vrijwillig inzetten, ik zou misschien 
ook wel iets willen doen, maar ik weet nog niet 
goed wat ik wil en hoe ik dat aanpak’, dan heb 
ik een tip voor u. 

Daarvoor bestaat tegenwoordig Apeldoorn 
pakt aan, het platform voor iedereen die te 
maken heeft met vrijwilligerswerk in Apeldoorn. 
U kunt kijken of er in het grote aanbod van 
deze vacaturebank precies de juiste activiteit 
voor u bij zit. Maar ook als u nog niet precies 
weet wat u zou willen doen, kunt u hier terecht 
voor uitleg, ondersteuning of een persoonlijk 
gesprek over wat nu het best bij u zou passen. 
Kijk eens op: 
https://www.apeldoornpaktaan.nl/ 
Ook in uw wijk, Brink en Orden, is er genoeg  
te doen.

Want de wijk, dat zijn we zelf!
Stadsdeelmanager Wim Bergink

Wijkagent Wil Boskamp

van de wijkagent Wil Boskamp

Even voorstellen...

Beste lezers,
Sommigen van u zullen misschien wel 
eens met mij te maken hebben gehad in 
het verleden als medewerker binnen de 
wijken Orden, Brinkhorst, Driehuizen en 
Waterloo. Ik ben Wil Boskamp, 54 jaar 
en op dit moment de vervangende 
wijkagent van Jan van der Linden.

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 !

Ik vervang hem sinds juni 2016 omdat hij in april 
een operatie heeft ondergaan. Na zijn herstel 
begin december 2016 is Jan een andere functie 
gaan vervullen binnen de politie en mocht ik zijn 
wijk blijven waarnemen. Voor hoe lang ik dit ga 
doen is mij nu nog onbekend.

Ik hoop op dezelfde voet als Jan de werkzaam
heden binnen de wijken te kunnen gaan 
vervullen en voor een ieder in de wijken 
Brinkhorst, Driehuizen en Waterloo, indien 
nodig, iets te kunnen betekenen.
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 Ook voor u 
het juiste 
   assortiment… 

Notitieblokken Papier

Schrijfwaren Inkt cartridges



Wasserij Bronbeek

Bronbeek was een van de vele wasserijen die de vorige eeuw in onze wijk stonden.  
Om wat meer achtergrondinformatie te krijgen hebben wij contact gezocht met Gep 
Dijkkamp, kleinzoon van de oprichter. In het gebied waar deze wasserij gestaan heeft, 
tussen de Prinses Beatrixlaan en de Driehuizerweg, hebben de afgelopen zomer veel 
activiteiten plaatsgevonden door het weer bovengrondshalen van de Driehuizerspreng.

Gerrit Jan Dijkkamp begon in 1910 met 
‘Wasscherij Oud Waterloo’ op het adres 
Waterloosscheweg 1. Het ging voorspoedig 
met het bedrijf zodat in 1927, verderop aan de 
Waterloseweg 3638, in de omgeving van de 
Driehuizerweg, ‘Wasscherij Driehuizen’ 
gevestigd werd. Samen met zijn drie zonen liet 
de heer Dijkkamp in 1938 op hetzelfde complex 
de moderne wasserij Bronbeek bouwen, 
genoemd naar de prachtige villa die op het 
terrein stond. Na ingebruikname van de 
nieuwbouw werd Driehuizen als opslagruimte 
toegepast. Maar liefst drie vrachtwagens 
gingen in die tijd de weg op om in het hele land 
vuile was op te halen en een week later weer 
schoon af te leveren.
Een citaat uit een advertentie van de jaren 
dertig: “MANGELOPMAAKWASSCHEN zowel 
LIJFGOED als HUISHOUDGOED alles netjes 
GEMANGELD en GEVOUWEN à 4 cent per 
stuk”. 
Toen particulieren wasmachines gingen kopen 
en zelf de was deden, behoorden vooral 
ziekenhuizen tot de klantenkring.
 
Straatnaam
De familie Dijkkamp is in 1982 gestopt met het 
wasserijgebeuren omdat er geen opvolgers 
waren en verkocht het complex in 1984.
Het wasserijcomplex heeft daarna plaats 

gemaakt voor woningbouw. Nazaten van de 
oprichter hebben hun uiterste best gedaan een 
straat naar de wasserij genoemd te krijgen.  
Dat is niet gelukt, het is Bronbeekhof geworden.
 
Driehuizerspreng 
Zoals de meeste wasserijen op de Veluwe 
gebruik maakten van het schone water in onze 
beken en sprengen, deed de familie Dijkkamp 
dat ook. Zij maakte gebruik van de Driehuizer
spreng die ontspringt aan de Zanderijweg op 
de hoek van de Swiftstraat. Opa Dijkkamp  
heeft destijds op een veiling de spreng met 
aangrenzende oevers gekocht voor zo’n 4000 
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‘Wasscherij Driehuizen’

kijk in de wijk... toen en nu
Er zijn in onze wijk een aantal 
bijzondere straten en plekken met 
een rijke geschiedenis. 
 In het vorige Wijknieuws heeft u al 
kunnen lezen over de Schaapweg. 
Deze keer is er een bijdrage over 
Bronbeek, geschreven en van foto’s 
voorzien door twee wijkbewoners, 
Cor Broekhuis en Dick de Graaf, 
beiden leden van de Vereniging 
Oud Apeldoorn, waarbij Cor de 
ledenadministratie verzorgt.  
Ze hebben aangegeven voortaan in 
deze rubriek Kijk in de wijk... toen en 
nu iets over zo’n bijzondere plek te 
schrijven.

gulden. Daarmee verzekerde hij zich van het 
voortbestaan van zijn bedrijf. Het zuivere water 
in de spreng, dat door witte zandgrond in de 
bedding een reinigend vermogen had, was 
perfect geschikt voor de wasindustrie.

Conflict 
Eind jaren ’50 is er een conflict ontstaan tussen 
eigenaar Dijkkamp en de vroegere eigenaar 
van de Sparta, de familie Schakel. Sparta had 
zich, in verband met uitbreidingsplannen, de 
spreng oneigenlijk toegeëigend en na de 
gerechtelijke procedure die volgde, werd de 
wasserijbaas in het gelijk gesteld. Op kosten 
van de fietsfabrikant moest de spreng verlegd 
worden richting Achterlandseweg en ook een 
onthardingsinstallatie kwam op rekening van de 
Spartafabriek.

Spartacus – Reader
Uitgebreide informatie betreffende het 
Spartaterrein en de wasserijen kunt u vinden in 
SpartacusReader van Wijkraad Brink en Orden 
in samenwerking met het Erfgoedplatform 
Apeldoorn.
Op www.apeldoorn-orden.nl staan diverse 
oude foto’s van het wasserijcomplex. 

Cor Broekhuis en Dick de Graaf

De Driehuizerspreng ontspringt op de hoek van de Swiftstraat 



“Wij houden van onze vrijheid”

En dan blijkt maar weer dat garages bij huizen 
grote verrassingen kunnen bieden. Letterlijk, 
want met 5,85 m is een Lincoln Continental V de 
grootste coupe die ooit verkocht is. En dat was 
ook de wens van Sjaak Middelink, de initiatief
nemer van Cruisin’ Apeldoorn.

De eerste ‘Amerikaan’
Sjaak en zijn vrouw Gerrie hebben elkaar 
helemaal gevonden in de liefde voor  
Amerikaanse auto’s en intussen ook steeds  

Misschien is het u al wel eens opgevallen, eigenlijk is het ook 
niet te missen, dat er af en toe op het Ordenplein bijzondere 
auto’s geparkeerd staan. Om precies te zijn: bijzondere 
Amerikaanse auto’s. Wat is het verhaal hierachter, wie zijn de 
eigenaars en wat brengt ze bij elkaar hier in Orden?

meer voor de bijpassende levensstijl. In de 
woonkamer is bijvoorbeeld een stoer houten 
beeld van de Amerikaanse adelaar te vinden.
Maar terug naar de auto’s. Hoewel Sjaak als 
jochie een keer is meegereden met de 
Amerikaanse slee van een oom, heeft het nog 
tientallen jaren geduurd voordat de eerste 
‘Amerikaan’ er kwam: een Chevrolet Beretta. 
Eigenlijk een heel bescheiden en ‘normale’ auto, 
waarmee je ‘mag’ meedoen met de evenemen
ten rondom Amerikaanse auto’s, maar “je staat 
dan alleen wel een beetje in een hoekje 
achteraf,” volgens Sjaak. Dus al snel kwam er 
een auto met meer smoel: een Chevrolet 
Firebird, tegelijk begon de zoektocht naar ‘iets 
groters’. Gerrie wilde al heel lang een roze 
Cadillac, maar voorlopig is de zoektocht geëin
digd bij de Lincoln Continental V uit 1979.

Maandelijkse samenkomst Ordenplein
Een beetje in je eentje naar je eigen auto kijken 
is natuurlijk een tijdje leuk, maar veel leuker is 
het om je auto te laten zien en andere auto’s te 
bekijken. Door het hele land zijn er evenemen
ten, maar in Apeldoorn was er voor de 
‘Amerikanen scene’ nog niets. Wat begon met 
een paar vrienden en vier auto’s groeide al snel 
naar bijeenkomsten met vijftien tot twintig 
auto’s. Cruisin’ Apeldoorn heeft een facebook
pagina met al 240 volgers en elke eerste 
zondag van de maand een samenkomst op het 
Ordenplein naast de visboer. 
Het is leuk om mensen uit je eigen stad te 

Cruisin’ Apeldoorn, voor liefhebbers van Amerikaanse auto’s

De uit de kluiten gewassen Lincoln Continental V uit 1979

Samenkomst van Cruisin’ Apeldoon op het Ordenplein 
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spreken en ook praktisch: als je auto 1 op 9 rijdt 
in het gunstigste geval, en 1 op 4 in de stad, dan 
loopt het ook niet zo in de papieren. 
Nog zo iets: wat in Amerika nog wordt gezien 
als een flinke auto, daar heb je in Nederland 
een vrachtwagenrijbewijs voor nodig omdat 
het ding meer dan 3500 kg weegt. Tja, je moet 
er wel wat voor over hebben.

Op stal in de winter
Hoe intensief zijn ze er dan mee bezig?  
Sjaak en Gerrie zijn bijna elk weekend wel  
op pad. In de winter staat de auto op stal  
(de garagedeur moest een beetje breder 
gemaakt worden). Met de belastingregels 
moeten oldtimers van de weg tussen 1 decem
ber en 1 maart. Dat is voor oudere auto’s ook 
wel beter in verband met roest, hoewel 
sommigen zich daar niets van aantrekken. 

Het andere uiterste is dat er ook rijders zijn 
die op weg naar een bijeenkomst weer 
omkeren als het gaat regenen.
“Als je een bijzondere auto hebt dan spreekt 
zich dat ook rond,” zegt Sjaak. “Voor je het 
weet word je uitgenodigd om evenementen op 
te luisteren. Dat was bijvoorbeeld zo bij het 
USA streetfestival in Twello. En je kunt er ook 
wat mee betekenen voor goede doelen, zoals 
een inzamelingsactie voor stichting AAP of de 
voedselbank. Een rit voor KWF leverde voor 
iedereen een geweldige dag op. Je ziet 
mensen dan echt genieten.” 
Er is intussen zoveel te doen, dat het voor de 
organisatie wel wat veel wordt. Het is dan ook 
de bedoeling dat er een feestcommissie bij 
komt die o.a. een eindBBQ bij Kokkie gaat 
regelen.

Vrijheid, blijheid
Lekker vrijblijvend, geen officiële stichting of 
vereniging, geen vergaderingen. Gewoon 
lekker bij elkaar komen en van elkaars auto’s 
genieten met alle gezelligheid en (sterke)
verhalen die daarbij horen. Een beetje de 
ongebonden Amerikaanse vrijheid dus.  
Misschien is dat wel de reden dat deze groep 
zo succesvol is. 

Nieuwsgierig geworden? 
Op facebook is de groep te vinden (cruisin 
apeldoorn) en vanaf maart weer elke eerste 
zondagmiddag van een tot vier op het 
Ordenplein.

Gymzalen in een nieuw jasje
Onlangs was ik, Jolanda Boukari, samen 
met groep 7 van basisschool de Wegwijzer 
en met Hilbert van Accres in de 
vernieuwde gymzaal aan de 
Germanenlaan. De deuren zijn voorzien 
van een zelfdenkend deurslot, zodat er 
niemand zonder toestemming naar binnen 
kan tijdens een les of verhuur.

Samen met Hilbert heb ik achter alle gesloten 
deuren mogen kijken hoe energiezuinig de 
zalen zijn vernieuwd.
•  De verlichting (led) werkt automatisch door 

middel van sensoren.
•  Er hangt een klimaatkastje in de zaal, 

waarmee de basistemperatuur van 17/18 
graden met circa drie graden verhoogd kan 
worden. Ideaal voor sporten waarbij men 
minder in beweging is. 

•  Na de instelling gaat de temperatuur 
automatisch terug naar de basisinstelling.

•  Er zijn waterbesparende kranen en douches 
geplaatst.

•  Het regenwater wordt geïnfiltreerd op 
wadi’s.

•  Er is geen gas meer aanwezig in de panden en 
een aanzienlijk deel van de energie wordt 
door zonnepanelen geleverd. 

•  Ook de ventilatie wordt per deel van de zaal 
automatisch geregeld zodat overal een 
constante temperatuur is.

Kortom, alle zalen zijn helemaal toekomst-
gericht gerenoveerd met nieuwe afwerkingen 
aan wanden, plafonds en vloeren. Deze zijn 
zonder vloertegels, wat een stuk hygiënischer 
is. Verder zijn er zwevende toiletten geplaatst. 

Een nadeel is dat er in sommige zalen minder 
toestellen zijn dan voorheen, maar andere 
zalen zijn juist weer meer ingericht op het 
turnen, zodat hier een uitbreiding van toestel
len heeft plaats gevonden.



Kapsalon 
aan het Ordenplein 54

Met en zonder afspraak! 
T 055 355 70 92

Onze kapsters staan voor u klaar op:
maandag 1320 uur

dinsdag t/m donderdag 8.30  17.30 uur
vrijdag 8.30  20 uur en zaterdag 8.30  15 uur

Weet u dat u ook een abonnement op de kapper  
kunt nemen? Voor meer info vraag uw haarstyliste  

of kijk op www.slimknippen.nl 

www.houseofhairorden.nl 
like ons op facebook: House of hair Orden 
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Mandala zorg thuis
We zijn op bezoek bij Lidwien Eijbergen, afdelingscoördinator bij Mandala Zorg Thuis, 
onderdeel van de Zorggroep Apeldoorn eo, dat mooi ligt aan de groene rand van de wijk 
Orden in Apeldoorn. Zij geeft leiding aan veertig verzorgenden, het zorgbureau en aan 
twee wijkverpleegkundigen. Voor Lidwien is het belangrijk ervoor te zorgen dat de 
kwaliteit van zorg goed is en de klanten tevreden zijn. Ook belangrijk is dat iedereen het 
werk zo goed mogelijk kan doen en ieders talent hierin optimaal wordt ontwikkeld en 
benut. Lidwien en haar extramurale zorgteam staan voor: eigenheid en eigen regie, 
medeleven en zorgzaamheid.

Ontmoetingsplek Mandala is een ruime en 
gezellige plek voor diverse activiteiten. 
De ontmoetingsplek is dagelijks geopend 
van maandag tot en met vrijdag van 
9.00-17.00 uur, op zaterdag van 10.00-
14.00 uur, en op zondag van 10.00-12.00 
uur. Iedereen is welkom. Hieronder ziet u 
een greep uit onze activiteiten.

Maandag
09.30  11.30 Tekenen en schilderen
10.00  17.00  Inloop met koffie en thee (elke dag)
12.00  13.00 Gezamenlijke maaltijd (elke dag behalve zondag)

Dinsdag
10.30  11.45  Creatief met verf/ decoratiemateriaal
14.30  16.00 Rummikub en scrabbelen

Woensdag
 09.30  11.45  Twee keer een uurtje gymnastiek
 09.30  11.00 Engelse les
14.30  16.30 Spelletjesmiddag
14.30  17.00  (Rolstoel)wandelgroep

Donderdag
10.00  11.00 Tai Chi
13.30  16.30 Bridge
14.00  15.00 Sportief wandelen
14.00  16.30 Sjoelen

Vrijdag
10.00  12.00 Naai en herstel
11.00  11.45 Geheugentraining
14.00  16.00 Stijldansen
14.00  16.00 Borreluur 
19.30  21.30 Bingo (laatste vrijdag van de maand)

Zaterdag/Zondag
10.00  12.00 Inloop met koffie en thee

Mandala

Voor meer informatie, kijk op onze site: www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/Mandala. 
Vindt u het leuk om onze nieuwsbrief digitaal te ontvangen? Dan kunt u dat aangeven op i.vandalen@stimenz.nl

altijd wat leuks te doen

Mandala is een gebouw met daarin 124 
appartementen waar mensen van 55+ zelfstan
dig kunnen wonen. Woningstichting De Goede 
Woning verhuurt deze driekamerappartemen
ten. Tachtig daarvan zijn bestemd voor mensen 
die zorg nodig hebben volgens een indicatie 
van de ZVW die door de wijkverpleegkundige 
wordt afgegeven. In principe kunnen mensen 
zelf kiezen bij welke zorginstelling ze zorg 
afnemen, maar als je in een van die tachtig 
appartementen in Mandala woont, heb je 
gekozen voor zorg van de Zorggroep 
Apeldoorn en omstreken waaronder Mandala 
Zorg Thuis valt.

Betrekkelijk nieuw in het gebouw Mandala is 
het Afasiecentrum, waar mensen uit Apeldoorn 
en omgeving met afasie als gevolg van niet 
aangeboren hersenletsel, terecht kunnen voor 
behandeling en dagbesteding. 
Verder nemen we even een kijkje in  
De ontmoeting, een plek waar verschillende 
organisaties activiteiten aanbieden voor 
mensen uit de buurt. 
In Dement Talent kunnen wijkbewoners met 
geheugenproblemen op verschillende dagdelen 
komen om een eigen activiteitenprogramma te 
volgen, zoals samen koken, wandelen, tuinieren, 
geheugentraining e.d.
Ten slotte zijn onderzoekers van de Universiteit 
Wageningen op dit moment bezig met 
ProMuscle: dit is een onderzoek naar wat 
bewegen en voeding doet bij ouderen.

In het gebouw Mandala zijn dus veel 
activiteiten en voorzieningen waar diverse 
zorgverleners hun zorghulpverlening 
aanbieden.Mandala, foto studio Groen+Schild



KINDEROPVANG 
Henri Dunantlaan 6 
7312 BE Apeldoorn 
055 - 7370108 
info@koningskind.nl 

Koningskind kinderopvang is met een kinderdagverblijf, peuter(ochtend)groep en buitenschoolse 
opvang gevestigd aan het Sprengenpark in Apeldoorn. Binnen onze visie maken we gebruik van 
adaptieve ontwikkelingslijnen. Ieder kind maakt tijdens de ontwikkeling gebruik van onder meer 
intelligenties en vaardigheden die ingezet worden om te spelen en te leren. Onze voorbereide   
omgeving is afgestemd op de vermogens van kinderen en zo spelen we in op de verschillende     
wijzen waarop kinderen zich ontwikkelen. Benieuwd? Kom langs en ontmoet ons aan onze keuken-
tafel! Voor meer informatie: www.koningskind.nl  

Jij bent welkom! 
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van de wijkagenten

Hoe voorkomt u een inbraak in uw woning?

Het blijkt dat na een inbraak veel mensen moeite hebben zich 
weer thuis te voelen in hun woning. Zeker als er behoorlijk veel 
overhoop is gehaald door de inbreker(s) kost dat enige tijd.
Hieronder hoe te handelen bij ontdekking van een inbraak en 
enkele tips om inbraak te voorkomen. Het zijn eenvoudige tips die 
het inbrekers erg moeilijk maken bij u in te breken.

Een inbraak in uw woning? Dat wilt u niet. 
Anderen moeten met hun vingers van uw spullen 
afblijven. En u wilt niet dat iemand anders in uw 
woning kan komen. Is er toch bij u ingebroken? 
Doe altijd aangifte als er bij u is ingebroken! 
De politie kan de daders en uw gestolen spullen 
alleen opsporen als u aangifte doet. Maak een 
afspraak via telefoonnummer 0900 - 8844 voor 
het doen van aangifte.
Betrapt u een dief? Bel altijd 112 als u in de 
buurt iets verdachts ziet. 
Noteer het kenteken van de verdachte auto of 
het signalement van de verdachte persoon. 
Geef dit door aan de politie. Blijf rustig. 
Neem geen risico’s! 
Meld uw naam, uw woonplaats, het adres en wat 
er precies aan de hand is.

10 tips om diefstal te voorkomen

1.  Zorg voor goed hang- en sluitwerk op uw ramen en deuren. Kijk op 
de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® voor advies: 
www.politiekeurmerk.nl

2.  Doe uw voordeur en uw achterdeur altijd op slot. Draai de sleutel 
minimaal één keer om. Zo kunnen inbrekers uw deur niet met een 
stukje plastic openmaken. Haal de sleutel altijd uit het slot. Hiermee 
voorkomt u dat een inbreker met een handigheidje de sleutel aan de 
binnenkant kan bedienen.

3.  Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet kunnen verstoppen. 
Snoei struiken of haal ze weg. Plaats buitenlampen.

4.  Laat geen ladders in de tuin liggen. En ook geen andere dingen die 
een inbreker als opstap kan gebruiken.

5.  Hang geen adres aan uw sleutelbos. Want als u een sleutelbos met 
uw adres verliest, kan iedereen uw huis in.

6.   Leg uw huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis. 
Bijvoorbeeld onder een bloempot. Inbrekers kunnen gemakkelijk 
bedenken waar u uw sleutel verstopt.

7.  Zorg dat je geld, sieraden of andere dure spullen vanaf buiten niet 
kunt zien. Leg ze het liefst in een kluis.

8.  Heeft u waardevolle spullen in huis of woont u afgelegen? Denk dan 
eens aan een alarmsysteem of een kluis.

9.  Komt u een paar dagen niet thuis, of langer? Vraag dan uw buren, 
uw familie of vrienden om de post op te ruimen. Zorg dat uw huis 
eruitziet alsof er iemand thuis is. Gebruik een tijdschakelaar voor uw 
verlichting.

10.  Zeg niet op uw voicemail dat u niet thuis bent. En schrijf niet op 
facebook dat u bijvoorbeeld met vakantie bent. En natuurlijk ook 
niet op twitter of andere sociale media.

Uw wijkagenten,
Eddy van Essen en Wil Boskamp



Weggeefkast 
in wijkcentrum Orca

Sinds enkele maanden staat er een 
weggeefkast in wijkcentrum Orca. 
Het is heel leuk om te zien hoeveel 
gebruik er al van deze kast wordt 
gemaakt!

De weggeefkast is een initiatief van 
Gelderland helpt en is bedoeld om mensen 
bij elkaar te brengen. Het idee achter de 
weggeefkast is dat mensen er voorwerpen 
in kunnen zetten, waar iemand anders blij 
van wordt. 
Bent u uitgepuzzeld? Passen uw boeken niet 
meer op de plank? Of zoekt u een nieuwe 
bestemming voor uw bijzondere verzame
ling? Plaats deze spullen dan in een van de 
kasten!

In de weggeefkast gelden de volgende 
regels:
•  Alle spullen zijn welkom, zolang ze in de 

weggeefkast passen. Er mogen dus geen 
artikelen voor, naast, of op de kast 
geplaatst worden.

•  Het voorwerp moet nog in goede staat 
zijn.

•  Voedingsmiddelen zijn niet toegestaan.
•  Ziet u iets moois, maar heeft u zelf geen 

voorwerp bij u? Alleen iets meenemen 
mag ook!

•  Voor uw eigen veiligheid en die van 
anderen, ga niet aan de kast hangen.

•   In de kast liggen kaartjes, hierop kunt u 
een boodschap achterlaten voor de 
volgende eigenaar. 

Zin in een praatje of kopje koffie of 
samen met mensen uit de buurt sportief, 
creatief of leerzaam bezig zijn? 
Verspreid over Apeldoorn en de dorpen 
zijn er ontmoetingsplekken waar u dit 
allemaal kunt doen.

Elke ontmoetingsplek organiseert eigen 
activiteiten. In uw wijk zijn Mandala, 
centrum voor zorg en dienstverlening 
en +Punt Orden dergelijke ontmoetings-
plekken. 

Een greep uit het aanbod in Mandala: 
conditietraining, schilderen, biljarten, 
sjoelen, spelletjesmiddag en denksport.
In +Punt Orden kunt u terecht voor o.a. 
aerobic, computerles, naailes en yoga 
en u kunt er samen koken en eten. 

Op de website:
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl 
vindt u altijd de meest actuele 
informatie over de activiteiten 
in de ontmoetingsplekken.

Ontmoet elkaar in Apeldoorn

Dwaallicht 
Emma
Ik ontmoette Emma op een warme nazomerdag 
in oktober. Ik was foto’s aan het maken van het 
prachtige dwaallicht dat staat aan de Asselse
straat tegenover de ingang van het Sprengen
dorp. Emma liep hand in hand met een kleine 
dreumes van een jaar of drie. Emma vroeg me 
wat ik aan het doen was. “Ik maak foto’s van het 
dwaallicht, ik ben ambassadeur van dit beeld,” 
zei ik haar. Er staan er zeven in Orden en ze 
heten dwaallichten. Samen met heel veel 
kinderen uit Orden zijn er plekken aangewezen 
waar kinderen vaak oversteken om door de 
wijk naar school of de speeltuin te lopen. Veel 
plekken zijn veiliger gemaakt en uiteindelijk zijn 
er bij zeven daarvan dwaallichten geplaatst. 
Ze zijn ontworpen door beeldhouwer Margot 
Berkman. Emma vindt ze prachtig. 
“Oma, wat is dat?” vroeg de kleine dreumes. 
Oma Emma zei dat ze vroeger met haar 
kinderen naar het Orderbos ging en vertelde 
over de dwaallichten op de Veluwe. 
“Ze lokken je het bos in, van het pad af, om je te 
laten verdwalen.”
Nu is ze 85 jaar en loopt niet meer zo ver. 
Ze past een keer per week op haar achterklein
dochter. Ze wandelt dan door Orden waar ze 
sinds de jaren 50 woont. Ze vindt het geweldig 
dat ze haar achterkleindochter Emma nu ook 
weer kan vertellen over de dwaallichten. Maar 
nu ook over die van Orden die je leiden naar 
de plekken waar je veilig kunt oversteken. Ze 
wijzen je de goede weg, het zijn de helpende 
dwaallichten van Orden.
En de Emma’s vervolgen hun wandeling  
de Orderparkweg in naar een volgend 
dwaallicht.

Tweets 
Berichtjes op Twitter over het dwaallicht aan 
de Asselsestraat tegenover de ingang van Het 
Sprengendorp.

22092016
Dwaallicht, kunstproject kinderen, bij het 
Sprengendorp tussen zomer en herfst. 
Waarheen wijst zij de weg?

08112016 
De vorst valt in. Het 
Dwaallicht tegenover 
ingang Sprengendorp 
heeft het koud. 
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geslaagd initiatief van Gelderland helpt

Jan van Eijk
Ambassadeur van het 
dwaallicht aan de 
Asselsestaat van 
19052016 tot 11112016
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Wijkcentrum Orca
De activiteiten in Orca zijn voor alle buurtbewoners toegankelijk.  
Ook voor u zit er vast wat bij. Zeker nu er leuke activiteiten zijn 
bij gekomen. Lees er hier meer over.

Tussen kunst en koffie
Iedere eerste maandagochtend van de maand kunt u vrij inlopen bij 
tussen kunst en koffie. Dit wordt georganiseerd door de vrijwilligers van 
de kunst en hobbyroute Orden. Op deze ochtend kunt u uw eigen ‘kunst’ 
meebrengen en hieraan werken onder het genot van een kop koffie en 
een gezellig gesprek met buurtbewoners. 

Creatief en koffie
Om de week is er op donderdagmiddag creatief en koffie. U kunt uw 
eigen creatieve hobby meenemen en gezamenlijk aan het werk gaan.  
Het is leuk om te zien hoe de verschillende bezoekers elkaar inspireren! 
Er worden ook regelmatig creatieve workshops gegeven. Zo was er voor 
de kerst een workshop kerststukjes maken en zal er met Pasen een mooi 
paasstukje gemaakt worden. Kijk voor de data op het prikbord van 
wijkcentrum Orca of op de website van Accres:
www.accres.nl/wijk centra/agenda

Dans
Elke dinsdagochtend geeft Nienke Goossens peuterdans. De peuters 
genieten zichtbaar van het dansen met hun ouders. Aangezien we hebben 
gemerkt dat er ook veel vraag is naar dans voor volwassen, gaat Nienke 
hiermee beginnen in 2017, ook in Orca. Heeft u interesse in peuterdans of 
dans voor volwassenen, neem dan contact met ons op!

Nieuwe activiteiten in 2017
Dit jaar starten er nog veel meer leuke activiteiten in wijkcentrum Orca. 
Zo zijn wij bezig met het opzetten van koersbal, kinderactiviteiten, een 
filmdag en we gaan weer een Nazomer Fair organiseren in september. 
Wij komen graag in contact met mensen uit de wijk die als standhouder 
aan deze fair mee willen doen!

Het uitgebreide programma van Orca biedt activiteiten voor jong en oud

nieuwe activiteiten gestart

Lijkt het u leuk om mee te doen met een van deze activiteiten, heeft u zelf 
een leuk idee voor een nieuwe activiteit of wilt u ons ondersteunen als 
gastvrouw/gastheer? Bel of mail dan naar Ingvild Lith, sociaal beheerder 
van wijkcentrum Orca: M 06 13 144 371  E ilith@accres.nl.

Activiteitenagenda 
tot de zomervakantie in Orca

maandag  3 april 09.3012.00 uur  tussen kunst en koffie
donderdag 13 april 13.3015.30 uur  creatief en koffie
maandag  1 mei 09.3012.00 uur  tussen kunst en koffie
donderdag 11 mei 13.3015.30 uur  creatief en koffie
donderdag 1 juni 13.3015.30 uur  creatief en koffie
donderdag 15 juni 13.3015.30 uur  creatief en koffie
donderdag 29 juni 13.3015.30 uur  creatief en koffie
maandag  3 juli 09.3012.00 uur  tussen kunst en koffie

Peuterdans  elke dinsdag (m.u.v. schoolvakanties) 
vanaf 09.15 tot 10.00 uur
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Vluchtelingen in Apeldoorn

wijkcentrum Orca belangrijke ontmoetingsplek voor vluchtelingen 

Laurens werkt nu ruim twee jaar in deze functie en 
vindt het prachtig werk. We hoeven eigenlijk niet 
zoveel te vragen, Laurens vertelt: “Het team bestaat 
uit 55 vrijwilligers en 12 HBOstagiaires van de 
opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 
en Sociaal Juridische Dienstverlening. Tijdens een 
sollicitatiegesprek wordt gekeken of de vrijwilliger of 
stagiair geschikt is voor het werk met vluchtelingen. 
Op dit moment, nu de vluchtelingenstroom blijft 
afnemen, zijn er voldoende vrijwilligers, maar dat kan 
zo maar weer veranderen. Naast gepensioneerden 
bestaat de groep vrijwilligers ook uit jonge vrouwen 
en mannen die nog in het arbeidsproces zitten en 
graag vluchtelingen willen helpen.”

Hoe verloopt het traject van aanmelding tot 
huisvesting, scholing en eventueel werk, of zoals 
Laurens het noemt, van welkom naar werk? 
“We horen dat de gemeente Apeldoorn voor 2016 de 
verplichting had om 400 statushouders op te nemen. 
Dat zijn asielzoekers die als vluchteling worden 
aangemerkt en dus een verblijfsvergunning krijgen. 
Na hun verblijf in een asielzoekerscentrum is de 
volgende stap dat deze mensen een woning krijgen 
toegewezen. In principe kan dat in elke gemeente 
zijn.”
Laurens vertelt hoe de begeleiding vervolgens in zijn 
werk gaat. “Vanaf de eerste dag dat een vluchteling 
binnenkomt in Apeldoorn verzorgt het regiokantoor 

van VluchtelingenWerk de begeleiding. Er vindt 
ondersteuning plaats bij het ondertekenen van het 
huurcontract, het aanvragen van een uitkering, 
gas, water, licht, een zorgverzekering, een 
inboedelverzekering en er vindt een intake plaats 
op werk en scholing. Daarnaast worden nog veel 
meer praktische zaken geregeld. Zeker in het 
begin wordt gebruik gemaakt van eigen tolken en 
de tolkentelefoon. Gedurende acht maanden is er 
sprake van éénopéén begeleiding, gericht op 
zelfredzaamheid. Daarna kan de vluchteling nog 
gedurende twee jaar op het spreekuur in Orca 
komen.”

Onder de vluchtelingen bevinden zich nu 
voornamelijk mensen uit Syrië (80%) en Eritrea 
(20%). In zijn algemeenheid zijn ze sterk van 
geest. Ze hebben een lange weg afgelegd. Soms 
is er sprake van een trauma. Dan worden ze 
aangemeld bij de reguliere hulpverleningsinstan
ties in Apeldoorn. 
Laurens benadrukt dat er heel goede afspraken 
zijn met de Gemeente en diverse instanties en 
opleidingsinstituten.“Voor sommige vluchtelingen 
wordt de procedure voor gezinshereniging 
ingezet: het moment dat vrouw en kinderen 
kunnen overkomen. Wel moeten er dan documen
ten worden overlegd die opgestuurd worden 
naar de IND. Hier gaat soms veel tijd overheen, 
het gebeurt wel eens dat een trouwboekje niet 
erkend wordt omdat het is afgegeven door een 
niet erkende overheidsorganisatie. Soms moet 
DNAonderzoek plaatsvinden om de familieband 
vast te kunnen stellen.” vervolg op pagina 26...

Taalles is een onmisbaqr onderdeel 
van het vluchtelingenwerk

Het regiokantoor Apeldoorn van VluchtelingenWerk Nederland 
is gevestigd in Orca aan de Germanenlaan 360. Naast 
Diewertje Butter werkt daar Laurens Graven als teamleider, met 
hem spraken we.



Op dit moment draait ook het programma 
‘thuis en actief’, dat wil zeggen thuis in de 
wijk: vluchtelingen worden letterlijk mee de 
wijk ingenomen. Ze worden wegwijs gemaakt 
in hun nieuwe omgeving. Het zou mooi zijn als 
ze een actieve functie in de wijk kunnen 
krijgen, wellicht op een bepaald moment ook 
betaald werk. 

In Orca is er op de maandagochtend 
voorlichting over de wettelijk verplichte 
inburgering. Verder zijn er vijf groepen aan 
wie gedurende drie dagdelen taalonderwijs 
wordt gegeven door bevoegde docenten 
Nederlands die ondersteund worden door 
vrijwilligers. Het niveau in zo’n klas is heel 
divers: sommige leerlingen zijn niet gealfabe
tiseerd, anderen hadden in het land van 
herkomst al een beroep met aanzien.
Het is duidelijk, het regiokantoor in Orca 
betekent veel voor vluchtelingen die in 
Apeldoorn een plek in de samenleving 

moeten vinden. “Maar gelukkig geeft  
Apeldoorn een warm gevoel aan vluchtelin
gen,” zegt Laurens tot besluit.

Na afloop van dit interview eten wij nog even 
onze boterham in de grote zaal in Orca waar 
ook de balie is voor de nieuwkomers. Naast 
vrijwilligers die langslopen, is het een komen en 
gaan van vooral jonge vluchtelingen die met 
een vraag naar de balie komen en daar 
vriendelijk worden geholpen.

... vervolg van pagina 25.

vluchtelingen in Apeldoorn

“Maar gelukkig geeft Apeldoorn een warm gevoel aan vluchtelingen”
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Activiteiten van speeltuinvereniging Kindervreugd
•   Paaseieren zoeken is op zaterdag 8 april. We starten om 10.30 uur. 

Er zijn geen kosten aan verbonden.
•   Op woensdag 3 mei van 13.3016.00 uur wordt er een strandballen- en 

bellenblaasfestijn gehouden. De entree is €1,00, dat is inclusief een 
ijsje.

In de zomervakantie zijn er ook nog leuke activiteiten, alleen zijn op dit 
moment hiervan nog geen data bekend. Houd daarom de facebookpagina 
van speeltuinvereniging Kindervreugd dus in de gaten!

Alle activiteiten vinden plaats bij de speeltuin aan de Pieter Saenredam
straat 15a of in gebouw Plexat op de speeltuin en worden door de 
speeltuinvereniging Kindervreugd georganiseerd. Voor vragen kan er 
contact worden opgenomen met: J. Boukari T 055 355 57 96.

Jubileum buitenspeeldag Mauvestraat
Op 14 juni houden we weer de buitenspeeldag van 13.30 tot 16.30 uur. 
Let op: Aan de Mauvestraat is dat voor de twintigste keer, dus een echt 
jubileum! 

Eten om niet te vergeten

Hierover hebben de Engelse auteurs Rayman & 
Ridland een boek geschreven dat in het 
Nederlands vertaald Kookboek bij dementie 
heet.

In het Kookboek bij dementie staat informatie 
over welke voedingsstoffen goed en slecht zijn 
in relatie tot dementie. Het boek bevat talloze 
tips, adviezen en honderd recepten die zijn 
gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk 
onderzoek. Slim omgaan met voeding heeft ook 
bij eenmaal geconstateerde dementie een 
positieve invloed. 
Hiernaast vind u een recept uit het boek:

Slim met voeding omgaan kan de kans op 
dementie verkleinen, is uit een uitgebreid 
wetenschappelijk onderzoek gebleken.  
Dit onderzoek is uitgevoerd in Engeland 
aan de Universiteit van Surrey. Ondanks 
dit onderzoek is er geen waterdicht bewijs 
dat gezonde voeding de kans op dementie 
verkleint. Dit komt omdat dementie in de 
meeste gevallen een ziekte is die zich 
traag ontwikkelt. Je zou mensen dan 
jarenlang moeten volgen om het effect  
van diëten op dementie te kunnen meten. 
Wel wijzen honderden studies op de 
positieve effecten ervan.

Salade van geoosterde groenten  
en gemengde granen
voor 46 personen

Benodigdheden
•   2 middelgrote zoete aardappelen, geschild 

en in hapklare stukken gesneden
•  1 courgette, in hapklare stukken gesneden
•  3 kleine sjalotjes, in vieren gesneden
•  2 el olijfolie
•  2 knoflookteentjes, geplet of fijngehakt
•  1 tl komijn
•  100 g quinoa
•  100 g bulgur
•  2 lenteuitjes, diagonaal in stukjes gesneden
•  2 el fijngehakte munt
•   2 ruime handen vol rucolablaadjes, grof 

gehakt
•  sap van 1 limoen
•  1 el zonnebloempitten

Verwarm de oven voor op 180 °C/gasstand 4. 
Leg de zoete aardappel, courgette en sjalotjes 
op een met bakpapier beklede bakplaat. 
Meng de olijfolie, knoflook en komijn en  
besprenkel de groenten ermee. Zorg ervoor 
dat alle groenten met een laagje zijn bedekt.  
Bak de groenten 2025 minuten tot ze zacht zijn. 
Kook ondertussen de quinoa en bulgur volgens 
de instructies op de verpakking en giet af. Doe 
de granen in een saladekom, voeg de lenteui, 

munt, rucola en het limoensap toe en meng 
door elkaar. Roer de geroosterde groenten er 
voorzichtig doorheen zonder ze fijn te maken. 
Bestrooi met zonnebloempitten en serveer. 
Probeer ook eens andere geroosterde 
groenten, zoals pompoen, paprika of biet.
Het recept is voor meerdere personen omdat 
volgens de onderzoekers het sociale gebeuren 
van samen eten ook erg belangrijk is voor 
mensen met dementie. 

“Samen tafelen is gezellig, gesprekken 
ontwikkelen de geest. Ook train je de hersenen 

door te praten en na te denken over de 
bereiding van de maaltijden”. 

kookboek bij dementie

strandballen- en bellenblaasfestijn
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Fotografie van Anja Cohen
Een vrijstaand huis aan een van de oude Apeldoornse straten nabij het centrum, een 
vrolijk geel geschilderd huis. Bij binnenkomst zie ik meteen de oude granito vloer in de 
gang. Eenmaal in de kamer is er verrassend veel ruimte. In de veronderstelling dat we 
hier gaan zitten leg ik mijn spullen op de tafel. Maar tot mijn verrassing staat er achter in 
de ruime en mooie tuin nog een gebouw. 

Op de begane grond heeft Anja er haar atelier, 
in het souterrain heeft haar man Jan zijn 
keramiekatelier. Het atelier van Anja staat vol. 
Een grote tafel, veel kasten, laden, foto’s, 
boeken en allerlei andere spullen. Een plek om 
even lekker rond te kijken. Het is de plek waar 
Anja zich met regelmaat terugtrekt om zich, los 
van alles, helemaal te wijden aan haar vak. 

Fotograferen deed Anja als kind al. Later kwam 
daar beroepshalve ook het schrijven van 
teksten bij op het gebied van pr en voorlichting. 
Ze volgde later de schrijversvakschool in 
Amsterdam, want scenario’s schrijven leek haar 
droom te zijn. Dat bleek echter niet waar, het 
schrijven van essays deed ze het liefst. Want 
dat betekent dingen opzoeken, veel uitzoeken 
en uitpluizen, mensen spreken. Ooit wilde ze 
een gedicht schrijven over een oorlog, waarin 
een tank voorkwam. Dat betekent voor Anja dat 
ze alles wil weten over tanks. Gelukkig heeft 
Defensie haar vragen volledig beantwoord!
Over het algemeen maakt ze vrij werk met haar 
fotografie. Sfeer, licht en donker, structuur en 
lijnenspel zijn daarin belangrijk. Soms werkt ze 
in opdracht. Zoals voor een opdrachtgever die 
vroeg een boek te maken over haar huis. Anja 
ging er een week alleen wonen, niet alleen om 
ieder hoekje en gaatje te ontdekken maar ook 
om de sfeer te voelen. In het huis lag een 
prachtige houten vloer en er stonden houten 
tafels, stoelen en kasten die door een vakman 
gemaakt waren. De omslag van het boek  
heeft ze laten maken door een vakkundig 

meubel maker en is van hout. Ik zie overzicht
foto’s en ook detailfoto’s van dingen in het huis 
die niet meteen te herkennen zijn. Dat Is ook 
niet nodig vindt Anja, het gaat om de sfeer, om 
het licht en het donker én het moet iets laten 
zien van de mensen die er wonen. Dit boek is 
een voorbeeld van hoe Anja haar werk ziet: 
een samenspel van inhoud (foto’s en soms tekst), 
materiaal en uitstraling. Je ziet dat het met zorg 
en aandacht is gemaakt. 

Fotograferen is haar vak. Maar bij dat vak 
hoort ook muziek en het organiseren van 
huiskamerconcerten is dan een niet onlogische 
consequentie. In 2017 zal er hoogstwaarschijn
lijk een optreden van een jazzzangeres zijn en 
een concert met een cellist die Bach speelt. 
Haar huiskamer is de concertzaal waar wordt 
opgetreden en waar zo’n 25 mensen gedurende 
een uur kunnen genieten van de muziek. Na 
afloop blijft men vaak napraten met de musici 
onder het genot van een drankje. Een enkele 
keer is er ook nog een maaltijd die Anja en Jan 
samen voorbereiden. Ze genieten ervan dat 
mensen die elkaar soms niet kennen, dan tot 
mooie gesprekken komen. 
Sinds enige tijd werkt Anja samen met Riks Vos 
onder de naam kunstenaarsduo RA. Riks maakt 
beelden en collages. Een van de projecten die 
ze samen doen houdt in dat zij elkaar brieven 
sturen zonder woorden. Voor menigeen lijkt dat 
onmogelijk, maar deze kunstenaars weten 
elkaar steeds weer te verrassen met hun 
creatieve ideeën. “Ik werk graag alleen, kan 

uren in mijn atelier zitten, als in een zeepbel. 
Maar samenwerken met andere kunstenaars 
levert me de inhoudelijke ontwikkeling die ik 
ook nodig heb”, zo zegt Anja. 

Het voert in dit artikel te ver om alles te melden 
wat Anja heeft gedaan, nog steeds doet en in 
de toekomst gaat doen. Zoals haar expositie in 
Denemarken, een enkele keer het organiseren 
van beiaardconcerten in het stadhuis van 
Apeldoorn, haar deelname aan de open 
atelierroute, duidelijk is wel dat Anja een zeer 
actieve en veelzijdige vrouw is. 

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden 
van de huiskamerconcerten? Dan kunt u zich 
aanmelden op www.anjacohen.nl voor de 
mailinglist. Via dit adres kunt u ook een 
atelierafspraak maken om het werk van Anja of 
dat van haar man Jan te bekijken. 

Cultuur bij je buur 2017
Cultuur bij je buur komt dit voorjaar voor 
het vierde jaar op rij terug. En wel in het 
weekend van 13 en 14 mei 2017. Een 
weekend Cultuur bij je buur staat gelijk 
aan twee middagen vol korte optredens en 
voorstellingen van vooral Apeldoornse  
(amateur)artiesten en kunstenaars, maar 
niet op de geijkte plaatsen. De inschrijving 
is van start gegaan via de website 
www.cultuurbijjebuur.nl

Hoe werkt het
Via de website bieden artiesten en acts zich 
aan om in dat weekend gratis te komen spelen 
of exposeren. Inwoners van Apeldoorn bieden 
vervolgens een plek aan waar dat kan. Zij zijn 

gastheer of vrouw in huiskamers, achtertuinen, 
galeries, wijkcentra en verzorgingshuizen. 
Overal, behalve op een regulier podium.  
In 2016 was er keuze uit meer dan 70 koren, 
vertellers, dansers, singersongwriters, clowns, 
bands, theatermakers en beeldend kunstenaars. 
De optredens die hier uit voortkomen zijn open
baar, gratis toegankelijk en ‘om de hoek’.  
Ze bieden Apeldoorn de gelegenheid te laten 
zien hoe gastvrij de stad en de dorpen zijn. 

Jong
De laatste editie telde meer dan 300 korte 
optredens, maar het evenement is nog jong en 
groeit nog elk jaar. In aantallen deelnemers en 
bezoekers, maar ook in vormgeving en invulling. 

De woordvoerder meldt dat er dit jaar extra 
aandacht wordt geschonken aan de werving 
van jongeren op scholen en in jongerencentra. 

Contact
Cultuur bij je buur is een project van Spektakel, 
het Servicepunt voor amateurkunst in  
Apeldoorn (onderdeel van Markant) en wordt 
mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de 
gemeente, het Rabo Coöperatiefonds, het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en het Fonds Sluyterman 
van Loo. 

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de 
website of direct bij projectmedewerker Mari 
van Helvoort via T 055 521 93 55 of mari.van.
helvoort@spektakelapeldoorn.nl 

Anja Cohen
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Een groenblauwe beek in Orden?

sprengen en beken in Orden

Als u regelmatig vanaf de stad via de PWA-laan richting Orden rijdt, kan het u niet zijn 
ontgaan: het talud van de Driehuizerspreng ziet er wat vreemd uit met een groenblauwe 
kleur. Hebben we er naast de Rode beek nog een gekleurde beek bij in Orden?  
Lees verder als u dat wilt weten.

Beek in het Orderveen en de Rode beek
Sinds het artikel in 20152 is er door de 
gemeente Apeldoorn veel werk verzet. Het 
waterbronpark bij de kop van de Rode beek is 
helemaal opgeknapt en ziet er fantastisch uit. 
Er is een nieuwe grote poel aangelegd, de 
beide bronnen bij de Ordermolenweg zijn weer 
goed zichtbaar en opgeknapt. De moestuin is 
uitgebreid én voorzien van een prachtige bank 
en bijenhotel, de speelplaats is gelukkig weer 
open, de honden uitlaatplaats is weer droog 
en de boomgaard is samen met leerlingen van 
Helicon helemaal opgeknapt en uitgebreid met 
vier perenbomen. Bovendien zijn rasters 
aangebracht om zwijnen uit de buurt én de 
boomgaard te weren. Wat een voorrecht om 
daar te wonen. In het voorjaar wordt een groot 
informatiebord geplaatst. 

De Rode beek loopt naast de al in gebruik 
zijnde ondergrondse leiding naar de vijver bij 
de Saenredamstraat, nu ook bovengronds langs 
de Govert Flinckstraat, waar deze na meer dan 
een eeuw weer herenigd is met de Beek in het 
Orderveen. Op het muurtje is een nieuw 
informatiebordje geplaatst.

De Rode beek loopt achter speeltuin Kinder
vreugd langs en is verderop een extra stuk 
bovengronds gebracht tot halverwege de  

H. Bosboomstraat. In de bocht is sinds 2016 ook 
een buurtmoestuin aangelegd (zie foto 
buurtmoestuin hierboven) met hoge bakken, ook 
geschikt voor minder validen. Na de bocht is 
een vistrap aangelegd waar het water heerlijk 
kabbelt. Daarna verdwijnt de beek onder
gronds onder de spoorlijn naar het terrein waar 
ooit de Favini papierfabriek stond, dus een 
tweede verbinding met de Beek in het Order
veen. Beide lopen vervolgens samen onder de 
Europaweg door naar de Grift bij de Jachtlaan.

Driehuizerspreng
Er is weer een beek bovengronds gekomen:  
de Driehuizerspreng. Nadat deze in 2012 om 
Sparta Luce was aangelegd, is in rap tempo in 
de tweede helft van 2016, de beek bovengronds 
langs de PWAlaan aangelegd. Deze weg heeft 
een veel landelijker uitstraling gekregen.
Laten we starten met het mysterie van het 
groenblauwe talud. Van dichtbij lijken het  
wel gekleurde blaadjes, maar navraag bij de 

In de vorige editie van het Wijknieuws 
(20162) zijn we gestart met een artikelen
reeks over de sprengen en beken in Orden. 
Aanleiding was het (bijna) gereed zijn van 
het bovengronds brengen van deze 
waterstromen. In dit artikel gaat het over 
veranderingen rondom de Beek in het 
Orderveen/Rode beek sinds het artikel in 
20152 en de Driehuizerspreng.

vervolg op pagina ...31

Buurtmoestuin aan de Rode Beek

Nieuwe poel bij het waterbronpark Grassprietjes ontspruiten op het groenblauwe talud 
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projectleider, de heer Bruintjes van de 
gemeente, gaf snel duidelijkheid. “Er is een 
mengsel van organische stoffen en zaden 
opgespoten. Hiermee wordt erosie van het 
talud verminderd en tegelijkertijd zaad 
opgebracht. Het zaad is bovendien geschikt  
om ook in de koude maanden te ontkiemen.”  
In januari zijn de eerste grassprietje al 
zichtbaar, dus dat belooft een groen talud in 
het voorjaar. We wachten het af.
De Driehuizerspreng was van oorsprong een 
naamloze sprengenbeek die in de richting van 
de molen ’t Slop (gebouwd in 1639, afgebrand 
in 1931, locatie Hoek ElswegPWAlaan) liep. 
De beek stroomde langs het verdwenen gehucht 
Driehuizen, vandaar zijn naam. De beek 
meanderde tussen de bebouwing door van de 
sprengenkoppen via molen ’t Slop naar de 
Grift. Er zijn meerdere sprengenkoppen, de 
grootste ligt diep verzonken op de hoek van de 
Swiftstraat en de Zanderijweg. Daarnaast zijn 
er nog een tweetal koppen achter het vroegere 
Spartaterrein bij het Nevenlandsehof. 
In 2007 werd hierover geschreven:  
“Het beektraject is voor een klein deel 
bovengronds te zien, ingeklemd in een smalle 
strook tussen bebouwing of een landschappelij
ker gebied en het tracé is moeilijk te volgen.” 
Maar dat klopt anno 2017 niet meer. Met 
uitzondering van een paar duikers, ligt alles 
bovengronds én is volop zichtbaar.
Het brongebied, een oase van rust in alle 
stadsdrukte en een bezoekje waard, is in 2012 
opgeknapt. Gelijktijdig is de stroom verlegd om 
Sparta Luce heen, waarna de beek zijn oude 
loop onder de Driehuizerweg vervolgde achter 
de huizen langs. Na het Bronbeekhof eindigde 
deze tot voor kort in een ondergrondse leiding, 
waarbij het schone beekwater ondergronds 
afgevoerd werd richting Apeldoorn Zuid, 

sprengen en beken

waarbij het vermengd werd met overstortwater 
vanuit het riool. 

Spreng bovengronds
In 2016 is de spreng bovengronds aangelegd 
langs de PWAlaan en aangesloten op de Grift, 
(zie foto hierboven)met daarnaast een nieuwe 
groenstrook, waar ook een wandelpad komt. 
Het schone water van de Driehuizerspreng blijft 
dan in het ‘Griftsysteem’. Schoon water blijft 
schoon en biedt goede kansen voor natuuront
wikkeling. De spreng is ook stroomopwaarts met 
een kleine vistrap passeerbaar gemaakt voor 
vissen. 

Bij de aanleg zijn wel de grote 35 jaar oude 
populieren geveld, die bij de school Corten
bosch stonden (zie foto hieronder). De bomen 
waren al flink bejaard en hadden al vaak grote 
takken laten vallen. Bovendien zou de kwaliteit 
verder achteruit gaan door aantasting van de 
wortels bij het graven van het talud van de 
beek. De nieuwe boompjes zijn in het najaar al 
geplaatst en kunnen in het voorjaar flink gaan 

Bronnen: Gemeentelijk waterplan 2010-2015, Visie BIHO en Rode beek - Websites: Apeldoorn.nl, Bekenstichting.nl, 
Verenigingoudapeldoorn.nl, knnv.nl, Bekenstichting en KNNV werkgroep Sprengen en beken
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35 jaar oude populieren 
gekapt bij de Cortenbosch

Aansluiting spreng PWA-laan op de Grift

groeien. Ook wordt er nog gras en wilde flora 
ingezaaid. 

Regenwaterafvoer
Er komen grote veranderingen op ons af. Door 
de opwarming van de aarde verandert ons 
klimaat en de omgeving. We merken het de 
laatste jaren steeds meer; het regent vaker en 
harder en de riolering kan dit niet altijd 
verwerken. We moeten ons hierop gaan 
voorbereiden om nu en in de toekomst niet in 
de problemen te komen. Het vergroten van de 
riolen is kostbaar, maar er zijn alternatieven. 
Deze zijn al toegepast bij de aanleg van deze 
spreng. Bij nieuwbouwprojecten loopt er geen 
regenwater van huizen of straten het riool in. 
Zo is er bij Sparta Luce een grote wadi 
aangebracht voor het opvangen van regen
water. Dit water stroomt langzaam in de grond, 
overtollig water stroomt weg via de spreng.
Bij de geplande woningbouw Spartahof zal 
regenwater worden aangesloten op een 
tweetal ondergrondse spaarbekkens én op 
deze wadi met een overloop naar de spreng. 
Bij de nieuwbouw Groenewoud wordt langs de 
PWAlaan ook een wadi met beplanting 
aangelegd. Deze wadi krijgt een overloop naar 
de Grift.

TIP De sprengenroute Ordenbos is een wandel
route, onderdeel van Apeldoorn te Voet. 
Deze loopt langs de Grift, de 
Driehuizerspreng en de Order
beek en kunt u herkennen aan de 
bordjes met de groene pijlen. 
Neem een stukje op in uw 
dagelijks ommetje.  

Ik wens u veel kijk en wandelplezier!

En... in de volgende editie gaan we verder met 
de Badhuisspreng en de Sprengenvallei.
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Een woningbrand!? Hopelijk niet…
Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw huis brandveiliger te maken of als er toch brand 
uitbreekt, de gevolgen ervan te beperken. Onderstaande controlelijst helpt hierbij. 

Entree
1. Is uw huisnummer goed te zien voor de brandweer?
2. Kunt u als het nodig is uw huis snel verlaten?
3. Zijn de gang en de trap vrij van obstakels?
4. Is de hoofdafsluiter van gas goed bereikbaar?
5. Zijn alle zekeringen in de meterkast in orde?
6. Is het huis beveiligd met een aardlekschakelaa r?
7. Is de meterkast vrij van brandbare materialen?

Bergruimte
1. Laat u de cvketel regelmatig controleren?
2. Is de ruimte rondom de cvketel vrij van brandbare materialen?
3.  Maakt u het filter en de luchtafvoerslang van de wasdroger  

na ieder gebruik stofvrij?
4. Zijn de kranen en slangen naar de wasmachine in orde?

Keuken
1. Is de gasslang naar het gasfornuis nog in goede staat?
2. Is er voldoende afstand tussen het kooktoestel en brandbare dingen?
3. Staat het gasfornuis of de kookplaat uit als u weggaat?
4. Weet u wat u moet doen bij ‘vlam in de pan’?
5. Maakt u het filter van de afzuigkap regelmatig schoon?
6. Laat u de geiser regelmatig controleren en reinigen?
7.  Bewaart u licht ontvlambare vloeistoffen, zoals spiritus en benzine,  

in een goed geventileerde ruimte?
8. Bewaart u gasflessen buitenshuis?

Woonkamer
1. Gaat u veilig om met stekkerdozen?
2. Gaat u veilig om met elektrische snoere?
3. Maakt u sigaretten op een veilige plaats uit en gooit u ze veilig weg?
4. Schakelt u de televisie ’s nachts en als u weggaat helemaal uit?
5.  Haalt u bij onweer en langdurige afwezigheid de stekkers van 

elektrische apparaten uit de stopcontacten?
6. Laat u uw schoorsteen regelmatig controleren en vegen?
7. Wordt de openhaard thuis veilig aangemaakt?
8. Gebruikt u onbrandbare standaards voor kaarsen?

Slaapkamer
1. Gebruikt u de elektrische deken volgens de gebruiksaanwijzing?
2. Hangen er rookmelders in de buurt van de slaapkamers en in de gang?
3. Heeft u een rookvrije slaapkamer?

Algemeen
1. Zijn wanden en plafonds thuis voorzien van onbrandbaar materiaal?
2. Heeft u nagedacht over een vluchtroute bij brand?
3. Bewaart u lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen ?

En dan is er ineens toch brand
Door gebruik van meer kunststoffen en elektrische apparatuur breidt een 
woningbrand zich snel uit. U heeft maar drie minuten de tijd om uw 
woning veilig te verlaten. 
Let op: tot de brandweer er is, bent u op uzelf aangewezen. 
Zorg daarom dat u weet wat u moet doen bij brand.

tips om woningbrand te voorkomen

vervolg op pagina 34...



Wat te doen bij brand...
• Blijf kalm
• Waarschuw uw huisgenoten
• Verlaat via de kortste weg de woning
•  Ga naar de afgesproken verzamelplaats en controleer of 

iedereen buiten is
• Bel 112 en vertel de brandweer uw naam en volledige adres
• Wacht op de komst van de brandweer en meld bijzonderheden

Meer tips
Sterke rookontwikkeling
Blijf laag bij de grond, daar is het langst frisse lucht.
Warme deurklink: Voel eerst de deurklink voordat u een deur opent. 
Is deze warm, dan kan er bij opening een steekvlam ontstaan.
Geen vluchtweg
Als u het huis niet uit kunt, ga dan naar het balkon of een kamer aan de 
straatkant. Leg een (nat) laken of kleed tegen de spleet onder de deur om 
de rook tegen te houden. Open dan pas de balkondeur of een raam en 
roep om hulp.
Kleding in brand
Ga liggen en rol over de grond. Doof de vlammen met een katoenen of 
wollen jas of deken en koel (onder de douche) met lauw stromend water. 
Gebruik geen zalfjes, verwijder geen kleding, maar ga zo snel mogelijk 
naar het ziekenhuis.

Rookmelder redt levens
Als u slaapt, ruikt u niets. Alleen uw gehoor werkt nog. Daarom is een 
rookmelder, die geluid maakt, zo belangrijk. Het geeft u tijd om te 
vluchten. Een rookmelder kan uw redding zijn. Ongeveer de helft van alle 
woningbranden zijn geen branden met grote vlammen, maar branden 
waarbij het vuur smeult. Deze smeulbranden veroorzaken veel giftige 
rook en daardoor vallen ook de meeste slachtoffers. Zorg daarom dat u 
in uw eigen woning rookmelders installeert. Hang op iedere verdieping 

een rookmelder op. Belangrijk is dat de rookmelder de vluchtweg van 
slaapkamer naar buiten ‘bewaakt’. Bij gebruik van een babyfoon hoort u 
alleen geluiden. Een rookmelder in de kinderkamer kan niet ontbreken!

Zelf blussen
Een beginnende brand in uw woning kunt u in veel gevallen zelf blussen 
met een blusdeken of een geschikt blusmiddel. Vergeet nooit: rook bevat 
giftige gassen en het inademen van rook is levensgevaarlijk. Voorkom dus 
dat u in de rook staat. Blus alleen zolang u zeker weet dat u zonder 
moeite en gevaar de ruimte kunt verlaten. Breng, ook bij een klein 
brandje, uw huisgenoten in veiligheid en waarschuw altijd de brandweer 
(112). U weet immers vooraf niet of de brand klein blijft. Meer informatie 
over geschikte blusmiddelen leest u op www. brandweer.nl.

Tot slot
Bovenstaande informatie is ontleend aan een folder die te vinden is op 
www.brandweer.nl/wonen. Wij raden u aan om de complete folder 
Brandveilig Wonen van deze site te downloaden en door te nemen.
Naast deze folder kunt op deze site nog veel meer belangwekkende 
informatie vinden. 
 

Langer zelfstandig thuis wonen?
Nederland vergrijst en onze gemeente dus 
ook, wat o.a. samengaat met een behoefte 
aan veilig en comfortabel wonen. 
Er is op dit gebied al veel aandacht voor  
de nieuwbouw van seniorenwoningen  
die door projectontwikkelaars en 
woningcorporaties ontwikkeld worden. 
Daarnaast rijst de vraag wat er met de 
bestaande woningvoorraad moet 
gebeuren.

De overheid vraagt ons om langer zelfstandig 
thuis te blijven wonen, dit betekent echter dat 
veel huidige woningen aangepast moeten 
worden. Onlangs is er op initiatief van de Bond 
van Nederlandse Architecten (BNA) en de 
architectenkring uit Breda een project ‘Langer 
thuis in eigen huis’ gestart. 

Dit project heeft als doel oplossingen te zoeken 
met betrekking tot levensloopbestendig maken 
van de naoorlogse woningtypen. Hiervoor 

werden rijtjeswoningen, portiekwoningen, 
tweeondereenkapwoningen, hoogbouwflats 
en patio bungalows onder de loep genomen. 

Op basis van interviews met de bewoners van 
de twee wijken in Breda is er een opdracht 
voor de architecten ontstaan. Dit resulteerde in 
65 oplossingen voor de bovengenoemde 
woning typen. 

een woningbrand?! Hopelijk niet...

vervolg van pagina 34...

Naast de bouwkundige aanpassingen zijn er 
ook voorstellen voor de ITtoepassingen 
meegenomen. Er is nagedacht over de 
toegankelijkheid en een grotere leefruimte  
op de begane grond.  

De aangedragen oplossingen houden ook 
rekening met de veiligheid van de bewoners 
door het huis te voorzien van een veilige trap 
en de bediening van nachtverlichting en deuren 
middels een smartphone. Ook is er nagedacht 
over de ruimte en voorzieningen die de 
mantelzorger nodig heeft. 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor 
uw huis? Kijk op de site 
www.langerthuisineigenhuis.com

Daar kunt u de plattegronden van de verschil
lende woningtypen bekijken en wellicht zo 
ideeën opdoen voor de aanpassing van uw huis. 

34 bouwen en wonen
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Gemeente voert welstand nieuwe stijl in

De vorige welstandsnota stamt uit 2004. Met de ‘welstand nieuwe stijl’ 
kan men gebruik gaan maken van de moderne digitale techniek via 
een website. De nieuwe welstandsnota is gericht op gemak, minder 
regels en meer inspiratie. 
In deze welstandsnota staat beschreven wat de kwaliteit is van 
Apeldoorn als geheel en de straten en wijken in het bijzonder. Daarbij 
is per wijk aangegeven welke regels er gelden voor de ruimtelijke 
kwaliteit. 
Doordat de regels heel helder beschreven zijn, weet iedere inwoner 
vooraf waar zijn of haar bouwplan aan moet voldoen. Als een 
ingediend verzoek past binnen de regels van de welstand, kan de 
verbouwing snel starten.

Nog niet zo lang geleden begon elke verbouwing met 
een bezoek of verzoek aan de gemeente. Voor vrijwel 
iedere verbouwing was een bouwvergunning nodig, 
met een bijbehorend welstandsadvies. Dat is gelukkig 
allang niet meer zo, inmiddels kunnen woning eigenaren 
meestal verbouwen zonder dat ze een vergunning 
nodig hebben. Toch is er de afgelopen maanden hard 
gewerkt aan de nieuwe welstandsnota voor heel 
Apeldoorn. Want op de plekken waar een verbouwing 
invloed heeft op het straatbeeld, is er wel een 
welstandstoets nodig. Het doel daarvan is  
“het behouden van het eigen karakter van Apeldoorn.”

Inspirerende website
De basis van de nieuwe welstandsnota is een website. 
Om het voor iedere inwoner met bouwplannen zo 
makkelijk mogelijk te maken, kunnen inwoners op een 
digitale kaart snel en overzichtelijk zien welke regels er 
gelden voor hun woning. Als een bouwaanvraag 
voldoet aan deze regels, kan de verbouwing snel 
starten. 
De digitale kaart leidt elke inwoner snel naar zijn of 
haar eigen woning, zodat het uitzoeken weinig tijd kost. 
Bovendien laat de digitale kaart ook voorbeelden uit 
het zogenaamde Stadskookboek zien van hoe het zou 
kunnen, zodat de website ook ter inspiratie kan dienen.

Drie categorieën
Er komen drie categorieën voor bouwwerken: 
a.  Vergunningsvrij. Dan wordt de aanvrager via de 

gemeentelijke website www.apeldoorn.nl/welstand 
doorgelinkt naar eisen e.d. van het Rijk waar de 
aanvrager mee te maken krijgt. 

b.  Veel voorkomende bouwwerken. Hierbij is er 
duidelijkheid voor de aanvrager vooraf via www.
apeldoorn.nl/welstand

c.  Specifieke bouwwerken inclusief monumenten. 
Hierbij volgt er een nadere behandeling bij de 
gemeente. Zo gelden er specifieke regels voor 
monumenten en beschermde stadsgezichten, deze 
staan beschreven in de welstandsnota.  
Het kan ook voorkomen dat mensen een verbouwing 

overzichtelijke en ruimere regels bij bouwplannen

bedacht hebben die zo bijzonder is, dat deze niet 
direct binnen de regels van de welstand past.  
De gemeente wil deze mensen van harte uitnodigen 
om in een vroeg stadium in gesprek te gaan met de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, om samen te kijken 
wat er mogelijk is. 

Isolatieschil
Een heel grondige methode om een bestaande 
woning te isoleren bestaat uit het aanbrengen van 
een dik isolatiepakket (minimaal tien cm dik) tegen de 
buitenzijde van de muren en het dak. De isolatie 
wordt aan de buitenzijde afgewerkt met een ‘schil’ 
van materiaal om de isolatie te beschermen tegen 
weersinvloeden. Deze schil is vaak van plaatmateriaal 
dat er uit ziet als metselwerk en dakpannen. Hierbij 
komt de woning er als nieuw uit te zien. Een dergelijke 
duurzame oplossing met een nieuwe schil om de 
woning valt onder ‘specifieke bouwwerken’.

De op de nieuwe welstandsnota afgestemde 
gemeentelijke website gaat kort na de vaststelling in 
de gemeenteraad, naar verwachting voorjaar 2017 in 
werking. 

Reclamebeleid
In de welstandsnota is een apart hoofdstuk gewijd 
aan reclamebeleid. Dit is niet veranderd, het is een 
vereenvoudigde versie van het voorgaande. In het 
kader van het omgevingsplan binnenstad wordt 
bezien wat er nodig is om de ruimtelijke kwaliteit in 
de binnenstad op orde te krijgen. Mogelijk wordt 
naar aanleiding hiervan het reclamebeleid nog 
aangescherpt.

Nota dient tot 2020
In 2019 wordt de vaststelling van de landelijke 
omgevingswet verwacht. De verwachting is dat de 
voorliggende nota daarna zal moeten worden 
aangepast. Daarom is gekozen om deze nota te 
hanteren tot 2020. 
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Vervoer gevaarlijke stoffen per trein
Een van de routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein is de spoorlijn tussen 
Amersfoort en Deventer die door diverse wijken in Apeldoorn loopt. Het is van groot 
belang dat we goed geïnformeerd zijn over dit vervoer, want dergelijk vervoer kent 
risico’s.

In Nederland wordt ongeveer 2% van de totale 
hoeveelheid gevaarlijke stoffen in ketelwagens 
met de trein vervoerd. De routes die daarvoor 
gebruikt mogen worden staan in de wet 
Basisnet. Prorail regelt het vervoer voor heel 
Nederland, in opdracht van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. Gemeenten hebben 
daar geen invloed op. Zij krijgen pas achteraf 
informatie over de vervoerde aantallen 
ketelwagens en de inhoud ervan. 

Risico op calamiteiten
Het vervoer van gevaarlijke stoffen kent 
risico’s. Als er tijdens het vervoer iets misgaat, 
kan er een explosie plaatsvinden, brand 
uitbreken of een gifwolk ontsnappen.  

Het vervoer is gebonden aan strenge regels  
om die risico’s zo klein mogelijk te houden. 
De kans dat iemand overlijdt als gevolg van een 
calamiteit met gevaarlijke stoffen mag niet 
groter zijn dan één op de 1 miljoen per jaar.  
Ter vergelijking: de kans dat iemand tijdens het 
autorijden omkomt is één op de 5.700 per jaar 
en de kans dat iemand als passagier omkomt bij 
een vliegtuigongeval is één op de 814.000 per 
jaar. Een onafhankelijk bedrijf rekent eenmaal 
per jaar voor heel Nederland uit of de 
maximale risico’s overschreden zijn.  
In Nederland gelden de veiligheidseisen die in 
Europees verband afgesproken zijn. Nederland 
heeft extra, nog strengere eisen gesteld. 

Mocht er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, 
toch iets gebeuren, dan weten hulpverleners als 
politie, brandweer en de ambulancezorg goed 
wat zij moeten doen. ProRail weet wat er in de 
ketelwagens zit en geeft dat bij een ongeval 
direct aan de hulpverleningsinstanties in onze 
regio door.

De stand van zaken in Apeldoorn
Het komt voor dat ProRail toestemming geeft 
om over een route te rijden, terwijl het 
maximum toegestane aantal ketelwagens in dat 
jaar al is bereikt. 
In 2015 is in Apeldoorn het maximaal aantal 
ketel wagens fors overschreden. Het ministerie 
geeft als een van de redenen aan, dat de 
Betuweroute niet of maar gedeeltelijk gebruikt 
kon worden. Dit komt doordat er op het 
aansluitende traject in Duitsland een extra 
spoor wordt aangelegd. Hierdoor moesten er 
treinen met gevaarlijke stoffen onder andere 
via Apeldoorn omgeleid worden. 
In 2016 stuurde de gemeente samen met andere 
gemeenten uit OostNederland een brief naar 
de minister, waarin zij aangaven dat zij zich 
zorgen maakten over deze overschrijding.

Maatregelen
In oktober 2016 lichtte de staatssecretaris op 
het stadhuis in Apeldoorn in een persoonlijk 
gesprek met een aantal gemeenten een aantal 
maatregelen toe. Deze informatie staat ook in 
de brief die zij op 3 oktober naar de 2e Kamer 
stuurde. De belangrijkste maatregelen zijn:
•  De staatssecretaris verwacht eind 2016 een 

overeenkomst te kunnen sluiten waarmee het 
resterende chloorvervoer van AkzoNobel in 
Nederland per spoor tot het verleden zal 
gaan behoren.

Vervoer van chemische stoffen is nooit zonder risico

Foto’s Shutterstock
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•  Sinds december 2015 rijdt een trein die  
brandbaar gas vervoerde tussen Geleen en 
Tsjechië niet meer structureel via de route 
door Apeldoorn. In 2015 waren dit 1450 
wagens.

•  Er wordt in verband met de omleidingsroutes 
voortaan elk kwartaal (in plaats van eenmaal 
per jaar) berekend of de maximale toege
stane risico’s overschreden zijn.

•  De minister probeert andere afspraken te 
maken met Duitsland, zodat de Duitse 
spoorwegen zoveel mogelijk ketelwagens 
met gevaarlijke stoffen van de Betuweroute 
bij de grensovergang overnemen.

Overschrijdingen
De gegevens van het laatste kwartaal 2016 zijn 
op het moment van schrijven van dit artikel nog 
niet bekend. De verwachting is dat de maximaal 
toegestane risico’s opnieuw zijn overschreden. 
Er zijn namelijk treinen omgeleid, omdat de 
Betuweroute in 2016 maar gedeeltelijk gebruikt 
kon worden.

Ook in 2017 en de daaropvolgende jaren zullen 
er door de werkzaamheden in Duitsland 
perioden zijn, waarin de Betuweroute niet 
volledig gebruikt kan worden. Dit kan beteke
nen dat er opnieuw extra treinen door 
Apeldoorn geleid worden. De planning van de 
werkzaamheden in 2017 is op het moment van 
schrijven van dit artikel niet bekend. 

Samenvattend: er is nog steeds sprake van  
meer vervoer van gevaarlijke stoffen dan 
afgesproken. Ook al heeft de gemeente geen 
invloed op het vervoer van gevaarlijke stoffen, 
zij volgt nauwgezet de ontwikkeling in het 
vervoer en blijft het Rijk aanspreken op de 
afspraken in de wet Basisnet. 

De wijkraad heeft regelmatig contact met de 
gemeente over verdere ontwikkelingen. 
Actuele informatie kunt u vinden op onze 
website of in de digitale nieuwsbrief. 

Hebt u nog vragen?
De bovenstaande informatie staat tevens op 
www.apeldoorn.nl. Hier vindt u ook: 
•  de kwartaalcijfers (de vervoerde aantallen)
•  het rapport waarin de berekende risico’s 

vergeleken zijn met de maximaal toegestane 
risico’s

•  de omleidingsplanning Betuweroute
• brieven van de gemeente aan het ministerie
•  brieven van het ministerie
•  persberichten van ProRail.

Hebt u nog vragen over dit onderwerp, dan 
kunt u contact opnemen met Prorail Publieks
contacten via 0800  776 72 45 (gratis) of via 
www.prorail.nl

Hoe bewoners invloed hebben op hun omgeving

Succesvolle bewonersactie
De Frankenlaan ligt prachtig bij het sportpark en de bossen. Het is een rustige straat 
waarin naast enkele villa’s overwegend huizen uit de jaren ’50 staan, die als 
voorbeeldwoningen zijn neergezet door Bouwfonds. Het is een geliefde plek om te 
wonen en er heeft ook al een behoorlijke verjonging plaatsgevonden.

In de loop der jaren is er ook wel wat  
‘vertimmerd’ aan de straat. Zo sloot de straat 
bijvoorbeeld ooit direct aan op de kruising 
met de Asselsestraat en de vrijliggende 
fietspaden hebben hun functie verloren nu het 
een 30kmweg is. Op zo’n weg wordt het 
verkeer namelijk bewust gemengd, dus fietsers 
horen gewoon op de rijbaan. De oude 
fietspaden doen nu dienst als brede stoep, 
waar ook kinderen op spelen. 

Omdat niet direct duidelijk is dat het fietspad 
een andere functie heeft, gebeurde het wel 
dat fietsers en brommers alsnog over de stoep 
reden en de combinatie met die spelende 
kinderen is dan natuurlijk link.

Afgelopen herfst werd de commissie Verkeer 
benaderd door enkele bewoners met de vraag 
of en hoe de situatie duidelijker en veiliger 
zou kunnen worden: met borden, of met tegels 
met een voetgangerslogo bijvoorbeeld? 

Als verkeerscommissie hebben wij natuurlijk 
ook de wijsheid niet in pacht. Maar we geven 
wel altijd aan dat de eerste stap is om te laten 

zien dat er draagvlak is voor een aanpassing 
in een straat of wijk. Voor de gemeente is het 
natuurlijk heel vervelend als zij op verzoek 
van de ene bewoner bijvoorbeeld een 
verkeersdrempel aanlegt en er dan achter 
komt dat de bewoners van de andere helft 
van de straat daar fel op tegen zijn. In dit 
geval is de initiatiefnemer alle huizen in de 
straat langs gegaan en iedereen heeft met 
een handtekening bevestigd vóór maatrege
len te zijn om de situatie met het voetpad te 
verduidelijken. 
Nu duidelijk was dat de hele straat zich in het 
probleem herkende, is het probleem 
voor gelegd aan onze wijkbeheerder, Gijs 
van de Ridder. Ter plekke is gekeken wat een 
handige oplossing zou zijn. En nog voor het 
nieuwe jaar zijn de werkzaamheden 
uitgevoerd: door de stoepranden te 
verhogen is duidelijk geworden dat het 
voetpaden zijn en dus niet bedoeld voor 
brommers en fietsers. 

Kortom, een schoolvoorbeeld van hoe je als 
bewoner een verandering in je straat voor 
elkaar kan krijgen: 
1.  Bespreek het probleem met je buren en 

zorg voor draagvlak.
2.  Bedenk zelf mogelijke oplossingen, maar 

sta ook open voor andere manieren om 
hetzelfde te bereiken.

3.  De gemeente Apeldoorn wil bewoners 
best ter wille zijn, maar het moet natuurlijk 
allemaal wel realiseerbaar en betaalbaar 
zijn.

De situatie was onoverzichtelijk en ook gevaarlijk voor 
kinderen volgens de bewoners van de Frankenlaan.

Met dank aan Freddy Kruithof en Gijs van de Ridder

Foto’s Shutterstock
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Bestuur

Vacature
voorzitter wijkraad

Margaret Bakker
interimvoorzitter
Mauvestraat 183, 7312 LZ  
M 06  128 63 657
E voorzitter@brinkenorden.nl

Vacature
bestuurslid Cie Welzijn

Hans Amse
penningmeester  
Henri Dunantlaan 393, 7312 BD 
T 055  355 65 18
E penningmeester@brinkenorden.nl

Bert Vierhout
bestuurslid Cie Bouwen en Wonen 
Frans van Mierisstraat 29B, 7312 LB
M 06  209 705 89
E  bouwenenwonen@

brinkenorden.nl

Adressen

Jolanda Boukari 
secretaris 
Laan van Orden 59, 7312 KE 
T 055  355 57 96
E secretaris@brinkenorden.nl

Commissies

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

Commissie Groen & Kunst
Aandacht voor groen, openbare 
ruimte en kunst 
•  Bob van Dongen 

Van Brerostraat 33, 7312 VK 
T 055  355 84 91
E b.dongen20@upcmail.nl

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

?

?

Jancko Rijpma
bestuurslid Cie Verkeer 
Chamavenlaan 5, 7312 HE
T 055  843 72 77 
M 06  521 80 899
E verkeer@brinkenorden.nl 

Algemene zaken/vragen
E wijkraad@brinkenorden.nl

Commissie Verkeer 
Onderhoud en aanleg van wegen 
en paden, verkeer en veiligheid 
•  Jancko Rijpma, 

bestuurslid, adres zie 
midden onder

•  Wiebe Okkema 
Schotweg 45B, 7311 DW

T 055  578 50 91
E w.okkema@hotmail.com
•   Kor Flokstra  

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

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

adres zie midden
•  Mieke Nieuwenhuis  

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

Wijknieuws
• Jolet Bakker
Brinkhorstweg 35, 7311 GJ 
M 06  549 70 619
E redactie@brinkenorden.nl
• Jorina Ploeg
Ritbroekdwarsstraat 42, 7312 DS
M 06  542 94 396 
E redactie@brinkenorden.nl

Website, facebook en nieuwsbrief 
• Jolanda Boukari
E website@brinkenorden.nl en 
E nieuwsbrief@brinkenorden.nl

Kascommissie
• de heer H. Baas
• de heer G. Laks
• de heer L. Hoving (reserve)

?

Vacature
bestuurslid Cie Groen en 
Kunst



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

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 12 april 2017

Locatie 
Mandala, Sportlaan 2, Apeldoorn

Tijd 
Aanvang 20.00 uur 
Zaal open vanaf 19.30 uur

Tijdens deze vergadering willen we graag 
van u als bewoner weten welke zaken in 
onze wijk van belang zijn. Aan verschil
lende tafels kunt u zelf onderwerpen 
aankaarten en aangeven welke acties 
ondernomen kunnen worden. 

Agenda 
1.  Opening 20.00 uur door de interim 

voorzitter Margaret Bakker
2. Mededelingen van de interimvoorzitter 
3. Ingekomen stukken van het secretariaat
4.  Goedkeuren notulen Algemene  

Vergadering van oktober 2016

5.  Financieel verslag over 2016 door de 
penningmeester 
• Verslag kascommissie
• Benoeming kascommissieleden

6. Bestuurswijzigingen
7.  Verslag van de commissies

Pauze

8.  De Vereniging Oud Apeldoorn geeft een 
presentatie over haar activiteiten en toont 
foto’s van oud Apeldoorn, ook van ons 
wijkgebied. Er wordt een leuke quiz aan 
gekoppeld.

9. Beantwoorden ingeleverde vragenbriefjes

Sluiting uiterlijk 22.00 uur
Na afloop kunt u onder het genot van  
een drankje en een hapje napraten.

U bent van harte welkom!

De eerstvolgende uitgave van Wijknieuws 
komt uit in september/oktober 2017. De 
uiterlijke aanleverdatum voor kopij van die 
uitgave is in de tweede week van juli 2017.  
Stuur uw kopij naar wijkraad Brink & Orden 
t.a.v. redactie Wijknieuws, Laan van Orden 
59, 7312 KE Apeldoorn, e-mail: wijkraad@
brinkenorden.nl. Of email uw kopij naar: 
redactie@brinkenorden.nl.

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 Noordwest  Centrum
Postbus 9033, 7300 ES 
 
Bureau Buurtbemiddeling Apeldoorn
T 055  527 48 80
E info@buurtbemiddeling.nu

Politie Spoed bel: 112
Geen spoed T 0900  8844 
bezoekadres Europaweg 79, 7336 AK

Wijkagenten 
T 0900  8844 
Spreekuur in het +Punt Orden,  
Germanenlaan 370, 7312 JJ 
maandagmiddag van 14.00  15.00 uur
•  In het gebied ten westen van de Jachtlaan 

(Orden/Orderbos) is Eddy van Essen de 
wijkagent.  
E eddy.van.essen@politie.nl

•  Ten oosten van de Jachtlaan (Driehuizen, 
Brinkhorst, Waterloo, Sprengendorp) is  
Wil Boskamp de wijkagent.
E wil.boskamp@politie.nl

Stimenz
Brinklaan 268, 7311 JD  
T 088 0784 6464
E info@stimenz.nl

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
E w.bergink@apeldoorn.nl
Twitter @055Noordwest

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

Zorg thuis Mandala Orden
T 055  357 91 00 
Sportlaan 2, 7312 TV 

Ontmoetingsplek Mandala
Sportlaan 2, 7312 TV 
T 055  357 91 07

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 

+Punt
Germanenlaan 370, 7312 JJ
T 055  356 01 08
De Zonnebloem, afd. Centrum West 
T 055  521 33 12 of 06  204 65 753
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 088  126 31 26
De Zorglijn is 24 uur per dag bereikbaar
E info@verian.nl

Wijkcentrum Orca 
Germanenlaan 360, 7312 JJ
T 055  527 05 50 
Beheerder Wijkcentrum Orca 
verhuurder zalen, e.d.
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
Wijkbeheerder Gijs van de Ridder
E gvanderidder@apeldoorn.nl
T 14055 


