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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Pokemongekte ook in uw wijk

populaire Pokemon Go app leidt langs kunstobjecten en monumenten

Auto’s met draaiende motoren die halt 
houden bij kunstwerken en monumenten. 
Groepjes jongeren die in de tuin van  
de Belastingdienst rondhangen bij de 
kunstobjecten. Vraagt u zich af waarom  
er ineens zoveel mensen belangstelling 
hebben voor de monumenten, kerken en  
kunstobjecten in de wijk? 

Dat heeft te maken met de in juni in Nederland 
uitgekomen, razend populaire Pokemon Go 
app. Het is een programma dat de mensen 
hebben gedownload op hun tablet of telefoon 
en waar ze het spel op kunnen spelen.

Augmented Reality
Wat dit spelletje zo nieuw maakt ten opzichte 
van andere games is dat het werkt met 
Augmented Reality. Daarin lopen de virtuele 
wereld en de echte wereld door elkaar heen. 
Je ziet op het beeldscherm de realiteit als in 
een foto, maar in die realiteit kan je ineens een 
Pokemon (Pocket Monster) tegenkomen en 
vangen met een Pokebal. 

Pokestops en Pokegyms
Om meer Pokeballen of andere items te 
verzamelen moet je stoppen bij zogenaamde 
Pokestops die in de virtuele plattegrond zijn 
gesitueerd op een belangrijke plek: bij een 
monument, een kunstobject, een kerk, etc. 
Daarbij zie je in de app ook een foto van het 
object met de naam ervan. Dat is natuurlijk best 
leuk, als je nagaat dat die objecten door de 
meeste gamers nog niet eerder waren ontdekt.
Ook zijn er op belangrijke plekken, zoals in 
winkelcentra, zogenaamde Pokemon Gyms 
geplaatst in de virtuele map waar de Pokemons 

vervolg op pagina 4

Een Pokemon vangen met een Pokebal in het Sprengenpark - kunstwerk ‘brick ball’ is een Pokestop



 

In dit nummer

2 Van het bestuur 

 Van de interim-voorzitter: Margaret Bakker

3 Vacatures wijkraad

 Wijknieuws, ook voor uw kopij

 Uw wijkraad op facebook 

 Bezorging Wijknieuws 

 Colofon

 Blijf op de hoogte!

4 Nieuws uit de wijk 

4 Vervolg van pagina 1: 

      Pokemongekte, ook in uw wijk

 Van de buurtregisseur Jan van Eijk 

   Naastenliefde 2.0? 

5 Van de stadsdeelmanager Wim Bergink:  

   Beter een goede buur... 

 Ontmoet elkaar in Apeldoorn

 Terug naar school

6 In de Goede Herderkerk 

7 MuziektheaterApeldoorn  

 Regisseur openbare ruimte

8 De Kap, organisatie voor zorg en welzijn

10 Dijkgraaf-Rijsdorp B.V.

13 Wijkcentrum Orca met activiteitenagenda

15 De Schaapweg

17 Asselse 2mijl met rollatorloop 

19 Welzijn 

19 Buitenspeeldag 2016

20 Oppassen geblazen met phishing mail 

 Marjon Kleinleugenmors stelt zich voor

 Activiteiten van speeltuinvereniging Kindervreugd

21 Wegwijs in zorg en welzijn 

22 Groot worden in Orden event

23 Groen en Kunst 

23  De creativiteit van Ans van Essen

  Maak je buurt

24 Gaan we de ijsvogel binnenkort ontmoeten?

29 Bouwen en Wonen 

29 Energieneutraal maken van woningen 

31 (Ver)bouwingsplannen?

32 Verkeer 

32 Verkeersoverlast parkeren Apenheul 

33 Verkeersveiligheid voor fietsers rond scholen 

34 Bestuur en Commissies

 Adressen

36 Adressen en agenda

 Kopij Wijknieuws

 Nuttige adressen

 Agenda Algemene Vergadering

va
n
 d

e
 IN

TER
IM

-V
O

O
R
Z
ITTER

Beste wijkbewoners,

Twee maal per jaar ligt het Wijknieuws 
bij u op de deurmat. Een blad met leuke 
artikelen, mooie foto’s, goede opmaak, 
handzaam formaat. We ontvangen er 
regelmatig complimenten voor. 
Daar zijn we erg blij mee. Want het kost 
veel tijd en energie om dit blad te maken. 
De artikelen worden meestal geschreven 
door bestuurs- en commissieleden van de 
wijkraad, allemaal vrijwilligers. 
Ook de wijkagent, de buurtregisseur, 
de wethouder, een school, etc. leveren 
regelmatig hun bijdrage. De redactie 
bestaat uit drie leden, die voorstellen 
doen voor de inhoud van het blad. 
Vervolgens moeten schrijvers aangespoord 
worden om hun stukjes tijdig (!) aan te 
leveren. En vervolgens nóg een keer 
‘achter de broek aanzitten’, want de 
deadline is voorbij...

We hebben niet altijd zo’n mooi blad 
gehad. De oudere bewoners onder ons 
herinneren zich vast nog wel het groene 
blaadje, een soort schriftje met veel tekst 
en hier en daar een plaatje. 
De samenstelling van de redactie is in de 
loop der jaren zo nu en dan veranderd. 
Eén persoon was een constante: 
Laetitia Bosch. Al zeker 15 jaar lang zit 
zij in de redactie. In de tijd van ‘het 
groene blaadje’ was zij degene die alle 
teksten typte en er leuke plaatjes bij zocht. 
Dat is nu, met de digitale mogelijkheden, 
allemaal een stuk makkelijker geworden.

Maar nog steeds moet er veel geregeld 
worden, vergaderingen bijwonen, 
communiceren met de schrijvers, kopij 
controleren op typefouten, contact met 
de opmaker, een laatste concept 
doornemen, etc. Na al die jaren wil 
Laetitia graag het stokje doorgeven aan 
een ander. Dat vinden we erg jammer, 
want ze was een zeer betrouwbare 
constante in de redactie. Laetitia, reuze 
bedankt voor je inzet, betrokkenheid en 
tijd!

En ja, dat betekent natuurlijk dat we 
iemand zoeken die een deel van haar 
taken kan overnemen. Bent u goed in 
het schrijven van stukjes, vindt u het
leuk om mensen te interviewen, bent 
u nieuwsgierig ingesteld en bent u 
geïnteresseerd in wat zich in onze wijk 
afspeelt? Neemt u dan vrijblijvend 
contact op met ons secretariaat. 
We geven u graag meer informatie, 
opdat u kunt beslissen of u in de 
redactie wilt zitten. 

Natuurlijk kunt u ook als bewoner van 
de wijk een leuk of interessant stukje 
insturen: over uw straat, over het beeld 
dat in uw straat staat, over de buurt-
volleybal, over de gezamenlijke 
barbecue, over de jonge eendjes in 
de vijver, bedenkt u ‘t maar!

De artikelen die dit keer in uw 
Wijknieuws staan, zijn weer zeer 
divers. De sprengen, verkeers-
problematiek, een artistieke hobby, 
een bedrijf dat in onze wijk gevestigd 
is. Kortom, voor elk wat wils. Zo hopen 
we het nog heel lang vol te houden.

Veel leesplezier,
Margaret Bakker, interim-voorzitter
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Margaret Bakker

Laetitia Bosch verlaat de redactie na  
meer dan 15 jaar - fotograaf: Janine Vonk ©



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, Jollet Bakker en 

Laetitia Bosch

Acquisitie vacant

Ontwerp Jolien Westerbroek 

Made in Holland  ontwerp en beeld, Apeldoorn 

• T 06 255 66 381 E info@madeinholland.tv

Drukwerk Dijkgraaf-Rijsdorp, 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 oktober a.s.

Aanvang 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.30 uur
Sprengeloo, Sprengenweg

Meer info op achterpagina.
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Vacatures wijkraad 
Binnen onze wijkraad wordt het ‘werk’ verricht in een viertal commissies: Verkeer, Bouwen 
en Wonen, Groen en Kunst en Welzijn. Vragen en opmerkingen van wijkbewoners komen 
bij één van deze vier commissies terecht. De betreffende commissie zoekt een en ander 
verder uit en geeft een terugkoppeling. De voorzitters van de commissies nemen tevens 
plaats binnen het bestuur, dat wordt geleid door de bestuursvoorzitter en wordt 
ondersteund door een penningmeester en secretaris. 

Wie zoeken wij?
Hoewel penningmeester Hans Amse zich herkies-
baar stelt, heeft hij ook aangegeven er binnen 
afzienbare tijd mee te willen stoppen. Wij zoeken 
dus een zorgvuldige penningmeester, maar ook 
enthousiaste commissieleden voor de wijkraad en 
nieuws gierige redactiemedewerkers voor dit 
Wijknieuws.

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.

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.

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.

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 januari 
sturen naar redactie@brinkenorden.nl
of naar wijkraad@brinkenorden.nl.
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tegen elkaar kunnen battelen zodat de sterkste 
Pokemon overblijft. De gevangen Pokemons 
kunnen worden getraind door de speler zodat 
deze sterker worden en de Pokemongym kunnen 
over-nemen. De speler wordt in het spel 
‘Trainer’ genoemd. Natuurlijk zitten er nog 
meer mogelijkheden in de game, maar die moet 
u zelf maar eens ontdekken.

Pokemongekte
Soms is er een run op een bijzondere of 
zeldzame Pokemon, zoals laatst in de dierentuin 
in Amersfoort waar, na de bekendmaking dat 
er eentje kon worden gevonden, wel 5.000 
Pokemonspelers op af kwamen! Voor de 
echte dieren ook een hele belevenis :-)

Most wanted
Een politiebureau in Engeland maakte wel  
heel slim gebruik van de Pokemongekte.  
Het publiceerde dat er een heel sterke 
Pokemon op een geselecteerd groepje mensen 
zat te wachten en dat het best bijzonder was 
als je je naam op de lijst aan zou treffen. 
Mocht dat zo zijn dan werd je van harte 
uitgenodigd om deze geweldige Pokemon te 
komen vangen. U voelt hem al aankomen, er 
volgde een link naar hun ‘most wanted’ lijst.
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buurtregisseur Jan van Eijk

Pokemongekte, ook in uw wijk

van de buurtregisseur Jan van Eijk

Overlast? Download de app
Mocht u overlast ondervinden van de Pokemon-
jacht in uw directe leefomgeving, dan zit er 
maar een ding op: de app downloaden en via 
de app een klacht sturen aan de makers ervan. 
Maar sinds de game nu al door vele miljoenen 
mensen wordt gespeeld en er dagelijks een 
stroom aan wensen en eisen op de makers 
afkomt, lijkt het me verstandiger om het spelletje 
zelf maar te gaan spelen en uzelf gelukkig te 
prijzen dat u uw Pokeballen zo dicht bij huis kunt 
aanvullen.
Het leuke aan het spel is dat je met een lekkere 
wandeling langs kunstobjecten en kerken in de 
wijk al een aardige collectie Pokemons en items 
kunt opbouwen. Zelfs de meest verstokte gamer 
komt ervoor naar buiten. 
Ik vind het een vrolijke aanwinst voor de wereld. 
Wie weet ontmoet u tijdens uw wandeling wel 
een andere Pokemonliefhebber en ontstaat er 
iets moois bij een kunstobject in onze wijk! 
Wel blijven opletten en de realiteit in de gaten 
houden natuurlijk ;-)

PS in Real-X skatepark op het Zwitsalterrein is 
een echte Pokemongym waar je het Pokemon 
kaartspel kan spelen. Meer info vind je op: 
www.real-x.org.

Als buurtregisseur ben ik nauw betrokken 
bij allerlei initiatieven in de buurt. 
Bewoners die op elkaar letten en als het 
nodig is de handen uit de mouwen steken. 
Zo wordt de tuin van de oudere buurvrouw 
onderhouden en zie ik weer iemand met 
een pannetje warm eten over de galerij 
lopen naar een man die niet zo goed meer 
voor zichzelf kan zorgen. Ik heb grote 
bewondering voor wat mensen voor elkaar 
willen betekenen. En ik zie dat juist ook 
veel in Orden. 

In de afgelopen jaren heeft de overheid een 
stapje teruggedaan. Daardoor wordt er een 
nog groter beroep op deze zorg voor elkaar 
gedaan. Ik noem het maar even naastenliefde. 
Misschien niet zo’n modern woord, maar qua 
inhoud is naastenliefde de basis van een 
gemeenschap die elkaar steunt en als het nodig 
is ook voor elkaar zorgt. 
In het contact met de kerken ervaar ik dat zij 
zich steeds meer naar buiten richten. Naasten-
liefde is natuurlijk juist ook binnen de kerken 
een belangrijk thema. De inzet vanuit de kerken 
is steeds meer gericht op alle bewoners. Zij 
willen iets betekenen voor alle mensen in de 
buurt. In Orden zien we dat Menorah zich 
actief inzet door allerlei activiteiten te 
organiseren in Plexat in speeltuin Kindervreugd. 
Bewoners uit de buurt voelen zich thuis bij de 
koffieochtenden, taalles, samen eten of de 
activiteiten voor de kinderen. Ook de Goede 
Herderkerk wil meer betekenen voor mensen in 

de buurt. De kerk wil een plek zijn waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en als het nodig is, wil 
ze graag een steuntje in de rug geven. 
Je kunt er terecht voor verschillende activitei-
ten. In mijn werkgebied zie ik ook veel mensen 
vanuit bijvoorbeeld de Hubertusgemeente, 
Open Hof Kerk, de Eyüp Sultan Moskee en de 
organisaties die betrokken zijn bij de Herberg 
zich actief inzetten voor de medemens.
Het is prachtig hoe onder invloed van deze 
Naastenliefde 2.0 inmiddels mensen in Orden 
op allerlei plekken elkaar kunnen ontmoeten  
en steun kunnen vinden. U bent dus van harte 
welkom bij het +Punt Orden, Mandala, 
Sprengenhonk, Plexat en de Goede  
Herderkerk.

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

Naastenliefde 2.0?

“Mijn zesde wandeling al 
vandaag. Wat is toch in 
vredesnaam een Pokemon?”

Spearow gespot bij het 
Veluws College 
Walterbosch ...

... en gevangen!

De app werkt samen met 
Google maps. Hier een 
kijkje op het terrein van de 
belastingdienst met twee 
Pokegyms en bij elk 
kunstwerk een Pokestop.

Pokeballen en een 
eitje scoren bij de 
Pokestop van het 
boomsieraad aan 
de Sprengenweg.
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van de stadsdeelmanager Wim Bergink

Stadsdeelmanager 
Wim Bergink

Beter een goede buur . . . 
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Ik kijk niet heel veel televisie, maar een programma dat ik toch wel 
regelmatig zie is ‘De Rijdende Rechter’. Is dat nu een informatief 
programma, een humoristisch programma of eigenlijk een soort 
tragikomedie? Bij het kijken slinger ik heen en weer tussen verbazing, 
vermaak en mededogen. Want waar gaat het nu helemaal over? 
Een schutting die een paar centimeter verkeerd staat, een boom met te 
grote takken of de buurman die steeds net voor jouw deur parkeert?

Het is makkelijk een (ver)oordeel klaar te hebben 
over zaken die eigenlijk vaak niets om het lijf lijken te 
hebben. Maar vaak zit er een heel lange 
geschiedenis achter van oplopende en slecht 
uitgesproken irritatie. En natuurlijk kennen we die 
situaties ook in Apeldoorn; ik kom ze ook tegen in 
mijn werk. Met enige regelmaat spreek ik mensen die 
heibel met de buren hebben en van ‘de gemeente’ 
een oplossing of op z’n minst een passend advies 
verwachten. Soms kunnen we daaraan bijdragen, 
maar lang niet altijd.

Rode draad in dergelijke conflicten is heel vaak 
communicatie – of eigenlijk: een gebrek daaraan. 
Vaak begint het met een kleinigheid. Buurman A is 
zich er vaak niet eens van bewust, maar buurman B 
ergert zich. Een tijdje later doet buurman A nog eens 
iets en de irritatie bij buurman B loopt op.  
Op het moment dat het echt tot contact van beide 
buren komt is de situatie dan al zodanig geëscaleerd 
dat van een normaal gesprek geen sprake meer kan 
zijn. En dat is erg jammer, want aan het begin van zo’n 
conflict, als het nog niet meer dan een heel klein 
conflictje-in-de-dop is, zou zo’n gesprek wel kunnen 
slagen.

Mijn les uit meerdere van deze situaties: wacht niet 
met elkaar aanspreken tot die beroemde druppel de 
emmer doet overlopen. Spreek elkaar snel (aan), op 
een open manier en probeer u ook te verplaatsen in 
de gedachten en motieven van de ander. Vaak blijkt 
dat de een zich helemaal niet realiseert dat zijn 
gedrag voor de ander vervelend is. En is hij best 
bereid zich aan te passen.
Probeert u het eens; het kan geen kwaad. Want of u 
nu in een flat woont, een rijtjeshuis of in een 
vrijstaande villa: buren hebben we allemaal. En die zie 
je vaker dan een verre vriend.
 
Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest
 

PS En mocht u een kwestie hebben waarbij u toch wel 
wat hulp zou kunnen gebruiken, denk dan ook eens aan 
buurtbemiddeling van Stimenz. Zij kunnen u adviseren 
of bemiddelen bij conflicten tussen buren. Zie ook: 
http://stimenz.nl/wat-doen-we/informatie-advies/
buurtbemiddeling.

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.  
Elders in dit Wijknieuws komt Ingvild 
Lith aan het woord, sociaal beheerder 
van o.a. +Punt Orden. Zij vertelt meer 
over het nieuwe programma vanaf 10 
september. Op de website:
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl 
vindt u altijd de meest actuele informatie 
over de activiteiten in de ontmoetings-
plekken.
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In museum ‘In de Zevende Hemel’ aan de 
Schotweg 63 is tot en met september een 
tentoonstelling over het onderwijs in de 
vorige eeuw te zien.  
Tijdens een rondleiding hoort u veel 
verhalen over hoe onze opa’s en oma’s 
toen onderwijs kregen en bezoekers 
kunnen zelf met een griffel of pen en inkt 
gaan schrijven. 

Elke zaterdag- en zondagmiddag van 
13.00 tot 16.00 uur. Zie ook:
www.museumindezevendehemel.nl.

Ontmoet elkaar in Apeldoorn Terug naar school
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In de Goede Herderkerk

zingen, knutselen, happy hour en meer

Er is veel mogelijk in de Goede Herderkerk aan de Asselsestraat. Koken en knutselen 
voor kinderen, gezellig samen eten, zingen, een goed advies, mediteren, samen van 
gedachten wisselen over actuele onderwerpen. 

De meeste bewoners van Orden kennen ‘m wel:  
de jaarlijkse rommelmarkt in en rond de Goede 
Herderkerk. Dit jaar op 3 september 2016, van 10:00 
tot 15:30 uur. Als de markt open gaat, staan de 
mensen al te dringen. Er zijn vele kramen met een 
groot aanbod van tweedehands spullen. Er is iets te 
drinken, iets te eten, oliebollen en regelmatig draait 
het Rad van Avontuur.

Dat er in de kerk nog meer gebeurt, is minder bekend. 
Daarover gaat het in dit artikel. Op dinsdagavond 
van half zeven tot half acht kunnen kinderen van 7  
tot 11 jaar in de kerk terecht voor een knutselclub. 
Een aantal kinderen uit de wijk weten de weg al te 
vinden. Het is er een vrolijke, creatieve boel. Voor 
kinderen vanaf 11 jaar is er op die avond, om de 
week, een kookclub. Het zijn twee mooie voorbeel-
den van de manier waarop de mensen van de Goede 
Herderkerk ‘kerk in de wijk’ willen zijn.
Ook volwassenen weten de weg intussen te vinden, 
bijvoorbeeld naar het wekelijkse inloopspreekuur. 
Wie op vrijdagmiddag tussen half twee en vier uur 
langs de kerk fietst, ziet de deur wijd open staan, en 
een uitnodigend bord ervoor. Je bent daar welkom 
voor een kopje koffie en een goed gesprek, 
eventueel met de dominee die altijd aanwezig is. 
Van twee tot drie is de sociaal raadsman er ook, 
voor vragen over geld, uitkering en werk.
Iedere tweede vrijdag van de maand houdt de kerk, 
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Arda van Dulmen voor de Goede Herderkerk aan de Asselsestraat

net zoals veel cafés een ‘Happy Hour’, van vijf tot 
zeven: hapje, drankje, ontmoeting en soms een 
gezamenlijke maaltijd, voor een zacht prijsje.
Meer zin om te zingen? Op donderdag repeteert 
het kerkkoor (in de Goede Herderkerk heet dat 
de cantorij). Op maandag repeteert er een ander 
koor: het Oosterhuiskoor. Dat zingt de liederen 
van Huub Oosterhuis, beter bekend als de vader 
van Trijntje.

En we zijn er nog niet: een maandelijkse soos  
voor ouderen, bijeenkomsten van de PCBO 
West-Orden, een gespreksgroep voor mensen  
van boven de 25, maaltijden waarvoor iedereen 
iets meeneemt. 
Ook bijzonder: Op adem komen, meditatie-
avonden waarbij je aan de hand van een mooie 
tekst tot rust kunt komen. Een prima activiteit in het 
anders zo drukke leven van alledag.
Trouwens, wanneer u zelf een mooi idee heeft,  
een enthousiast plan, en u denkt ‘dat kan mooi in 
de kerk’, aarzelt u dan vooral niet om contact op 
te nemen. De Goede Herderkerk wil een ‘kerk in 
de wijk’ zijn, de deuren staan wijd open!

Informatie over alle activiteiten vindt u op het 
internet: www.goedeherderkerk.info.
Of bel: Arda van Dulmen M 06 230 094 13
of mail naar: goedeherderkerk@hetnet.nl

De gezellige knutselclub voor inderen van 7 tot 11 jaar op 
dinsdagavond
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MuziektheaterApeldoorn

Musicalvereniging MuziektheaterApeldoorn is van start gegaan met de 
musical ‘A Christmas Carol’. Jong en oud kan zich aanmelden om mee te 
doen met deze leuke musical. Het is het verhaal van ‘Scrooge’ met een 
spookachtige intentie dat tot de verbeelding spreekt. Heb je interesse om 
mee te doen in het koor of wil je een rol als bijvoorbeeld de vader van 
Tiny Tim? 
Op 15, 16 en 17 december 2017 wordt de familievoorstelling in theater 
Orpheus opgevoerd met het prachtige decor en de fraaie kleding in 
Charles Dickensstijl. Voor meer ins en outs, de karakters (rollen) en muziek 
van deze familiemusical kun je ook terecht op de Engelse website van ‘A 
Christmas Carol ITM’. 

is zingen en toneelspelen je hobby, kom dan meedoen!

MuziektheaterApeldoorn repeteert op donderdagavond in Orca, 
Germanenlaan 360, vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur. Kijk voor meer info op: 
www.muziektheaterapeldoorn.nl en/of bel naar M 06 502 031 53.

A A N K O N D I G I N G

Mini Musicals in Concert   
Zaterdag 24 september 2016

Aanvang 20.00 uur  •  Entree € 7,50
Cultureel Centrum Orca  •  Germanenlaan 360

Mijn naam is Jeanette van Dijk, 
regisseur openbare ruimte (noord-
west) bij de gemeente Apeldoorn.

Regisseur openbare ruimte
Ik ben als Regisseur openbare ruimte verantwoor-
delijk voor het duurzaam instant houden van de 
openbare ruimte en ben samen met de wijk-
beheerder het gezicht binnen de gemeentelijke 
organisatie en naar buiten toe voor wat betreft 
het beheer van de openbare ruimte. 
Ik schakel en verbind hierbij voortdurend 
integraal tussen beleid (plannen) enerzijds en 
operationeel (dagelijks beheer) anderzijds. 
Daarnaast zie ik mezelf als ‘Creatiemanager’; 
deze constateert problemen of behoeftes van 
bewoners en zoekt daarbij naar draagvlak en 
middelen binnen de gemeentelijke organisatie.
Ik ben vaak aanwezig bij jaarvergaderingen van 
de wijkraad, stadsdeelplatformoverleggen of 
door de gemeente georganiseerde informatie-
bijeenkomsten over de openbare ruimte.

Voor meldingen met betrekking tot het 
dagelijkse onderhoud, zoals een losliggende 
stoeptegel of overhangend groen kunt u het 
beste 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 telefoonnummer 14055 of een mail 
sturen naar gvanderidder@apeldoorn.nl. 

Daarnaast mag u natuurlijk ook altijd met mij 
contact opnemen! 

Jeanette van Dijk
j.vandijk@apeldoorn.nl
T 055 580 21 71



nieuws uit de wijk

Ook in onze wijk maken mensen gebruik 
van de diensten van de Kap en 
waarschijnlijk zijn er ook vrijwilligers 
vanuit de wijk die er werken. Misschien 
zijn er wel mensen die als vrijwilliger 
willen gaan werken bij de Kap. Reden voor 
de redactie om eens te praten met Karin 
Fennes, consulente mantelzorg bij de Kap.

Karin kun jij ons vertellen wat de Kap is  
en doet?
Ja, de Kap is een organisatie voor informele 
zorg en biedt al meer dan 45 jaar hulp en 
ondersteuning in de thuissituatie. Wij zetten 
vrijwilligers in bij mensen die zelfstandig wonen, 
geen of onvoldoende beroep kunnen doen op 
hun sociale netwerk en onvoldoende financiële 
middelen hebben om hulp in te kopen. 
Daarnaast ondersteunen we mantelzorgers in 
de zorg voor een zieke of hulpbehoevende 
naaste zoals een partner, ouder of kind. 

De Kap organisatie voor zorg en welzijn

Vrijwilligers en mantelzorgers vormen samen  
de informele zorg. Onbetaalbaar, maar goud 
waard!

Kun je voorbeelden geven van diensten  
die jullie aanbieden?
Sommige hulp is heel praktisch: kleine klusjes  
in huis of tuin, vervoer of begeleiding, 
boodschappen doen, ondersteuning bij 
thuisadministratie. 
Daarnaast bieden we ook sociale steun: 
vrijwilligers komen voor een praatje, samen 
wandelen, een kopje koffie drinken. 
Ook zetten we zorgvrijwilligers in bij mensen 
met dementie, chronisch zieken, kinderen met 
een beperking of terminaal zieken. Dit doen we 
om mantelzorgers te ontlasten.  We bieden 
rouwbegeleiding aan mensen die hun partner 
hebben verloren door bezoekvrijwilligers in te 
zetten, koffieochtenden en gespreksgroepen te 
organiseren. 

En tot slot zetten we ook maatjes in om 
kwetsbare mensen gedurende een periode  
een steuntje in de rug te bieden.

Wat moet je doen om hulp te krijgen?
Mensen kunnen altijd zelf naar de Kap bellen 
maar soms komt een aanvraag ook via een 
hulpverlener bij ons binnen. Als de vraag 
binnenkomt wordt eerst beoordeeld of deze 
vraag bij ons op de juiste plaats is. Als dat zo is 
worden de vraag en de persoonlijke gegevens 
geregistreerd. Daarna wordt de vraag in 
behandeling genomen. Afhankelijk van de soort 
vraag zal er eerst een vrijwillige coördinator 
op huisbezoek komen. Hij/zij bespreekt dan de 
wensen en mogelijkheden. Vervolgens maakt de 
coördinator een match met een vrijwilliger.  
Na een kennismaking worden samen afspraken 
gemaakt en kan de inzet beginnen.  

Bij kortdurende of eenmalige hulpvragen, 
bijvoorbeeld vervoer, een klusje of werk in de 
tuin, wordt er direct een vrijwilliger ingezet.

Werkt de Kap samen met andere  
instellingen?
De Kap werkt samen met andere vrijwilligers-
organisaties. Sinds kort is dat zichtbaar via de 
website www.ertoe-doen.nl. Daarnaast 
werken we ook samen met de zorg- en 
welzijnsorganisaties in Apeldoorn. 
Het is ondoenlijk om hier alle organisaties te 
noemen, maar we werken bijvoorbeeld voor 
de Dag van de Mantelzorg ook samen met 
organisaties als Markant en CODA.

interview met Karin Fennes, consulente mantelzorg

Vrijwilligers van de Kap in het zonnetje gezet door wethouder Paul Blokhuis
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Het is duidelijk dat er nogal wat vrijwil-
ligers werken bij de Kap, hoeveel zijn ‘t er?
Naast vijftien betaalde krachten werken er ruim 
650 vrijwilligers.

Zijn er nog vrijwilligers nodig en zo ja, 
wat moet je doen om vrijwilliger te 
worden?
Natuurlijk kunnen we altijd nieuwe vrijwilligers 
gebruiken. Omdat je terecht kunt voor heel 
divers vrijwilligerswerk, kunnen we ook veel 
verschillende mensen met verschillende talenten 
gebruiken. Je moet het vooral leuk vinden om 
iets te betekenen in de thuissituatie van een 
ander. Je werkt bijna altijd één op één en bent 
eigenlijk heel zelfstandig als vrijwilliger bij ons.
Als mensen belangstelling hebben zijn ze iedere 
derde donderdagochtend van de maand van 
harte welkom bij onze informatiebijeenkomst 
voor nieuwe vrijwilligers. We leggen uit wat de 
Kap doet, wat je als vrijwilliger kunt verwachten 
en wat wij van vrijwilligers verwachten. 
Er zijn ook altijd ervaren vrijwilligers aanwezig 
die iets vertellen over hun werk. Als je besluit 
vrijwilliger te worden dan volgt er een 
kennismakingsgesprek. We vinden het belangrijk 
dat iemand dat werk doet dat hij/zij graag wil 
doen en dat bij hem/haar past. Alle nieuwe 
vrijwilligers krijgen een introductiebijeenkomst 
aangeboden en sommige afdelingen, 
bijvoorbeeld die van de zorgvrijwilligers, 
bieden een basistraining aan. 
Neem vooral ook een kijkje op onze site 
www.dekap.nl. Bellen met een van de 
coördinatoren kan natuurlijk ook. We zijn 
bereikbaar op 055 529 55 20.

Het woord mantelzorg is al een paar keer 
gevallen, wat doet de Kap voor mantel-
zorgers? 
Het gaat ons er vooral om dat mantelzorgers 
vitaal blijven. Dat ze hun mantelzorgtaken 
kunnen blijven combineren met de zorg voor 
een gezin, betaald werk en een eigen sociaal 
leven. Dan blijkt een luisterend oor heel 
belangrijk te zijn. Maar ook goede informatie 
over het aanbod van zorg, vervangende zorg, 
inzet van vrijwilligers en vakantiemogelijk-
heden. In de wirwar van wet- en regelgeving 
zien ze soms door de bomen het bos niet meer. 

Dan kan een van onze mantelzorgconsulenten/
makelaars heel praktisch wat uit handen nemen, 
door een indicatie aan te vragen, mee te gaan 
naar een Keukentafelgesprek, te bemiddelen 
tussen instanties of door met een werkgever in 
gesprek te gaan. Daarnaast bieden we 
themabijeenkomsten, cursussen en gespreks-
groepen aan. Om nieuwe energie op te doen 
en om in een gezellige sfeer met andere 
mantelzorgers in contact te komen zijn er 
ontspannende activiteiten, denk aan wandelen, 
fietsen of gedichten lezen met elkaar. Via onze 
digitale nieuwsbrief en magazine Informeel  
houden we mantelzorgers op de hoogte van 
alle activiteiten en ontwikkelingen.

Karin jij bent consulente mantelzorg, 
waaruit bestaan jouw werkzaamheden?
Mantelzorg staat volop in de belangstelling en 
dat merken we ook bij de Kap. In Apeldoorn 
zijn zo’n 40.000 mantelzorgers en die bereiken 
we lang niet allemaal. Dat lukt ons niet in ons 
eentje en daarom heeft de gemeente gezegd: 
“ondersteun niet alleen de mantelzorger goed 
maar zorg er ook voor dat alle organisaties en 
instellingen in Apeldoorn meer oog en oor voor 
mantelzorgers krijgen”.
De eerste resultaten daarvan zijn zichtbaar. 
Zo hebben vorig jaar acht bedrijven in 
Apeldoorn het keurmerk ‘Wij werken Mantel-
zorgvriendelijk’ ontvangen. Don Bosco, de Kap, 
MEE en Stimenz zetten daarbij jonge mantel-
zorgers volop in de spotlights, want dat 
vergeten we nog weleens. Als we het over 
mantelzorgers hebben, dan hebben we het over 
volwassenen, terwijl een op de vier jongeren 
opgroeit met zorg. Ze hebben een chronisch 
zieke vader, een alcoholverslaafde moeder, 
een broertje met autisme of een zus met kanker. 
Speciaal voor hen organiseren we in het najaar 
een grote fundag. Bovendien maken ze iedere 
maand kans op een VIP-arrangement.

Een groep die onderbelicht is zijn de migranten-
mantelzorgers. Zij weten niet altijd de weg te 
vinden naar hulp en ondersteuning en lopen 
soms tegen andere problemen aan. Samen met 
Stimenz zijn we begonnen om ook hen in beeld 
te krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen geef ik 
voorlichting, geef ik interviews zoals voor jullie 

wijkkrant, verzorg ik trainingen. Binnenkort ga ik 
ook sportclubs en verenigingen benaderen, 
want ook daar komen mantelzorgers. En hoe 
vaak stoppen ze met hun hobby of sport omdat 
de zorg hen te veel wordt? Dat willen we graag 
met z’n allen voorkomen.

Hoe lang doe je dit werk al?
Ik werk ruim dertien jaar bij de Kap en het blijft 
boeiend. Het blijft boeiend omdat ik zoveel 
mooie, krachtige mensen ontmoet. Hen is iets 
overkomen wat een ieder van ons kan 
overkomen. En als ik dan zie wat ze ervan 
proberen te maken. Over hoeveel veerkracht 
en doorzettingsvermogen ze beschikken!  
Maar het is zeker niet gemakkelijk en het wordt 
hen soms onnodig lastig gemaakt. Zolang ik het 
gevoel heb daar iets in te kunnen betekenen, 
blijf ik dit werk doen.

Verder wil ik graag alvast reclame maken voor 
de Dag voor de Mantelzorg op 10 november. 
Ieder jaar organiseren we die samen met 
GGNet, Markant, Stimenz en de Zorgmensen 
en dit jaar ook de Belastingdienst. Iedere 
mantelzorger uit de gemeente Apeldoorn is 
daar van harte welkom. We hebben het 
programma nog niet helemaal rond maar ik 
hoop dat mantelzorgers de datum alvast 
reserveren. Als ze zich bij de Kap (gratis) 
inschrijven krijgen ze automatisch een 
uitnodiging. 

Karin Fennes, consulente mantelzorg bij De Kap

Momenteel is De Kap op zoek naar:

2  vrijwillige wijkcoördinatoren voor Apeldoorn 
Zuid en voor Apeldoorn Noord West

Als wijkcoordinator:
•  coördineert  u samen met de andere wijkcoördinatoren de vrijwillige 

hulp in de wijk
• bezoekt u de hulpvrager en beoordeelt u de aanvraag
• koppelt u een vrijwilliger aan de hulpvrager
• volgt u het contact tussen beiden
• begeleidt u de vrijwilligers in de wijk

Gevraagd wordt:
• Hart voor mensen en inlevingsvermogen
• Goede sociale vaardigheden
• Organisatietalent
• Affiniteit met mantelzorgers

Tijdsbesteding: ca. 8 - 12 uur, 
verspreid over de week
De Kap biedt u een prettige werksfeer,  
goede begeleiding en een passende 
onkostenvergoeding.

Voelt u zich tot deze 
vrijwilligersfunctie 
aangetrokken, dan 
komen wij graag met 
u in contact. 
U kunt bellen met Ineke 
Lely of Jose Scheers, 
T 055 529 55 20  
of mailen naar  
i.lely@dekap.nl én    
j.scheers@dekap.nl    



op bezoek bij de drukkerij van dit Wijknieuws

Een enorm groot pand op de hoek van 
de Prins Willem Alexanderlaan en de 
Koningslijn, ik ben er regelmatig langs 
gefietst, maar nog nooit binnen geweest. 
Wat een verrassing: een bedrijf voor 
kantoorartikelen, projectinrichting en een 
drukkerij. Ik sprak met Niel Dijkgraaf die 
samen met zijn broer Henk eigenaar van 
dit familiebedrijf is, dat al meer dan 
vijftig jaar bestaat. Er werken ruim dertig 
personeelsleden van wie sommige al  
heel lang.

Net als ik weten waarschijnlijk veel 
wijkbewoners niet dat je hier als particulier 
prima terecht kunt voor de aanschaf van 
kantoorartikelen en schoolspullen; wat een 
keuze en voorraad! Zoals Niel zegt, is de 
particuliere markt aan het veranderen, er wordt 
meer vanuit huis gewerkt en daar hebben ze 
hier op ingespeeld.

Uw Wijknieuws laat in deze rubriek 
een ondernemer uit onze woonwijk 
aan het woord. Dijkgraaf-Rijsdorp B.V

Projectinrichting met een accent op werkplek-
verbetering is een andere tak van sport waar 
dit bedrijf zich op richt. Ook kantoormachines 
zijn hier te koop. Vanwege de enorme groei 
van het bedrijf is vijftien jaar geleden besloten 
de drukkerij onder te brengen in een ander 
pand aan de Koningslijn. In dat pand met veel 
ruimte voor opslag, inpakken en verzenden 
worden prachtige folders, posters, enveloppen 
en tijdschriften voor veel verschillende 
bedrijven gedrukt. Ook ons Wijknieuws komt 
hier van de persen. Niel zegt: “Veel is hier 
mogelijk en wordt bezorgd met eigen 
transport.” Hoewel de grafische industrie ook 
klappen heeft gehad, is Dijkgraaf-Rijsdorp op 
het juiste moment veranderd van een 
conventionele offsetdrukkerij in een drukkerij 
waar printen en plotten op een hoog niveau 
staan. Zo worden via de zogenaamde flatbed 
plotter afdrukken geprint op alle mogelijke 
materialen die vormvast zijn. Ik zag hier 
prachtige voorbeelden van. 

Dijkgraaf-Rijsdorp aan de Koningslijn

10 nieuws uit de wijk

Bob Rikkers, de ordermanager, vertelt over de 
stappen bij het drukken van het Wijknieuws. 
Nadat het ontwerp voor de krant met teksten 
en foto’s als bestand binnenkomt bij de 
drukkerij, duurt het een kleine week voordat 
deze helemaal klaar is om bij de mensen in de 
bus te doen. Eerst worden drukplaten geschikt 
gemaakt om vervolgens door de fullcolour 
drukpers te gaan. Daarna worden de 
exemplaren naar de binderij gebracht, waar 
ze worden gevouwen en geniet.
Ik keek mijn ogen uit in dit prachtige bedrijf. 

Bent u ook benieuwd en wilt u wel eens 
binnenkijken? Dat kan! Op 25 en 27 oktober 
wordt er om 14.30 uur een rondleiding 
georganiseerd. Er kunnen maximaal tien 
personen per rondleiding mee. Als u 
belangstelling heeft kunt u zich voor 10 oktober 
hiervoor opgeven bij Jolanda Boukari. 

Er is al veel moois geprint op de flatbed printer

Veel is geautomatiseerd in de drukkerij maar de mens 
stuurt nog steeds de computergestuurde printkop van de 
flatbed printer aan en controleert de voortgang De ordervoorbereiding
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Het Zakenplein

Met het Zakenplein aan de Prins Willem Alexanderlaan 1423 in Apeldoorn heeft 
u de mogelijkheid om flexibel en op maat te huren. Het Zakenplein heeft een 
professionele uitstraling en is goed bereikbaar. Binnen 5 minuten bent u op de 
A1, in het centrum van Apeldoorn of bij het station. Zakenplein is degelijk en 
zakelijk. Veel ondernemers voelen zich er thuis. U ook?

Naast het verhuren van kantoorruimtes ondersteunt het Zakenplein haar huurders 
met de volgende diensten en/of voorzieningen:
Inrichting van uw kantoor | Voldoende  parkeerplaatsen | Kantoorartikelen 
Kantoormachines | Kantoormeubelen | Drukwerk | Printwerk | Plotwerk
Bel voor een vrijblijvende bezichtiging, wij geven u graag een rondleiding!

Pr. W. Alexanderlaan 1423, , Apeldoorn, Tel. 055 355 44 44  
dijkgraaf.nl | dijkgraafzakenplein.nl

Onderdeel van

John werkt dagelijks met de vierkleuren offsetpers waar ook 
uw Wijknieuws op wordt gedrukt

Een kijkje in de uitgebreide afdeling met kantoorartikelen van Dijkgraaf-Rijsdorp op de hoek van de PWA laan





steeds meer activiteiten voor wijkbewoners

Wijkcentrum Orca
Vanaf september starten er heel veel leuke nieuwe 
activiteiten in wijkcentrum Orca! Wekelijks kun je koersbal 
spelen, koffie drinken, handwerken, volksdansen en twee 
keer in de maand is er op woensdagmiddag een 
knutselactiviteit. 

Workshop
Verder zullen er regelmatig workshops worden gegeven zoals 
schilderen, sieraden maken en andere creatieve workshops.  
Het aanbod hiervoor kunt u bekijken op:  
www.accres.nl/wijkcentra/agenda 
of kijk even op het prikbord in wijkcentrum Orca.

Iedereen is welkom! 
Meedoen met één van deze activiteiten? Dat kan, loop vrijblijvend 
even binnen of neem contact met ons op. U kunt Orca vinden aan 
de Germanenlaan 360, 7312 JJ in Apeldoorn

Vrijwilliger worden of zelf een activiteit opzetten
Lijkt het u leuk om samen met de mensen uit de wijk een activiteit op 
te zetten of wilt u ons ondersteunen als gastvrouw/gastheer bij een 
activiteit in het wijkcentrum, dan horen wij dit graag van u.
Bel of mail dan naar Ingvild Lith, Sociaal Beheerder bij Accres:
M 06 13 144 37  E ilith@accres.nl

Activiteitenagenda Orca 

Maandag
•  09.30 - 12.00 uur: 1e maandag van de maand tussen kunst en 

koffie (vanaf 3 oktober)

Dinsdag
•  09.15 - 10.00 uur: Peuterdans vanaf 6 september 
•  10.15 - 12.00 uur: Activiteiten/koffieochtend wijkcentrum 

gratis inloop (koffie/thee € 0,50)
•  13.30 - 16.00 uur: Koersbal (vanaf 13 september) eerste keer 

gratis daarna € 1,50 per keer

Woensdag
•  13.30 - 15.30 uur: Kinderactiviteit (eerste keer 28 september)

(1 à 2 keer per maand)

Donderdag
• 10.00 - 11.00 uur: Werelddans vanaf 22 september € 3,50
•  13.30 - 15.30 uur: Handwerkmiddag vanaf 6 oktober 

(kopje koffie/thee € 0,50)

Incidentele agenda
Zaterdag 10 september: Open les werelddans wijkcentrum 
Orca, 15.00 - 16.00 uur, gratis deelname 
Zaterdag 17 september: Fair in wijkcentrum Orca, gratis entree
Donderdag 22 september: Ontmoetingsmiddag wijkcentrum 
Orca, gratis inloop
Diverse workshops vanaf september/oktober

Op 10 september is er weer een open les werelddans waar u ook aan mee kunt doen

Koersbal start op 13 september - 1e keer gratis

13nieuws uit de wijk
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De Schaapweg
De Schaapweg, een oude straat in het centrum van Apeldoorn, 
een zijstraat van de Asselsestraat. Een gezellige straat waar 
(bijna) iedereen elkaar kent. Vier dames uit de straat zitten bij 
elkaar en praten over hoe het ooit was. De dames Riekie Aartsen, 
Femmie Wolf en Willy Heinen wonen er al 44, 43 en 65 jaar. 
Vaak nog in hetzelfde huis, want als jong stel kwam je inwonen 
bij je ouders of schoonouders, later kocht je het huis dan zelf. 
Dochter en schoonzus van mevrouw Aartsen wonen ook in de 
straat. 

Voor Tanja Groenendijk zijn het nieuwe verhalen, 
zij woont pas vier jaar in de Schaapweg, samen met 
haar dochter van 13. Ze woont er met veel plezier, 
het is er gemoedelijk, iedereen is vriendelijk, ‘ze 
lopen bij elkaar de deur niet plat’, maar helpen 
elkaar wel als het nodig is. De buren hebben vaak 
een sleutel van je huis. Dat is handig als je niet thuis 
bent en het stormt en regent heel hard en je raam 
staat boven wijd open. De buren zien dat en doen 
het raam dicht. Of als een buurman ’s nachts naar 
het ziekenhuis moet, dan ga je ‘gewoon’ mee naar 
de huisartsenpost. 
Verhalen over vroeger komen vanzelf los. Zo 
vertellen ze over die dikke vrouw met die lange 
magere man, een stel apart. Zij zat altijd op de bank 
voor het huis, zij had haar geldbuidel in haar blouse 
zitten. “Dat viel niet op, want ze had een flinke 
boezem. Ach ja, ze zat in het vak hé?” 
Ook vertellen ze over het gezin waar altijd ruzie 
was. De nieuwe tv werd door de vrouw des huizes 
compleet aan diggelen geslagen. De kindertjes 
werden verwaarloosd, liepen soms in hun blootje 
rond in de straat. Een van de kinderen viel boven uit 
het raam. Gelukkig overleefde hij het.

En, o ja, de barakken van de huishoudschool (op de 
plek waar de fotovakschool later is gekomen) die in 
brand stonden. Er was een harde westenwind, een 
vreselijke brand, asresten lagen op de Schaapweg 
in de tuinen. Angstaanjagend was het.

De tijd dat er nauwelijks telefoon was: zelfs in het 
seinwachtershuisje op de hoek van de Asselsestraat 
bij de spoorwegovergang, was nog geen telefoon. 
De Asselsestraatschool was daar ook vlakbij. Willy 
Heinen vertelt dat daar later de BB (Bescherming 
Bevolking) in kwam en dat er oefeningen waren. Zij 
mocht meedoen en kreeg de opdracht zich goed te 
verstoppen in het gebouw om vervolgens ‘gered’ te 
worden. Maar Willy had zich zo goed verstopt dat 
ze er tot ’s avonds half 12 heeft gezeten. Want ze 
had goed geluisterd, ze mocht niet tevoorschijn 
komen ook al werd ze geroepen. 

De huizen zijn omstreeks 1928 gebouwd. De meeste 
op ‘zwart zand’. Dat was niet zo best, dat betekent 
een slecht fundament en dus verzakkingen en 
scheuren.  
De huizen zijn inmiddels gerenoveerd, opgeknapt en 
aangebouwd. Oorspronkelijk hadden de huizen een 
voorkamer, een achterkamer, een zijkamer of een 
serre. De voorkamer was ‘de mooie kamer’ waar je 
alleen op zondag kwam en die dus een beetje muffig 
rook.

In 1963 kwamen de riolering en de stoepen. 
Dat betekende dat sommige huizen een stuk voortuin 
moesten opofferen en dat veel bomen uit het 
straatbeeld zijn verdwenen.
In de Schotweg, waar de Schaapweg op uit komt, 
waren zeker wel 16 winkels. Twee kruideniers, een 
slager, twee melkboeren, een visboer, een sigaren-
winkel, een drogist, een schilder, de groenteboer, een 
manufacturen winkel en een beha- en korsettenwinkel. 
Je kunt het nog zien aan sommige huizen met een 
voordeur (de winkeldeur) in het midden en de 
winkelruiten ernaast. Vaak op een hoek van de straat.
Ach ja, mooie oude tijden. De dames kunnen nog uren 
vertellen, Tanja, als nieuwe bewoonster, vindt het als 
rasechte Apeldoornse prachtig om naar te luisteren.
En nog steeds is de Schaapweg een heerlijke straat 
om te wonen!

15nieuws uit de wijk

Schaapweg hoek Schotweg en Schuttersweg in de jaren 70

Schaapweg hoek Schotweg

herinneringen ophalen aan een leefbare straat
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Op 7 oktober aanstaande vindt in Apeldoorn weer de Asselse 2mijl plaats. Een hardloopwedstrijd 
georganiseerd en gesponsord door ondernemers van de Asselsestraat. Dit jaar voor het eerst zonder 
subsidie, dus een flinke uitdaging.

Het leuke en bijzondere aan deze hardloopwedstrijd  
is dat deze in het donker plaatsvindt. En altijd op de 
eerste vrijdag in oktober. Dit jaar dus op 7 oktober  
en voor de achtste keer.

Parcours
Het parcours loopt volledig over de Asselsestraat. 
Het start- en finishpunt is bij firma Van Tongeren. 
Er zijn twee afstanden die er worden gelopen: de 
Asselse 2mijl (3,2 km) en de Asselse 4mijl (6,4 km) voor 
vrouwen en mannen. Ook is er een BSO Sport kidsrun 
van 1 km (voor kinderen t/m 14 jaar). Tevens is er een 
Multicopy bedrijvencompetitie waaraan je mee kunt 
doen met minimaal twee dames en twee heren. 

Nieuw: Asselse 0,2mijl QaMP rollatorloop
Daarbij is er iets nieuws dit jaar: de Asselse 0,2mijl 
QaMP rollatorloop. Deze is voor iedereen die een 
rollator nodig heeft in het dagelijks leven.
De Asselsestraat heeft een stuk vals plat, dus dat zal 
voor de lopers wel goed te merken zijn. Maar omdat 
er gekeerd wordt, zullen de lopers dit ook als voordeel 
voelen.

Programma
Het programma voor de avond start om 18.45:
•  18.45 uur – BSO Sport Kidsrun meisjes tot en met 14 

jaar – 1 km
•  18.55 uur – BSO Sport Kidsrun jongens tot en met 14 

jaar – 1 km
• 19.10 uur – prijsuitreiking jeugd
•  19.15 uur – Asselse 0,2mijl QaMP rollatorloop – 0,2 

mijl
•  19.45 uur – Asselse 2mijl heren en dames (onderdeel 

hiervan is de Multicopy Apeldoorn bedrijvenloop) 
– 2 mijl 

• 20.15 uur – Asselse 4mijl heren en dames – 4 mijl
• 21.00 uur – Prijsuitreiking en uitslag van de verloting 

De ondernemers van de Asselsestraat hebben hun 
best gedaan om geweldige prijzen te verzamelen 
voor de verloting. Afsluiting met muziek. Bij het
start- en finishpunt worden gezellige evenementen 
georganiseerd om het gebeuren nog leuker te maken.

Meer info op www.asselse2mijl.nl

Asselse 2mijl met rollatorloop

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



Kapsalon 
aan het Ordenplein 54

Met en zonder afspraak! 
T 055 355 70 92

Onze kapsters staan voor u klaar op:
maandag 13-20 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 

Geniet van ons ambacht

De beste grondstoffen, de lekkerste smaken,
het pure vakmanschap & eerlijke prijzen.

Bestel ook online op www.bakkerijschreuder.nl

Apeldoorn
W.C. Ordenplein 142

tel. 055 356 33 35

Barneveld
Nieuwe Markt 9
 tel. 0342 412 053

Putten
Klaas Bosstraat 3B
 tel. 0341 357 162

Harderwijk
Achterstewei 21
tel. 0341 414 502

Uddel
Garderenseweg 18
 tel. 0577 401 209
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Buitenspeeldag 2016
Op verschillende plekken binnen de wijk Brink en Orden werd 
er afgelopen 8 juni een buitenspeeldag georganiseerd. Op de 
Mauvestraat werd deze voor de 19e keer georganiseerd door 
Antoinnette Bletterman en op de Driehuizerweg was dit al voor 
de 22e keer. 

Op de Driehuizerweg lag de organisatie in 
handen van Buurtcomité Klein Driehuizen.  
Dit comité organiseert o.a. ook een Palmpasen-
optocht en een Sint Maartenoptocht.  
Op beide locaties was het een geslaagd 
evenement. Het weer was prima: een heerlijke 
temperatuur en een lekker zonnetje.  
Dagen van tevoren was al te horen dat het nog 
5, 4, 3 ... nachtjes slapen was. Heerlijke 
voorpret. De kinderen konden genieten van 
verschillende buitenactiviteiten. Zo waren er 
op de Driehuizerweg een zweefmolen en 
botsautootjes. Een springkussen ontbrak ook 
niet en met stoepkrijt konden er mooie 
tekeningen gemaakt worden. Ook voor de 
inwendige mens werd gezorgd met waterijsjes 
en lekkere limonade.

Op de Mauvestraat konden de kinderen 
genieten van o.a. giraffe hoepel gooien,  
mega 4 op een rij en megaballen. 
Met stoepkrijt werden de mooiste tekeningen 
gemaakt waar leuke prijsjes mee te verdienen 
waren. Ook daar ontbrak het springkussen niet 
en ook voor de inwendige mens werd uiteraard 
gezorgd met een frikandel, een suikerspin en 
een pakje drinken. 
Bij de Mauvestraat werd het aantal van 350 
kinderen geteld en 100 ouders en opa’s en 
oma’s die deze gezellige dag hebben 
meegevierd. En ook op de Driehuizerweg was 
het gezellige druk met spelende kinderen en 
daardoor genietende ouders. 
Volgende jaar een lustrum aan de Mauvestraat: 
20 jaar! 
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Oppassen geblazen!

Het is geen nieuw fenomeen. Phishing mail is al veel langer 
een probleem. Wie kent niet de reclame van:  
“Klik weg en bel uw bank”.

Activiteiten van speeltuinvereniging Kindervreugd 

Beste buurtbewoners,
Via deze weg stel ik mij graag aan u 
voor! Mijn naam is Marjon Kleinleugen-
mors en sinds 18 juli 2016 ben ik werkzaam 
bij Stimenz als Sociaal Pedagogisch 
Medewerker van Apeldoorn Noord-
West. Op de woensdag, donderdag en 
vrijdag zal ik veel aanwezig zijn in uw 
wijk. Samen met u, de vele gemotiveerde 
vrijwilligers, Brede scholen en diverse 
professionele samenwerkingspartners kijk 
ik wat er leeft in de wijk. Van hieruit 
worden activiteiten voor de kinderen 
ontwikkeld en uitgevoerd op het gebied 
van sport, gezondheid, kunst, cultuur, 
techniek en natuur. Ik kijk ernaar uit u te 
ontmoeten en sta open voor uw verhalen 
en vragen!

Mailtjes of brieven en zelfs telefoontjes van 
personen die zich voordoen als een medewer-
ker van de bank of andere bedrijven en op die 
manier geld proberen los te peuteren.
De Stentor berichtte er onlangs ook over:  
valse mailtjes die de ronde doen.

In april alleen al 50.000 meldingen van valse 
mailtjes. Mailtjes die erg echt lijken en afkomstig 
lijken te zijn van bedrijven die we allemaal 
kennen. ABN AMRO bank, ING bank, TNT post 
en zelfs nu het Centraal Justitieel Incasso 
Bureau dat aanschrijft omdat er een boete 
openstaat. De Albert Heijn die informatie heeft 
over de bonuskaart of een mail met een code 
en telefoonnummer dat je moet bellen omdat je 
een geweldige prijs gewonnen hebt. En zo zijn 
er nog veel meer bedrijven waarvan de naam 
gebruikt wordt.

Onlangs kregen vrienden van ons met een eigen 
bedrijf een mail dat ze een pakketje via de post 
zouden ontvangen en dat er in de bijlage een 
track and trace code meegeleverd was. Niets 
was minder waar, want bij het openen van de 

phishing mail kan vervelend uitpakken

bijlage werd er een hardnekkig virus verspreid 
in hun computer. Tevens een berichtje erbij dat 
wanneer ze €250 zouden betalen, ze dit virus 
zouden terughalen. Dát is ze niet gelukt: het 
geld innen. Maar wat een ellende hadden onze 
vrienden ervan. Vooral omdat alle gegevens 
van klanten e.d. in deze computer stonden.
De criminele bendes die achter deze mailtjes 
zitten, krijgen de emailadressen via adreslijsten 
die ze legaal of illegaal hebben gekregen. 
Op het moment dat je reageert, weet de bende 
dat het emailadres nog in gebruik is. Vanaf dan 
gaan ze het vaker proberen en ben je een 
interessant doelwit. Dan is een nieuw email-
adres nemen vaak de beste oplossing.
De fraudehelpdesk adviseert je mailtjes altijd 
goed te bekijken en te controleren of het adres 
van de afzender ook overeenkomt met de 
inhoud van de mail. Daarnaast adviseert ze 
niet te klikken op links, geen gegevens achter 
te laten en nooit een nummer te bellen. 
Een gewaarschuwd mens…
Kijk op www.fraudehelpdesk.nl of 
www.consuwijzer.nl  voor meer informatie.

Nieuw in de wijk
 Marjon Kleinleugenmors

•  Een bloemstuk maken van bloemen die zomaar 
buiten te plukken zijn. Dat gaat op woensdag 
21 september bij de speeltuin gebeuren. De 
kosten zijn hiervoor €1,00 en we gaan van 
14.00-16.00 uur lekker aan de slag.

•  In de herfstvakantie, op woensdag 19 oktober, 
is er van 13.30 - 16.00 uur sieraden maken. Je 
krijgt wat te drinken en te snoepen. De entree 
is €1,50.

•  Halloween is vrijdagavond 28 oktober. Kom 
dan met al je vriendjes en vriendinnen (en 
ouders) lekker griezelen in de speeltuin van 
19.00 - 21.00 uur. Entree €1,00.

•  Sinterklaas bezoekt op zaterdag 19 novem-
ber eerst het Ordenplein en daarna vertrekt 
de Goedheiligman met het Pietenorkest naar 
de speeltuin, waar we nog een gezellig uurtje 
met elkaar gaan zingen. Sinterklaas reikt daar 
de prijzen van de kleurwedstrijd uit. Sint en 
Pieten arriveren om 13.15 uur op het plein.  
Er zijn geen kosten aan verbonden.

•  Woensdag 14 december kunnen er weer 
mooie kerststukjes gemaakt worden.  
Voor €1,00 heb je het materiaal, wat 
te drinken en iets lekkers.

Alle activiteiten vinden plaats bij de speeltuin  
(P. Saenredamstraat 15a) of in gebouw Plexat 
op de speeltuin en worden door de speeltuin-
vereniging Kindervreugd georganiseerd.
Voor vragen kan er contact worden opgeno-
men met: Jolanda Boukari T 055 355 57 96

Oproepje 
Buurtcentrum Sprengenhonk in het 
Sprengendorp zoekt nog vrijwilligers 
die de kinderactiviteiten willen 
begeleiden op de woensdagmiddag. 
Als bijvoorbeeld knutselen, spelletjes 
doen, broodjes bakken met de kinderen 
je aanspreekt, meld je dan aan bij 
Mieke Wakkers, T 055 355 37 42.
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Wegwijs in zorg en welzijn

In de afgelopen jaren is er veel veranderd 
als het gaat om welzijn en zorg. In de 
media komen dagelijks zaken voorbij als 
het om dit thema gaat. Veel veranderingen 
zijn ingezet vanuit het Rijk. De gemeenten 
zijn nu meer verantwoordelijk voor zorg 
en ondersteuning. Zorg en welzijn worden 
dichterbij in de buurt georganiseerd zodat 
we elkaar gemakkelijker kunnen vinden. 
Zo hebben we inmiddels in alle stadsdelen 
een Sociaal Wijk Team (SWT) en een 
Welzijnsnetwerk.

Allereerst is het goed om vast te stellen dat 
veel mensen gewoon de weg weten te vinden 
naar de huisarts, het WMO-loket voor 
voorzieningen, de Kap voor een maatje, de 
vele Ontmoetingsplekken in de wijken of het 
maatschappelijk werk.  

Het is ook goed om het gezonde verstand te 
gebruiken en zelf oplossingen te vinden voor 
situaties die misschien even lastig lijken. We zijn 
vaak prima in staat om in zulke omstandigheden 
het juiste te doen. Maar het kan zijn dat je als 
bewoner in de buurt toch niet zo goed weet 
waar je nu moet zijn en wat dan? 

Politie en ambulance
Mocht er een acute noodsituatie zijn die 
levensbedreigend is, of is er spoedeisende hulp 
nodig dan belt u natuurlijk met 112. Is er geen 
acute noodsituatie maar wel politie nodig dan 
belt u 0900-8844. Dit kan zijn bij een burenruzie 
of bijvoorbeeld bij zeer ongewoon of 
ongewenst gedrag. 

waar kunt u terecht met vragen of problemen

Gemeente en WMO
Een belangrijk telefoonnummer in Apeldoorn is 
14055. Dit nummer kunt u bellen als u zaken wilt 
melden of weten op het terrein van milieu, 
verlichting, vernielingen etc. U kunt er ook 
terecht met vragen over de WMO, dus over 
voorzieningen om zelfstandig te kunnen wonen, 
leven en werken. 14055 is van 08.00 tot 17.00 uur 
bereikbaar en kan u op vele vragen antwoord 
geven of doorverwijzen naar de juiste instantie.

Sociaal Wijk Team en Welzijnsnetwerk
Zoals gezegd is er in Apeldoorn in alle wijken 
een Sociaal Wijk Team en een Welzijnsnetwerk 
actief. Het Welzijnsnetwerk bestaat uit 
medewerkers met diverse specialismen. Maakt u 
zich zorgen over bewoners in uw buurt, door 
bijvoorbeeld steeds meer vervuiling of dichte 
gordijnen, een buurman die vaak de weg kwijt 
is? Probeer contact te maken en te achterhalen 
of er wat aan de hand is. Mochten de zorgen 
blijven, dan kunt u contact met het Welzijns-
netwerk opnemen. Ook als u, samen met uw 
buren initiatieven wilt nemen om uw buurt leuker 
en veiliger te maken kan het Welzijnsnetwerk u 
ondersteunen of de weg wijzen. Ze zijn ook te 
benaderen met vragen van persoonlijke aard 
over eenzaamheid, schulden of vragen m.b.t. 
opvoeding of relaties. Bij het Welzijnsnetwerk 
werken mensen met diverse specialismen vanuit 
Stimenz, Mee Veluwe, De Kap, Don Bosco en 
de S1-wijkverpleegkundigen. Het Welzijns-
netwerk Noordwest is te bereiken via de 
buurtregisseur voor Noordwest Jan van Eijk: 
j.vaneijk@stimenz.nl of via Stimenz 088-7846464 
dan wel het mailadres info@stimenz.nl of de 
website www.stimenz.nl.

foto Shutterstock

Het Sociaal Wijk Team is er speciaal voor 
mensen bij wie de problemen zich opgestapeld 
hebben. Bijvoorbeeld door schulden, 
werkloosheid, verslaving of problemen rond 
opvoeding, gezondheid en wonen. U komt er 
echt zelf niet meer uit. Na overleg met u wordt 
u aangemeld door een hulpverlener, de 
woningcorporatie, huisarts of school bij het 
SWT. U krijgt dan een contactpersoon die 
samen met u, uw familie of andere mensen uit 
uw omgeving een plan maakt om weer uit de 
problemen te komen. Ook het Welzijnsnetwerk 
kan hier een rol in vervullen door samen met u 
te kijken of ondersteuning vanuit het SWT 
nodig is.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Als laatste willen we u nog wijzen op het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en alle 
Ontmoetingsplekken in Apeldoorn. Het CJG
is dé plek waar je terecht kunt met vragen 
over gezondheid, opvoeden en opgroeien. 
Het is er voor alle (toekomstige) ouders, 
kinderen en jongeren en geeft preventieve 
en lichte zorg. Als dat nodig is, worden ouders 
en jongeren doorverwezen naar andere 
vormen van Jeugdhulp. Kijk ook eens op: 
www.cjgapeldoorn.nl.

Ontmoet elkaar in Apeldoorn
Verspreid over de hele stad zijn er vele 
Ontmoetingsplekken waar u activiteiten kunt 
doen, een kopje koffie kunt drinken of gratis 
naar een spreekuur kunt. Kijk hiervoor op  
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl.



GrOOt wOrden in Orden event
Vrijdag 1 juli waren er weer honderden kinderen en heel veel ouders in Speeltuin 
Kindervreugd. Iedereen genoot van de vele activiteiten die er te doen waren tijdens het 
jaarlijkse Event GrOOt wOrden in Orden. Dit jaar stond dit in het teken van BeestenBoel. 

10-tallen knuffelbeesten zijn weer gepimpt en er is 
gezongen door een heuse zeemeermin.  
De kinderen konden konijnen en marmotten aaien 
en voelen aan een echte slang. Er werd gerapt en 
muziek gemaakt. Bij Markant en Coda kon je  
geweldig leuke workshops doen en de sport-
coaches van Accres hadden een voetbaltoernooi 
georganiseerd op het veld waar ook een opge-
blazen stormbaan stond. De regen maakte van het 
buikdansen een zonnedans, maar na even schuilen 
ging het weer vrolijk door met de activiteiten. 

De dag is geweldig verlopen dankzij de vele 
vrijwilligers van Speeltuinvereniging Kinder-
vreugd, Plexat, 7312 en Stimenz. Bedankt 
weer allemaal en tot volgend jaar.
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Als je haar huis binnenkomt, zie je het 
meteen: Ans heeft creatieve hobby’s. De 
tafel ligt vol met doosjes kralen, linten en 
kleine schilderwerkjes. Op de schoorsteen-
mantel staat een pot met kwasten, in de 
vensterbanken staan dieren en engelen 
van keramiek, boven de bank hangt een 
portretschilderij, aan de andere wanden 
ook grote en kleine schilderijen. 

Ans van Essen (55) woont al 26 jaar met veel 
plezier aan de Hobbemalaan met haar gezin. 
Een eigen plek om haar hobby’s uit te oefenen 
heeft ze niet, maar haar man vindt ‘t allemaal 
prima: “Als er maar een plek is om te eten.” 
Haar zoon is de deur uit, dus met zijn tweeën 
lukt het precies om een plekje aan de tafel vrij 
te maken.
Het is alweer twaalf jaar geleden dat ze bij 
haar buurvrouw leuke schilderijen zag die zij 
gemaakt had tijdens de lessen bij atelier Ludiek. 
Met als resultaat dat Ans daar nu twaalf jaar op 
schilderles is. Een trouwe leerling dus. “Ik leer er 
veel verschillende technieken. En het is 
natuurlijk ook gezellig,” zegt ze. 
Ze heeft leren werken met houtskool, kleurpot-
lood, softpastel, aquarel, olieverf en met acryl, 
of een combinatie ervan. Schilderen met acryl 
heeft haar voorkeur: “Dan kan ik lekker vlot 
doorschilderen. Eigenlijk ben ik een pietje 
precies. Het is goed dat ik soms op een groot 
doek moet schilderen en ook werk met 

De creativiteit van Ans van Essen

paletmes, dan móet je wel wat losser.” Haar 
thema’s zijn wisselend: dieren, portretten 
abstract, schoenen, bellen en ballen, stippels. 
Daar houdt ze wel van, steeds weer wat anders. 
“Als het maar geen landschappen zijn.” 
De keramiekobjecten die in haar kamer staan, 
maakt ze ook zelf. Sedert zeven jaar heeft ze 
les bij Gerr Salemans. Het ‘kleien’, zoals ze het 
zelf noemt, is rustgevend. Uitproberen, een 

stukje weghalen, een stukje erbij plakken en zo 
ontstaat er iets uit een homp klei. Dat ‘iets’ kan 
zijn een kleinere versie van haar hond, twee 
parende kikkers, een kameleon of engelen-
figuren. Soms beschilderd, soms geglazuurd. 
Hoewel ze sinds een tijdje werkloos is, verveelt 
ze zich niet! Hoewel, een baan zou toch wel 
weer fijn zijn… 

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
site www.apeldoorn.nl/maakjebuurt

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 moestuinen, de groepen die zwerfvuil opruimen, 
bewoners die beplanting van de gemeente krijgen om de buurt wat 
kleurrijker te maken. 

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 !

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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sprengen en beken, de blauwe parels van Orden bovengronds én volop zichtbaar

Gaan we de ijsvogel binnenkort ontmoeten?
Jaren geleden werd gestart met het bovengronds brengen en opknappen van de 
sprengen en beken in Apeldoorn. Een groot deel vindt plaats in Orden, zoals u gemerkt 
hebt. Op veel plaatsen zijn waar mogelijk situaties van tientallen of honderden jaren 
geleden hersteld. Vanaf 2013 hebben we in dit blad regelmatig aandacht besteed aan 
deze groene ontwikkeling. Op dit moment is het werk bijna gereed, tijd dus voor een 
overzicht met veel aandacht voor de (cultuur)historie.

IJsvogel, ook wel de blauwe schicht genoemd vanwege zijn hoge snelheid

Rond 2005 is door de gemeente Apeldoorn,  
het Waterschap en Vitens een toekomstvisie 
opgesteld (waterplan). Het plan was de 
sprengen toegankelijker én zichtbaarder te 
maken. Sommige sprengen (Orderbeek in het 
bos) en sprengenkoppen (oostelijke kop bij 
Pieter de Hoochlaan) waren nauwelijks 
zichtbaar. Het is ook de bedoeling dat steeds 
meer hemelwater afgekoppeld wordt en niet 
meer automatisch het riool in verdwijnt. 
Sprengen zijn in de 16e eeuw gegraven voor 
het aandrijven van watermolens. Sprengen vind 
je op veel plaatsen aan de randen van de 
‘berg’ die Veluwe heet. 

Op de Veluwe stonden ooit 200 molens, 
waarvan 8 in de buurt van Orden. Naast het 
persen van olie, het malen van koren en het 
pletten van koper werd op grote schaal papier 
gemaakt in deze molens. Later zijn vele molens 
omgebouwd tot wasserijen. 
De Veluwe was begin 20e eeuw de wasserij 
voor West-Nederland! Alle sprengen kwamen 
uiteindelijk in de Grift, die het water via het 
Apeldoorns kanaal afvoerde. 

Rechtsboven op pagina 25 vindt u een overzicht 
van de molens uit Orden en omgeving.

Sprengen(beken) in Orden en omgeving
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Overzicht molens uit Orden en omgeving
 Molen Spreng/beek Oude locatie en bijzonderheden
A Dorpskorenmolen Badhuisspreng Hoek Sprengenweg/Badhuisweg. Afgebroken in de 17e eeuw.
B Brouwersmolen I en II Beek in het Orderveen Bij papierfabriek voorheen Favini/van Houtum en Palm. Verdwenen na 1870.
C Papiermolen Het Slop Driehuizerbeek Hoek Elsweg en PWA-laan. In 1931 verbrand.
D Hennemansmolens I en II (Waterloo) Orderbeek Twee molens bij voorheen Özbaktat. In 1886 verbrand.
E Ordermolen Orderbeek Bij de vistrap (voorheen Caretex). Verdwenen na 1871.
F Papiermolen ’t Hul Orderbeek Hoek Jachtlaan Veenweg (voorheen Wasserij van Delden). In 1871 onttakeld.
G Molen bij het Berghuis Orderbeek Bij scoutingterrein Ordermolenweg. In 1692 afgebroken. 

Waterkwaliteit:
De waterkwaliteit van de sprengen is hoog en 
ijzerhoudend. Het water is door de ijzerroest 
rood gekleurd. Het water in de sprengen ten 
westen van de Laan van Spritsbergen stroomt 
snel en continu door en heeft zelfs de hoogste 
ecologische kwaliteit (type beekprik).  
Hier komen naast de beekprik het paarsbladig 
goudveil, de ringslang en de ijsvogel voor. 
De ringslang is een ongevaarlijke slang, die 
normaal vlucht voor mensen. In juli werd een 
ringslang door een buurtkater ontdekt in de 
buurtmoestuin.

A

B

C

D

E F

G

Het bordje Waterloo op bijgaande foto op de hoek van de 
Zanderijweg en de Frans van Mierisstraat herinnert nog 
aan de Waterloo molens (ook wel Hennemansmolens 
genoemd)

Ringslang op jacht met karakteristieke roltong

Het gedeelte ten oosten van de laan van 
Spitsbergen is model stekelbaars, dat zijn 
veelal permanent watervoerende, langzaam 
stromende bovenloopjes. De kwaliteit is 
weliswaar iets minder, maar kent vele 
bijzondere soorten leven zoals diverse 
stekelbaarsjes, gele kwikstaart, sterrekroos etc.

De vier belangrijkste sprengen/beken in 
Orden zijn:
• Beek in het Orderveen en Rode beek
• Orderbeek
• Driehuizerspreng
• Badhuisspreng

Hieronder gaan we verder in op de 
Orderbeek. In een volgend nummer besteden 
we extra aandacht aan de andere  
afzonderlijke beken en sprengen. 

Orderbeek, historie en situatie 2005
De Orderbeek is ontstaan in een vroeger 
smeltwaterdal, waarin ook de spoorlijn 
Apeldoorn-Amersfoort loopt. 
De sprengenkoppen en de beek in het 
Orderbos lagen jaren verscholen in een donker 
douglas bos. Ook lag daar het graf van 
mevrouw Meijer, de oude eigenares van de 
bovenloop, de Ordermolen en later wasserij 
Caretex. Een spannende intieme locatie, waar 
ik veel geweest ben met mijn kinderen. Bij de 
sprengenkoppen stonden lange banken, die 
vroeger gebruikt werden bij sprengenexcursies. 
Vervolgens liep de beek bovengronds richting 
Caretex. De beek wordt ondergronds ook 
gevoed vanuit de verscholen vijver met 
sprengenkoppen achter de huizen van de Pieter 
de Hoochlaan.  Onder de Laan van Spitsbergen 
ligt een sifon, waar ook vissen doorheen 

kunnen. Op de plek van de oude wasserij was 
de beek opgeleid (de beek lag daar hoger dan 
het maaiveld) om een groot verval te hebben 
bij het waterrad. Na de wasserij verdween de 
beek ondergronds naar de Grift. De beek heeft 
vroeger wel bovengronds gelopen en volgde 
globaal de Frans van Mierisstraat en de 
Zanderijweg. Het tracé liep echter aan de 
zuidkant van de Zanderijweg achter de huizen 
langs. 

Wassende vrouw bij Orderbeek met op de achtergrond 
wasserij Meijer “Ik had een heerlijke jeugd met veel natuur 
in de nabije omgeving en het zwemmen leerden we in de 
Sprengenbeek die water toevoerde naar wasserij Meijer  
vlak in de buurt.” zie ook www.oud-apeldoorn.nl

vervolg op pagina 27



Kleur in Apeldoorn biedt een uiteenlopende 
agenda met activiteiten op het gebied van 
ontspanning, ontwikkeling, creativiteit en 
spiritualiteit. 

Iedere vrijdag van 10.00-16:00 uur inloopdag
Vrij schilderen (acryl), healing, massage, meer te weten 

komen over de activiteiten van Kleur in Apeldoorn, een 

kopje koffie/thee drinken of een mooi gesprek. Je kan 

gewoon binnenlopen: J. Bosboomstraat 25C, 7312 LM 

Apeldoorn, email: kleurinapeldoorn@gmail.com.

Kijk op de website voor de agenda en meer info!

WWW.KLEURINAPELDOORN.NL

creativiteit

ontspanning

ontwikkeling

spiritualiteit



Situatie 2016
Het brongebied in het Orderbos is flink 
veranderd. Alle naaldbomen zijn verdwenen, 
de beschoeiing is vervangen, er zijn nieuwe 
bruggen en een nieuw pad tussen de 
sprengenkoppen aangelegd. De beek is nu 
weer van alle kanten zichtbaar. De beek wordt 
daar gekruist door wissels van zwijnen en 
reeën. Om te voorkomen dat deze verdrinken  
is de beschoeiing op diverse plaatsen 
onderbroken. In het begin was het gebied erg 
kaal, maar inmiddels staat het weer vol met 
brem en kleine grove den. Het pad middendoor 
is al flink dichtgegroeid en brengt je dicht bij de 
vele sprengenkoppen. 

Tussen het scoutingterrein en de Berghuizerweg 
is de beek helaas niet toegankelijk. In de visie 
op de Orderbeek staat: “Op dit punt is het heel 
jammer dat de bewoners van Apeldoorn niet 
langs de beek naar het bos kunnen lopen.” 
Dat zou een prachtige aanvulling zijn op het al 
uitgevoerde werk.  

Op het terrein van de wasserij is de beek in een 
opgeleid talud gelegd, waarna deze via een 
spectaculaire, deels onzichtbare vistrap  zijn 
weg vindt richting Orderplein. De vistrap is 
passeerbaar gemaakt voor vissen zoals 
beekprik en stekelbaarsjes. Op de oude muur 
erachter zijn nog sporen van de oorspronkelijke 
opgeleide beek zichtbaar. 

In het parkje van het Ordenplein, de Frans van 
Mierisstraat en Zanderijweg is de beek volledig 
bovengronds gekomen, inclusief de nieuwe 
bruggetjes voor de bewoners. Een aantal 
bewoners voert het regenwater af via de beek. 
Bij de Mesdagstraat op de plek van een oude 
sprengenkop is een speelse waterspeeltuin 
aangelegd, die volop gebruikt wordt. Water en 
zand blijven toch als speelmateriaal 
onuitputtelijk. Kinderen kunnen met een grote 
schroef water oppompen en dat weer laten 
afvoeren. Met boomstammen zijn speelse 
bruggetjes gemaakt over de beek. Een groot 
verschil met het saaie veldje van vroeger.

vervolg van pagina 25

Gaan we de ijsvogel binnenkort ontmoeten?

Doorkijkje bij grote vistrap bij Orderplein

Vooraanzicht grote vistrap bij Orderplein 

Speelveldje Mesdagstraat 2015  

Bij de Jachtlaan verdwijnt de beek (tijdelijk) 
ondergronds richting de Grift. In de toekomst 
zal de beek bovengronds aangesloten worden 
op de Grift of de Driehuizerspreng.

Waterspeelplaats Mesdagstraat 2016
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Molens langs de Orderbeek
Al vanaf 1620 zijn er watermolens in gebruik 
geweest langs de Orderbeek. Het betrof  
hier allemaal papiermolens. Het gaat om de 
molen bij het Berghuis, de Ordermolen, de 
Hennemansmolen (I en II) en de molen ‘t Hul.

De beek van het Berghuismolentje leverde in de 
17e eeuw al water aan het Loo; het molentje is 
in die periode al afgebroken. Tot 2008 stond in 
de directe omgeving van de beek het Waard-
manhuisje aan de Berghuizerweg, waarin 
eeuwen geleden de onderhoudstechnicus van 
de fonteinleidingen naar het Loo woonde.  
Dit pand is ondanks de monumentale status 
helaas afgebroken en vervangen door een 
nieuwbouwhuis.   

Bronnen
Gemeentelijk waterplan 2010-2015, Visie 
Orderbeek, Visie BIHO en Rode beek 
Veluwse beken en sprengen. Een uniek  
landschap ISBN: 978-90-5345-317-9
Websites: Apeldoorn.nl, Bekenstichting.nl, 
verenigingoudapeldoorn.nl, knnv.nl, 
Allemolenskaart.nl
Jan Folberts en Hans van Eekelen (namens 
Bekenstichting en KNNV werkgroep Sprengen  
en Beken)
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Energieneutraal maken van woningen
De gemeente heeft het voornemen om Apeldoorn in 2030 energieneutraal te maken.  
Dat houdt in dat in 2030 alle energie die de bewoners van Apeldoorn gebruiken (voor 
verwarmen van de woningen, voor verlichting, voor vervoer) duurzaam zou moeten 
worden opgewekt. Uiteraard zal dit (veel) geld kosten. 

Op dit moment mag men blij zijn als in 2030 
onze gebouwenvoorraad gemiddeld energie-
label C haalt. Het Rijk zet nu in op ‘Nederland 
in 2050 energieneutraal’ (energielabel A+). 
Om laagbouwwoningen energieneutraal te 
maken zijn de volgende maatregelen denkbaar:
•  dikke isolatiepakketten in buitenmuren, 

onder daken en onder vloeren
• driedubbelglas voor vensters 

Voorbeeld van een bestaande laagbouwwoning met een isolatieschil

• warmteterugwinning uit ventilatielucht
• warmtepompen
•  zonnepanelen en zonneboilers op daken dan 

wel in gevels

Wat de beste combinatie van maatregelen is, 
hangt af van de omstandigheden ter plaatse, de 
voorkeuren van de eigenaar, enz.
Voor bestaande woningen kan een isolatieschil 

Voorbeeld van portiekwoningen met nul op de meter. De balkons zijn voorzien van een witte schil met grote glazen deuren

over de woning worden geplaatst. Dat dit een 
kostbare maategel is, valt te begrijpen. Door 
innovatie en schaalvergroting hopen de 
bedrijven de kosten van een dergelijke ingreep 
naar beneden te krijgen, zodat dit binnen 15 
jaar terugverdiend zou kunnen worden. 

In onze wijk en met name in ons wijkdeel Orden 
staan veel hoogbouwwoningen. Uw wijkraad 
heeft zich laten informeren of deze woningen 
ook energieneutraal gemaakt kunnen worden. 
Het antwoord is ‘ja’. Dit kan voor zowel 
galerijflats als portiekwoningen. Ook dit zal 
uiteraard veel geld kosten. 

Een dergelijke verbouwing kan na een periode 
van voorbereidingen binnen een week worden 
uitgevoerd. De woningen zien er als nieuw uit 
en kunnen weer vele jaren mee. Het comfort in 
de woningen is na een dergelijke verbouwing 
aanzienlijk verbeterd en de bewoners krijgen 
geen energierekening meer. 

De galerijen en balkons vormen vaak een 
zogenaamde koudebrug, via welke warmte uit 
de woningen weglekt. Ook geven de koude-
bruggen vaak aanleiding tot vochtproblemen, 
schimmel en scheurvorming. Een oplossing 
hiervoor is een koudebrugonderbreking voor 
renovatie (en nieuwbouw)projecten zoals 
Isokorf.

Wij zijn benieuwd of de woningeigenaren, i.c. 
de woningcorporaties in onze wijk aan de slag 
gaan met het energieneutraal maken van hun 
woningvoorraad in onze wijk.
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(Ver)bouwingsplannen?
Op het moment dat u wilt (ver)bouwen moet u zich realiseren dat u altijd moet nagaan 
of er een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig is. Voor de meeste 
werkzaamheden aan de voorkant van de woning is een vergunning nodig. Soms heeft 
u geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud, het plaatsen 
van een carport of van een dakkapel aan de achterkant van uw woning. Voor kleine 
bouwwerken aan de achterkant van uw woning volstaat een meldingsplicht. 

U kunt denken dat u van alles aan de achterkant van de woning mag 
bouwen maar toch wordt u geacht om rekening te houden met de 
regels van het bestemmingplan, regels van het bouwbesluit en de 
eventuele eisen van de Welstandsnota. Zo gelden er regels wat 
betreft de plaats van het bouwwerk, hoogte, diepte en afstand tot  
de buren en de openbare ruimte. 

Bouwen van een carport achter de voorgevel 
Afgelopen maanden was er veel ophef over de opdracht van de 
gemeente om de carports in één van onze buurten te slopen. 
Deze carports werden in de afgelopen 15 jaar gebouwd in de 
veronderstelling dat een carport op de oprit aan de voorkant van de 
woning mag staan. Dit gezien het feit dat er naast vele woningen grote 
bomen staan, waardoor er geen ruimte voor een carport naast de 
woning is. Het waren leuke carports, maar helaas in strijd met het 
bestemmingsplan. De carports mogen alleen op het achtererfgebied 
gebouwd worden. Dat is het gebied dat zich een meter achter de 
voorgevel bevindt. De bewoners worden nu door de gemeente 
gedwongen om de carports te slopen. Een heel nare situatie dus. 

Controleer op tijd waar u rekening mee moet houden
Als u een carport of iets dergelijks wilt bouwen kunt u eerst het Besluit 
Omgevingsrecht raadplegen. Of kiezen voor een makkelijker weg: 
een afspraak maken met het omgevingsloket van onze gemeente. 
Daar kunt u meer informatie krijgen over de regels die gelden voor 
de carports, aanbouw en bijgebouwen. Voor al deze werken gelden 
andere regels. Het is dus handig om vooraf na te gaan wat het verschil 
is tussen een aanbouw en een bijgebouw. Ook voor het plaatsen van 
dakramen en dakkapellen gelden er regels van het bouwbesluit. 
Er wordt een minimale afstand vanaf de nok en de rand van het 
dak aangegeven. Controleer dus op tijd waar u rekening mee moet 
houden of laat u goed adviseren!

Installatiebedrijf
Groothedde
Apeldoorn

Installatietechniek sinds 1920
www.gebroedersgroothedde.nl

Tulpenlaan 11     055-5213594
Beleefd aanbevolen voor uw:

Loodgieterswerk, elektra, dakbedekking,
sanitair, centrale verwarming,

lood en zinkwerken , duurzame technieken .



Verkeersoverlast parkeren Apenheul

Overigens is toegezegd dat in juli en augustus de 
hoofdingang van AGOVV gebruikt gaat worden om 
de tijdelijke parkeerplaatsen te bereiken. Tegen de 
tijd dat u dit stuk leest zullen we weten of dat ook 
gebeurd is. In de tussentijd zouden wij het zeer 
waarderen als u uw ervaringen, liefst vergezeld van 
een foto, met ons deelt. Zo kunnen wij bijhouden of 
er nog meer ongelukken gebeuren met die rijplaten 
bijvoorbeeld.
Ten slotte zet de wijkraad zich er vol voor in om te 
zorgen dat de verkeersoverlast van de Apenheul uit 
onze wijk en die van de buren verdwijnt. Er zijn 
alternatieven (zoals een transferium buiten de stad, 
of gebruik maken van het overloopparkeerterrein 
van de Julianatoren), en wij willen graag dat de 
gemeente die gebruikt. 
Na de zomervakantie komt de gemeente met 
aangepaste voorstellen (na de onduidelijke en 
onvolledige voorstellen van januari 2016).  
Wij houden u dan zeker op de hoogte.

Vorig jaar is er veel overlast geweest door files op 
de kruising Asselsestraat en Laan van Spitsbergen, 
en ontstonden er gevaarlijke situaties door het 
mengen van voetgangersstromen met autoverkeer. 
Herhaaldelijk hebben wij aangegeven dat vooral 
het gebruik van de Harpweg een onverantwoorde 
keuze is. Tijdens dat seizoen is daar niks mee 
gedaan.
Afgelopen winter is er wel gewerkt aan aanpas-
singen. Er is tussen het tijdelijke parkeerterrein en 
het Klimbos een nieuw pad aangelegd en bij het 
reguliere parkeerterrein is een extra strook voor 
afslaand verkeer gemaakt.  
Die was zelfs bijna op tijd klaar voor het nieuwe 
seizoen. In elk geval hoeven bezoekers van de 
Apenheul zich nu niet langer langs de stroom auto’s 
te wurmen.
Maar voor de bewoners van Apeldoorn die met 
mooi weer het bos in willen, is niets geregeld. 
Sterker nog: er zijn rijplaten neergelegd om de 
Harpweg wat te verbreden. Dit levert vooral 
nieuwe gevaren op: de platen worden glad (zeker 
de metalen platen), steken omhoog en zijn voor een 
deel ook al weer verschoven. Voor kinderen is het 
gevaarlijk en ook voor wandelaars een naar 
obstakel. Navraag bij Accres (verantwoordelijk 
voor de parkeeroplossing) leerde dat deze platen 
er liggen ten behoeve van de brandweer… Tja.  
In de praktijk komt het erop neer dat ook auto’s niet 
graag over deze platen rijden, en voetgangers en 
fietsers alsnog wegdrukken.
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In 2016 zijn we het tweede en laatste jaar ingegaan waarbij 
tijdelijk gebruik gemaakt kan worden van een van de 
oefenvelden van AGOVV om te parkeren bij grote drukte bij de 
Apenheul. Deze mogelijkheid is gecreëerd om de gemeente de 
tijd te geven om met een structurele oplossing te komen voor het 
verkeersprobleem van de attractieparken in Apeldoorn-West.

rijplaten ook 
gevaarlijk voor 
kinderen

Rijplaten om de Harpweg te verbreden zijn gevaarlijk
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Verkeersveiligheid voor fietsers rond scholen
Eind april heeft de gemeente Apeldoorn alle scholen en de 
wijk- en dorpsraden benaderd om in gesprek te gaan over 
verkeersveiligheid rond scholen. Met name over de knelpunten 
die schoolfietsers ervaren op hun route van huis naar school 
en in de schoolomgeving zelf.

Als wijkraad juichen wij dit initiatief natuurlijk 
toe, en de verkeerscommissie is dus ook langs 
geweest bij de inloopmiddag. Hier waren 
vertegenwoordigers van de gemeente en van 
adviesbureau Bonotraffics b.v. aanwezig. 

Voor onze wijk, maar waarschijnlijk voor alle 
scholen in Nederland, geldt dat in de spitstijden 
het wegbeeld bij scholen rommelig is. Sommige 
ouders willen per se zo dichtbij mogelijk 
parkeren en fietsers moeten dan maar zien hoe 
ze het redden. Voor onze wijk geldt meer 
specifiek de ongelukkige oversteeksituatie bij 
het Cortenbosch College en de krapte bij 
bijvoorbeeld de Vijfster en de Wegwijzer. 
Maar ook bij de Victorschool waar toch een 
groot parkeerterrein in de buurt gebruikt mag 
worden, is het soms nog krap door auto’s. In de 
herfst en winter wordt dit nog slechter door 
veel bladeren of sneeuw op de weg.

Na de zomer is als het goed is de analyse van 
de diverse klachten en opmerkingen gereed, en 
worden de voorstellen voor verbetering gepre-
senteerd. Wij zijn natuurlijk heel benieuwd wat 
dat voor onze wijk kan betekenen. Mocht u zelf 
nog opmerkingen of goede ideeën hebben, dan 
kunnen die bij de verdere behandeling nog 
ingebracht worden.
Of er dan ook voldoende budget beschikbaar 
is om maatregelen te kunnen nemen zal nog 
moeten blijken. Maar de ambitie in de net 

aangenomen Verkeersvisie 2016-2030 schept 
wat dat betreft wel verplichtingen: ‘voor onze 
hele gemeente geldt dat kinderen veilig naar 
school moeten kunnen fietsen’. 

Jachtlaan tbv Wegwjizer lijnen op de weg en een Dwaallicht in de verte

Duidelijke gele lijnen bij de Wegwijzer Bordje met verkeerstips bij de Victorschool
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Bestuur

Vacature
voorzitter wijkraad

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

Jorina Ploeg
bestuurslid Cie Welzijn
Ritbroekdwarsstraat 42, 7312 DS
T 055 - 844 38 14
M 06-542 94 396
E welzijn@brinkenorden.nl

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

Margaret Bakker
interim voorzitter 
bestuurslid Cie Groen en Kunst 
Mauvestraat 183, 7312 LZ  
M 06 - 128 63 657
E groenenkunst@brinkenorden.nl

Adressen

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

Commissies

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

bestuurslid, adres zie 
linksmidden

•  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 Welzijn
Aandacht voor jong en oud,  
sociale veiligheid en leefbaarheid 
in de wijk
•  Jorina Ploeg, bestuurslid, adres 

zie linksonder
• Jolanda Boukari, adres zie boven

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

adres zie rechtsonder
•  Bob van Dongen 

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

Jacob Marisstraat 39, 7312 RS
M 06 - 558 07 791
E info@pktuinonderhoud.nl

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

adres zie rechtsmidden
•  Mieke Nieuwenhuis  

Ietje Kooistraweg 10, 7311 GZ 
T 055 - 521 86 39
E m.nieuwenhuis70@upcmail.nl
•  Lida Schaap 

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

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

Commissie Website & Wijknieuws
•  Laetitia Bosch (Wijknieuws) 

Hezeweg 58, 7335 BR 
T 055 - 533 69 22
E redactie@brinkenorden.nl
• Jolanda Boukari (Facebook) 
• Jorina Ploeg (Wijknieuws) 
• Jolet Bakker (Wijknieuws) 
• Website en nieuwsbrief
E website@brinkenorden.nl en 
E nieuwsbrief@brinkenorden.nl

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

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

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

bestuur en commissies

?



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

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

Zumba
Steps
Isokin balance
Personal training

Isokin Training & Therapie
Jean Monnetpark 19

7336 BA Apeldoorn

055 - 534 10 82

isokin@isokin.nl

www.isokin.nl

VSO-Apeldoorn
lid VSO-Netwerk

www.vso-apeldoorn.nl

•  Expertisecentrum bij  
voet- en loopproblematiek  

•  Aanmeten van  
(sport) steunzolen

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

VSO-Apeldoorn is een onderdeel van Isokin Training & Therapie
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Agenda Algemene Vergadering
Datum
Woensdag 12 oktober 2016

Locatie 
Scholengemeenschap Sprengenloo, 
Sprengenweg 81 (ingang Pr. Beatrixlaan)

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. Ingekomen stukken en mededelingen
3.  Goedkeuren notulen Algemene Vergade-

ring van 20 april 2016
4.  Bestuurlijke zaken: aftredend en herkies-

baar Jolanda Boukari, secretaris 

aftredend en herkiesbaar Jancko Rijpma, 
voorzitter Verkeer 
aftredend Margaret Bakker, voorzitter 
Groen & Kunst

Een voordracht voor (tegen-)kandidaten moet 
door tenminste tien leden, zeven dagen voor 
aanvang van de algemene vergadering worden 
ingediend bij de secretaris van de wijkraad.

Afscheid van John Verhoek, redactielid 
Wijknieuws
Afscheid van Laetita Bosch, redactielid 
Wijknieuws
Nieuw Jolet Bakker, redactielid Wijknieuws 
      
5.  Thematafels: per thema (verkeer/

bouwen&wonen/welzijn/groen&kunst) 
inbrengen van ideeën, verbeterpunten, 
initiatieven van wijkbewoners.

6. Rondvraag

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 april 2017. De uiterlijke aanlever-
datum voor kopij van die uitgave is in de 
tweede week van januari 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 e-mail 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 gemeente 
Apeldoorn
T 055 - 527 48 80
E info@buurtbemiddeling.nu

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

.

Stimenz (voorheen Wisselwerk)
Vosselmanstraat 300  
Postbus 10119, 7301 GC  
T 055 - 521 96 44
E info@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
Twitter @055Noordwest

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

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

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

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

+Punt
Germanenlaan 370, 7312 JJ
T 055 - 356 01 08

MD Veluwe
Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn
T 0900-230 0 230 (lokaal tarief)
E g.tabak@mdveluwe.nl
www.mdveluwe.nl
spreekuur op dinsdagmiddag in het +Punt  
 
De Zonnebloem, afd. Centrum West 
T 055 - 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

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

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


