
   wijknieuws 
Brink & Orden

jaargang 27 2018 nummer 1  

een uitgave van

Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

De Sprengenvallei en Badhuisspreng

over burgemeesters, molens, badhuizen, een zwembad én de sprengen 

Als afsluiting van de serie over de 
sprengen en beken in Orden en omgeving 
leest u in deze uitgave meer over de 
Sprengenvallei en de Badhuisspreng.

De Badhuisspreng ligt er al bijna tweehonderd 
jaar en wordt gevoed door de sprengenkop-
pen, diep verzonken in het Sprengenpark bij de 
rotonde bij AGOVV. De Sprengenvallei is 
eigenlijk helemaal geen spreng maar een 
overloop voor overtollig water als het 
water niveau van de grote vijver in park Berg en 
Bos te hoog wordt. Rond 1930 werden met veel 
mankracht deze grote vijver en de Sprengen-

vallei uitgegraven. Toen werden beide 
sprengen ook met elkaar verbonden via een 
ondergrondse verbinding tussen het eind van de 
Sprengenvallei en sprengenkoppen van de 
Badhuisspreng. Waarom leest u hieronder.

Sprengenvallei
De Sprengenvallei is nauw verbonden met de 
aanleg van de grote fraaie vijver in natuurpark 
Berg en Bos. Het hele gebied kwam honderd 
jaar geleden in handen van de gemeente.  

De geplande woningbouw ging gelukkig niet 
helemaal door. Alleen het gedeelte ten oosten 
van de J.C. Wilslaan werd bebouwd.  
De socialistische wethouder Van Trigt ging 
ervan uit dat men niet vrijwillig werkloos werd 
en daar lag dus een taak voor de gemeenschap. 
Nog een aardig actueel thema, dacht ik zo. 
Werkverschaffing heette dat toen, het was 
zwaar werk met schop, kruiwagen en trolleys 
op rails. De Sprengenvallei wilde men niet te 
breed maken, dus het werden steile taluds en 
dat maakte het extra zwaar. Burgemeester 
Roosmale Nepveu kwam vaak samen met veel 

vervolg op pagina 18...

Landelijk gelegen Badhuisspreng (bij Kennedylaan) (Bron: Henk Weltje)
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Beste wijkbewoners,

Als u dit leest is het alweer voorjaar. 
Terwijl ik dit schrijf is het eind januari, 
koud en nat. En wie weet komt er nog een 
heleboel sneeuw, kunnen we nog schaatsen 
en komt er dit jaar de (door velen) 
felbegeerde Elfstedentocht. Nu weten we 
of dat echt het geval is geweest…
Zo is het ook met ons werk in de wijkraad. 
Soms moeten we ver vooruitkijken, soms 
hebben we geen idee van wat er komen 
gaat, soms worden we er warm van, soms 
krijgen we koude rillingen en soms zeggen 
we achteraf “als we dat geweten hadden, 
hadden we het anders gedaan”. 
Dat er, ondanks al onze bemoeienissen, 
toch midden in de natuur plaats komt voor 
het parkeren van 1600 auto’s, was voor ons 
een koude douche. Maar het leven gaat 
door, dus we lopen ons al weer warm voor 
andere zaken! 
Hoewel, moeten we nog wel zo hard 
lopen? Wat betreft inspraak, invloed en 
participatie gaat er wellicht binnen de 
gemeente een wat andere wind waaien.  
In grote lijnen komt het er op neer dat de 
gemeente niet alleen meer die kritische blik 
van de dorps- en wijkraden wil (hoewel we 
natuurlijk ook veel positieve geluiden laten 
horen), maar liever van ‘de burger’ hoort of 
hij een goed plan heeft dat ‘waarde-
creërend’ is. Positieve initiatieven kunnen 
(financieel) gehonoreerd worden. Klinkt 
goed. 
Natuurlijk veranderen er dingen in de 
wereld en zijn er ontwikkelingen die 
sommige instituties overbodig maken of een 
andere rol toekennen. Misschien geldt dat 
ook wel voor de dorps- en wijkraden, 
omdat u als burger, zelf de weg wel weet 
te vinden bij de gemeente. U weet waar de 
informatie gehaald moet worden, met wie 
u binnen de gemeente daarover kunt 
spreken, u weet mede-bewoners te 

mobiliseren, u kunt een onderbouwd 
plan indienen, u beschikt over 
doorzettingsvermogen én u heeft de tijd 
om dit allemaal te regelen. 
Een ideale situatie die we iedere 
inwoner van Apeldoorn gunnen, want 
een prettige leef- en woonomgeving is  
o zo belangrijk. Dan kan het gaan om 
de beplanting in de straatperken, een 
snelheidsbeperking van dertig km, 
boomwortels die de stoeptegels 
omhoogduwen, te veel fijnstof in de 
lucht, kapotte riolering, buren die herrie 
maken. Of het zijn juist de 
straatspeeldag, de goede 
hondenuitlaatplaats, het speelveldje 
voor de kinderen, de buurtbarbecue, de 
supermarkt om de hoek, de school in de 
buurt, die het wonen zo prettig maken. 
Zo heeft ieder zijn overwegingen om in 
een bepaalde wijk te wonen. En het is 
aan ons allen om het plezierig en 
leefbaar te houden!
In deze editie van het Wijknieuws zijn 
de schijnwerpers o.a. gericht op 
Stimenz, de organisatie voor sociaal 
werk, die zich inzet voor het vergroten 
van het welbevinden en voor burger- en 
buurtkracht. Jan van Eijk vertelt over 
zijn werk bij Stimenz als buurtregisseur. 
Verder leest u een bijdrage van Elise 
Vlietstra, sociaal werker en met Cihan 
Özcan spraken wij over zijn werk met 
jongeren.
En natuurlijk weer een aantal artikelen 
over welzijn, wonen, verkeer en groen 
in onze wijk. 
Ik wens u een mooi voorjaar en alvast 
een heerlijke zomer!

Margaret Bakker, 
interim-voorzitter
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Margaret Bakker, interim-voorzitter



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. 

COLOFON
Wijknieuws is een uitgave van wijkraad 

Brink & Orden en wordt gedrukt in een oplage 

van 7000 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 

M 06 - 255 66 381 

E info@madeinholland.tv

Drukwerk Dijkgraaf-Rijsdorp, Apeldoorn

Niet vergeten!Algemene Vergaderingwijkraad Brink & Orden 
woensdag 11 april a.s.
Aanvang 20.00 uur

Zaal open vanaf 19.30 uurSprengeloo Sprengenweg 81
Meer info op achterpagina.
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Adverteren in het Wijknieuws
Het Wijknieuws Brink en Orden verschijnt 
twee keer per jaar in een oplage van 7000 
exemplaren. Het Wijknieuws wordt gratis 
huis-aan-huis verspreid in de gebieden 
Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, 
Waterloo en Orden. Wij onderscheiden de 
voorjaarseditie en de herfsteditie. 

Kopijsluiting en verspreidingsperiode zijn in elk 
Wijknieuws terug te vinden in het colofon.
Hieronder vindt u een overzicht van onze 
advertentietarieven. De factuur hiervoor 
ontvangt u binnen twee weken na verschijnen 
van het Wijknieuws tezamen met een bewijs-
nummer.

Mocht u hulp nodig hebben bij de opmaak van 
uw advertentie of wilt u een nieuwe adverten-
tie laten ontwerpen, dan kunt u goed terecht bij 
Made in Holland (info@madeinholland.tv) dat 
ook de opmaak van het Wijknieuws verzorgt.
Heeft u nog vragen over tarieven en formaten? 
Of heeft u een advertentieopdracht voor ons? 
Neem gerust contact op met de redactie: 
redactie@brinkenorden.nl

Bezorging Wijknieuws
Het Wijknieuws heeft een oplage van 7000 stuks. Deze worden door vrijwilligers bezorgd 
in een periode van ca. twee weken. Het kan dus gebeuren dat u nog geen Wijknieuws 
heeft, maar een kennis al wel. Tien dagen voor de Algemene Vergadering zou u uw 
Wijknieuws ontvangen moeten hebben. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn, dan kunt u 
contact opnemen met Jolanda Boukari: T 055 355 57 96 of via de mail: E secretaris@
brinkenorden.nl. U krijgt dan alsnog een exemplaar bezorgd.

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 in de laatste week 
van juli sturen naar:
E redactie@brinkenorden.nl
of naar E wijkraad@brinkenorden.nl.

Onze advertentietarieven:
A.  € 520,- voor twee plaatsingen én  

€ 290,- voor één plaatsing  
Binnenwerk omslag-staand: 21,6 x 30,3 cm 
(incl. 3 mm afloop aan alle zijden)

B.  € 445,- voor twee plaatsingen én  
€ 255,- voor één plaatsing 
Hele pagina binnenwerk-staand: 19 x 28 cm.

C.  € 265,- voor twee plaatsingen én  
€ 155,- voor één plaatsing 
½ Pagina – liggend: 19 x 13,8 cm.

D.  € 135,-- voor twee plaatsingen én  

€ 95,-- voor één plaatsing 
¼ Pagina – staand: 9,3 x 13,8 cm. 

Over deze bedragen bent u geen BTW 
verschuldigd !

De ideeënbussen die een aantal jaren op 
diverse plekken in de wijk geplaatst zijn, 
bleken niet te voldoen aan onze verwach-
tingen. Slechts een enkeling heeft van deze 
bussen gebruik gemaakt om zo wensen, 
ideeën, tips of klachten kenbaar te maken. 
Een deel van de briefjes was anoniem, 

waardoor we niet in de gelegenheid waren 
om de persoon te informeren of aanvullende 
vragen te stellen. 
We hebben besloten de brievenbussen weg 
te halen. Blijkbaar zijn er voldoende andere 
wegen om de wijkraad te bereiken: via 
telefoon, e-mail, Facebook of persoonlijk 
contact. Voor meer gegevens zie pag 42. 

Geen ideeënbus meer…
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Uw wijkraad  
op Facebook
Wijkraad Brink en Orden 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!

van stadsdeelmanager Wim Bergink

My home is my castle 
(en mijn wijk is mijn koninkrijk?)

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 !

Terwijl ik al 32 jaar in hetzelfde huis in Brinkhorst woon, heeft 
mijn oudste zoon de laatste veertien jaar al op twintig plekken 
in vijf landen gewoond. En toen hij recent verhuisde van Brussel 
naar Warschau leidde dat bij mij tot de vraag: “Waarom wonen 
we eigenlijk waar we wonen?”

van Brink en Orden evenzeer als voor mensen die in 
een andere wijk wonen. Als u het niet verder vertelt 
wil ik wel verklappen dat het mij niet zo trekt om in 
bijvoorbeeld de wijk De Maten te wonen. Maar ik 
kan eigenlijk niet goed aangeven waarom ik dat zo 
voel. En van mensen die er wel wonen hoor ik juist 
dat zij daar tot hun volle tevredenheid wonen.  
Dus wie heeft er dan gelijk? Blijkbaar kiezen we 
(onbewust?) voor een wijk waar we ons thuis 
voelen, of vergroeien we langzamerhand met de 
buurt waar we wonen. Mooi toch? Ik denk 
dat ik nog maar eens 32 jaar blijf wonen 
waar ik woon.

Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest
E  w.bergink@apeldoorn.nl
Twitter: @055Noordwest

Wim Bergink, stadsdeelmanager

Volgens het CBS verhuizen Nederlanders gemid-
deld eens in de tien jaar. Jongeren verhuizen vaker 
dan ouderen. Maar hoe kiezen we nu de plek uit 
waar we naar toe verhuizen? Studie of werk is 
natuurlijk een belangrijke reden om te verhuizen, 
soms naar een plaats ver weg, maar ook de liefde 
kan een goede reden zijn om haar/hem te volgen 
naar een andere plek. En soms, als we ouder 
worden, kan de behoefte aan zorg een reden zijn 
te verhuizen.
Sommige mensen willen steeds weer verder, maar 
veel mensen blijven, als het even kan, juist liever 
wonen in de stad of dorp waar ze zijn opgegroeid. 
De binding met de sociale omgeving is dan erg 
belangrijk; je kent de buurt, de mensen, de cultuur.
Uiteraard spreek ik regelmatig mensen in ons 
stadsdeel, ook in uw wijk. En hoewel de aanleiding 
voor zo’n gesprek vaak een probleem of een klacht 
is, komt bijna altijd in zo’n gesprek ook aan de orde 
dat de mensen verder met heel veel plezier in de 
wijk wonen. En dat blijkt nauwelijks afhankelijk van 
in welke wijk we wonen; dat geldt voor inwoners 
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van de buurtregisseur Jan van Eijk

Samen zorgen voor elkaar en voor  
een buurt waar je prettig woont
Alweer een jaar of zeven werk ik als 
buurt regisseur in uw wijk. Een goed 
moment om iets over dat werk te vertellen. 
Stimenz is de organisatie waar ik in dienst 
ben. 

Mijn werkgebied is Apeldoorn Noordwest en 
Centrum waar de wijken Brink en Orden ook in 
liggen. Ik ben dan ook regelmatig in uw buurt te 
vinden. Als mensen mij vragen wat ik doe zeg ik 
altijd dat ik het theater van de straat onder-
steun en stimuleer. Bewoners die zorgen voor 
een bruisende wijk waar mensen er voor elkaar 
zijn, horen op het podium van dat theater.  
Ik help hen daarbij als dat gewenst is. En in Brink 
en Orden zijn er veel mensen die zich inzetten 
voor die bruisende wijk. Zij doen dat met heel 
veel passie en ook veel plezier. 

Ik doe mijn werk samen met een aantal collega’s 
van Stimenz, Mee-Veluwe en de Wijkverple-
ging vanuit het welzijnsnetwerk. Voor mensen 
die een duwtje in de rug nodig hebben, of ze nu 
jong of oud zijn, hebben de welzijnsnetwerken 
verschillende mogelijkheden om iemand weer 
op de rit te krijgen. Denk daarbij aan een 
aantal gesprekken met een maatschappelijk 

werker, een buurtwerker die je meeneemt naar 
een plek waar je mensen kunt ontmoeten of de 
Nederlandse taal kunt leren. Of een huis-
bezoek om in je vertrouwde omgeving je 
problemen met de opvoeding van je kinderen te 
(h)erkennen tot een cursus Kr8kidzz, waarin 
jouw dochter weer leert om van zich af te 
bijten als het nodig is. Als je ouder wordt en niet 
precies weet waar je moet zijn met je vragen, 
word je geholpen en ook nog gewezen op een 
leuke koffieochtend in de buurt en een 
buurvrouw die de boodschappen wil doen.  
Het mooie is dat vele tientallen mensen in de 
buurt een bijdrage leveren aan deze hulp en 
ondersteuning. 

Zo draagt het welzijnsnetwerk bij aan een 
samenleving waarin met elkaar oplossingen 
worden gezocht. We werken samen met allerlei 
mensen in de wijk, de wijkraad, bij ontmoetings-
plekken, de Speeltuinvereniging, kerken, 
scholen, met de wijkagent, zorginstellingen, 
corporaties en vele, vele vrijwilligers.  
Zo ontstaat een bruisende en leefbare buurt. 
Met die vele bewoners zijn initiatieven ontstaan 
als buurttuinen, buren voor buren, Orden 
Schoon, buitenspeeldag, GrOOt WOrden in 

Orden event, WhatsApp buurtpreventie, 
kerstdiners, tussen Muziek en Koffie, activiteiten 
in 7312, het jongerenhonk, enz.
En als u echt wat extra ondersteuning nodig 
heeft, zorgt een medewerker van welzijnsnet-
werk of Stimenz ervoor dat u met de juiste 
persoon in contact komt. Of het nu gaat om 
schulden, de voedselbank of een samenloop 
van problemen, wij wijzen u de weg.

Jan van Eijk
Buurtregisseur Apeldoorn Noordwest
M 06 52634773
Email j.vaneijk@stimenz.nl
Twitter: www.twitter.com/janvaneijk

Jan van Eijk, buurtregisseur
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van de wijkwethouder Mark Sandmann

Woensdag 21 maart was het weer 
zover, de gemeenteraadsverkiezingen. 
U kon stemmen op de kandidaten van 
(plaatselijke) politieke partijen. 
Degene met de meeste stemmen ziet u 
binnenkort terug als raadslid in de 
gemeenteraad. Ik hoop dat u allemaal 
van uw stemrecht gebruik heeft 
gemaakt. Want waarom is dat nou zo 
belangrijk voor u als inwoner?

Elke gemeente in Nederland heeft een college 
van burgemeester en wethouders (B&W) en 
een gemeenteraad. Samen vormen ze het 
bestuur van de gemeente. 
De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar 
gekozen door de inwoners van de gemeente. 
Door te stemmen heeft u uw eigen 39 vertegen-
woordigers gekozen, die vervolgens uw stem 
weer kunnen laten horen. Op die manier heeft u 
zeggenschap over wie uw woonplaats bestuurt 
en kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die 
er binnen uw gemeente worden gemaakt. Want 
de gemeenteraad stelt uiteindelijk de kaders, of 
het nou gaat over afval, zorg, verkeer, 
onderwijs, bestemmingsplannen (wat mag waar 
gebouwd worden), Westpoint of de verdeling 
van het geld. 
Vervolgens controleert de gemeenteraad ook 
nog of de plannen goed worden uitgevoerd. 
Kortweg: het college van B&W bestuurt en 

voert uit en de gemeenteraad stelt kaders en 
controleert of de gewenste resultaten bereikt 
worden.
De resultaten van uw stemmen ziet u dus heel 
binnenkort terug in de gemeenteraad. Door te 
stemmen heeft u aangegeven wie er namens u in 
de gemeenteraad mede gaat bepalen wat er in 
uw woonplaats en zelfs uw eigen wijk gebeurt. 
Als u dit leest zijn de formatieonderhandelingen 
nog in volle gang. Welke wethouders in het 
college komen om het stokje over te nemen 
weet ik op dit moment van schrijven nog niet. 
Spannende tijden dus, want ik zou uiteraard 
graag door willen gaan als uw wethouder. 

Mark Sandmann
(demissionair) wijkwethouder 

Meer informatie vindt u op: 
www.apeldoorn.nl/verkiezingen 

Mark Sandmann, (demissionair) wijkwethouder

U heeft toch ook gestemd?



Veel liefs,
Mooi Onder Één Kap

JIJ BENT MOOI
JULLIE ZIJN MOOI

WIJ ZIJN MOOI

LAAN VAN ORDEN 8
7312 KJ APELDOORN

MOOIONDEREENKAP

MOOIONDEREENKAPINFO@MOOIONDEREENKAP.NL

055 - 5417 679

advertentie in magazine.indd   1 12-1-2018   10:43:17



7nieuws uit de wijk

ondernemers maken het samen mooi

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

Mooi Onder Eén Kap
Als je niet weet dat het er zit, dan fiets je er zo voorbij. Aan de Laan van Orden nummer 8, daar waar 
vroeger aannemer Draisma zat, bevindt zich nu een verrassend nieuw concept. Met een inrichting die 
stoer, industrieel en warm tegelijk is, heeft het een ruimtelijke en gezellige sfeer. 

De naam Mooi Onder Eén Kap laat meteen zien 
wat je er kunt verwachten. In het pand zijn 
verschillende bedrijven gevestigd op het 
gebied van beauty en gezondheid. Zoals Esther 
Doevendans en Atine Jonker tijdens ons gesprek 
zeggen: “het is een beautyconcept dat zich 
richt op de binnen- en buitenkant van de mens”. 

De hier gevestigde ondernemers zijn onderdeel 
van het concept Mooi onder één kap. Dat 
betekent klantgerichtheid, service en aandacht 
‘van a tot z’. Als ondernemer bij Mooi Onder 
Eén Kap kan je je volledig richten op je eigen 
werk, want Esther en Atine zorgen ervoor dat 
het aan de achterkant allemaal goed geregeld 
is. Denk hierbij aan een gezamenlijk afspraken- 
en kassasysteem, een koffiebar en natuurlijk de 
marketing. 

Welke bedrijven kan je hier zoal vinden? 
Een kapsalon, schoonheidssalon, een pedicure, 
een diëtiste, en een nagelstudio. Verder kun je 
er yogalessen volgen en het minder bekende 
qigong. Er wordt energetische therapie 
gegeven en je kan er genieten van zowel 
shiatsu- als ontspannings- en sportmassages.  
De aanwezige kledingcoach geeft niet alleen 
stijladvies aan particulieren en bedrijven, maar 
verzorgt ook een opleiding tot coach. 
Bijzonder trots zijn de dames van Mooi Onder 
Eén Kap op kapster Ilze Looyen. Zij heeft de 
eerste prijs gewonnen bij een wedstrijd in 
Londen. Zij won met haar creatieve kapsel de 
Trend Vision Award. Voordeel van het 
totaalconcept is dat zij zich helemaal kon 
richten op haar vakinhoudelijke creativiteit en 
zich geen zorgen hoefde te maken om de 
praktische zaken in de salon. Dat deden Atine 
en Esther.

Afspraken voor een behandeling kunnen 
afzonderlijk gemaakt worden, maar er zijn ook 
arrangementen, zodat de bezoeker een hele 
dag voor één prijs onder de pannen is. 
Enthousiast vertellen de beide dames dat er 
heel veel mogelijk is. 

Wil je samen met bijvoorbeeld een groep 
vriendinnen of collega’s een massage, gecombi-
neerd met een high tea en een make-up 
workshop? Dat kan. Of wil je een manicure, een 
pedicure en daarna een lekkere lunch? Dat kan 
ook. Of een workshop boogschieten en daarna 
een bierproeverij? Ook prima. Zoals je ziet, zijn 
niet alleen vrouwen maar ook mannen welkom! 

Momenteel zijn de dames druk met het RTL4 
programma De Beste van Nederland. Hier 
vertegenwoordigt Mooi Onder Eén Kap de 

provincie Gelderland in de categorie Beauty 
en Uiterlijke verzorging. Tussen alle behandelin-
gen door werd er de afgelopen tijd gefilmd en 
gevlogd. Iedereen kan de komende maanden 
genieten van een NL-Mooi arrangement.

Er zijn plannen voor nog meer activiteiten: 
kookworkshops, barbecues? Alles (nou ja, bijna 
alles), is mogelijk. De dames van Mooi Onder 
Eén Kap kunnen zelfs op een eigen gekozen 
locatie voor je aan de slag. Zoals ze dat ooit 
eens voor een groot aantal mensen hebben 
gedaan in Groningen. Een pop-up ‘Mooi Onder 
Eén Kap voor één dag’ is dat geworden!

Inmiddels hebben ze hun tweede vestiging 
geopend in Loenen. In het gebouw van Kieveen 
zijn een kapsalon en beautysalon gevestigd. In 
combinatie met koken, kleding en interieur is dit 
een mooi totaalconcept.

Het is duidelijk, de beide dames houden van 
mooie dingen, maar ook van hard werken en 
vernieuwen. Kortom, het is mooi geregeld bij 
Mooi Onder Eén Kap!

Enne... parkeren voor de deur.
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Wijkagent Eddy van Essen herinnert zich nog goed  
hoe het er vroeger aan toe ging in onze wijk.

nieuws uit de wijk

Mijmeren

Het is kerstavond 2017 en ik heb een late 
wijkagentendienst. Het is rustig in 
Apeldoorn. Serious Request op het 
Marktplein loopt vanavond ten einde.  
Ik heb zojuist mijn administratie op orde 
gebracht. Ik hoor op mijn portofoon dat het 
elders in onze politieregio wel druk is. 
Ik kijk vanuit het raam op de zevende 
etage van het politiebureau aan de 
Europaweg over een donkere wijk Orden. 
Ik had beloofd een stukje te schrijven voor 
het Wijknieuws Brink en Orden en zoek 
een openingszin. Ik heb hem…

Mijn gedachten gaan zo’n vijfenzestig jaren 
terug. Mijn eerste levensjaren in de wijk Orden. 
In een duplex benedenwoning aan de Aalbert 
Cuyplaan 39, daar stond mijn bedje. 
Klein, erg klein was ons huis, met de buitendeur 
aan de achterzijde, aan de tuin. Slechts een 
slaapkamer voor zowel mijn ouders als mij. 
Boven ons, met de buitendeur aan de straat-
zijde, woonde de familie Pasman. Mijnheer 
Pasman kwam ik, heel bijzonder, kort geleden 
nog tegen. Hij woont nog steeds aan de 
Aalbert Cuyplaan. 

Voor mij als kind was de wereld overzichtelijk. 
Bijna niemand in onze straat had een auto en 
spelen kon gewoon op straat. Op de Van 
Ostadelaan stonden zelfs regelmatig twee 
korfbalpalen midden op straat en werd er over 

en weer gescoord. Rondjes in de buurt reed ik 
op een oude step en later op een derdehands 
doortrapfiets, die van een neefje was geweest. 
Met de bal ‘stoepranden’ en op woensdagmid-
dag met andere kinderen uit de straat TV kijken 
bij de overbuurvrouw. Schoentjes netjes uit bij 
de achterdeur en met zijn allen op de grond 
voor de TV. Ik herinner mij De Verrekijker, 
Dappere Dodo en van wat later, Rawhide, 
waarvan het introliedje in mijn hoofd gebeiteld 
zit. 
Je groeit, gaat op avontuur en je begint je 
wereld te verkennen. Tussen de Pieter de 
Hoochlaan en de spoorlijn staan nog geen 
huizen maar tussen de weilanden ligt daar op 
een dag speeltuin Kindervreugd!
Een aardige man met een pet houdt toezicht en 
plakt een pleister als je knie kapot was gevallen 
of wanneer je een schommel tegen je hoofd 
had gekregen. En de zomerdagen... die waren 
altijd zonnig en duurden eindeloos lang. 
Het Ordenplein bestond nog niet maar op de 
Rembrandtlaan waren een paar winkels, ik 
herinner me een groenteboer en een speel-
goedwinkel. En waar nu de Treverilaan is, lagen 
destijds de voetbalvelden van Robur et 
Velocitas, voordat de houten tribune daar in 
vlammen opging. 

Op de hoek Aalbert Cuyplaan/Mauvestraat 
stond een telefooncel, zwarte Piet was nog 
zwart en woorden als milieu of genderneutraal 

bestonden volgens mij nog niet. De wijkagent 
op zijn strenge zwarte herenfiets had geen 
haast en nog tijd voor een praatje. Hij was in 
dienst bij de Gemeentepolitie Apeldoorn. 

Nu, aan het einde van mijn tweede fase in 
Orden en mijn pensioen in zicht komt, ziet de 
wereld en dus ook Orden er heel anders uit. 
Bijna elk gezin bezit een of meerdere auto’s, 
het parkeren (zoals het hoort) is een probleem 
en kinderen hoeven niet meer naar de buren om 
TV te kijken, want ze hebben zicht op de hele 
wereld via hun smartphone of tablet. 
Uw wijkagent is nu bij de Nationale Politie en 
werkt vanuit een kantoorkolos op een winderig 
industrieterrein aan de rand van de stad, het 
enige politiebureau in deze gemeente met zijn 
160.000 inwoners. Nog maar enkele jaren 
geleden telde het stedelijk gebied van 
Apeldoorn vijf (!) wijkbureau’s en werkte de 
politie dicht bij de inwoners in wijkteams. 

Via moderne technieken probeert de moderne 
wijkagent met zijn collega’s vanuit het huidige 
politiekantoor contact te maken en te houden 
met zijn wijkbewoners. Een gewoon ouderwets 
rondje per fiets of lopend is er bijna niet meer 
bij. Altijd haastig in een auto onderweg naar of 
van een klus. Via de dagelijkse rapportages van 

vervolg op pagina 10 ...
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bekend bij de gemeente en andere instanties 
die naast de politie actief zijn in de wijk. Aan 
oplossingen wordt voortdurend gewerkt. 

Ik denk de laatste tijd vaak: is de wereld, het 
leven, nu beter of slechter dan in mijn eerste 
levensjaren in Orden? Ik weet het niet, ik was 
toen nog een kind, het is in ieder geval anders!
O ja, speeltuin Kindervreugd, die heeft alle 
stormen van de tijd doorstaan, dankzij de inzet 

zijn collega’s in de noodhulp, behoudt hij het 
overzicht van wat er speelt in de wijk en vooral, 
waar extra aandacht naar toe moet. Eigentijdse 
problematiek zoals woninginbraken, hennep-
kwekerijen, loverboys en ernstige woonoverlast 
zijn nu ook tot in Orden doorgedrongen. 

Toch blijft het een betrekkelijk veilige wijk waar 
het over het algemeen prettig wonen is. 
Aandachtspunten zijn er zeker en die zijn ook 

Mijmeren met wijkagent Eddy van Essen

... vervolg van pagina 9

van de onvermoeibare Antoinnette Bletterman, 
andere bestuursleden en lieve vrijwilligers. De 
speeltuin ligt op dezelfde plek nog steeds te 
blinken in de zon met rondwaaiende, vrolijke 
kinderstemmen. Kinderen die ook weer naar 
een andere wereldorde op weg zijn…beter of 
slechter, mooier of lelijker, liever of harder?

Eddy van Essen
wijkagent Orden
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Wijkontmoetingscentrum de Brinkhorst
Als je vanaf de Asselsestraat de Ritbroekstraat in gaat staan er sinds enige tijd aan de 
rechterzijde van de straat vier prachtige woningen. Voorheen was er op die locatie in het 
wijkontmoetingscentrum de Brinkhorst een enorme hoeveelheid aan activiteiten waar te 
nemen. Tot na de zomer van 2008, toen het ontmoetingscentrum voorgoed de deuren 
sloot. Daarvoor was Drukkerij-Stempelfabriek Scheulderman op dat adres gevestigd. 

Gaan wij nog verder terug in de geschiedenis 
dan vinden wij op het adres Ritbroekstraat 2  
de Timmerfabriek van Naber. 

De Brinkhorst
Tijdens een gesprek met de beheerders van 
destijds, Wim de Weerd en Jan Velthoen, werd 
ons al snel duidelijk dat er een grote variëteit 
aan activiteiten plaatsvond in de Brinkhorst.  

Een kijkje in de Ritbroekstraat toen ontmoetingscentrum de Brinkhorst er nog stond.

kijk in de wijk... toen en nu

Een greep daaruit: Bridgeclub BISS, Schaakstad 
Apeldoorn, een biljartclub, bingoavonden, 
 een kookcursus (Moermandieet) en een 
kapsalon voor ouderen. Ook de Basisgemeente 
hield er de vieringen, er was een inburgerings-
cursus ‘van kruudmoes tot couscous’ en de 
jaar vergaderingen van de wijkraad Brink en 
Orden onder leiding van voorzitter Lode 
Meijer, werden daar gehouden.

Ook Buurtverenigingen Centrum West en Ons 
Genoegen, maakten gebruik van de Brink-
horstaccommodatie, ondanks de niet al te beste 
verhoudingen tussen die twee. De meeste 
activiteiten, onder verantwoordelijkheid van 
Wisselwerk (nu Stimenz), zijn naar het Duiven-
sportcentrum aan de Prinses Beatrixlaan 
gegaan. De Brinkhorst stond bekend als een 
wijkontmoetingscentrum voor ouderen.  
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Er zijn in onze wijk een aantal 
bijzondere straten en plekken met 
een rijke geschiedenis.  
Ook nu weer een bijdrage van 
Cor Broekhuis en Dick de Graaf, 
twee wijkbewoners en lid van de 
Vereniging Oud Apeldoorn. 

Drukkerij en Stempelmakerij Scheulderman 
Stempelfabriek Scheulderman was een 
gerenommeerd bedrijf in Apeldoorn en maakt 
nu deel uit van Miller Graphics Holland BV aan 
de Watermanstraat op het industrieterrein 
Apeldoorn Noord. In advertenties van de 
Nieuwe Apeldoornsche Courant (NAC) begin 
jaren ’40 zien wij dat Stempelfabriek-Drukkerij 
Scheulderman gevestigd was op het adres 
Nieuwstraat 41, hoek Asselsestraat, telefoon-
nummer 2594. Begin jaren vijftig heeft het 
bedrijf zich gevestigd op het adres  
Ritbroekstraat 2.
In het CODA Museum onder nummer V05059  
ligt een fraai werkstuk van deze firma. In de 
collectie Kunstnijverheid en Gebruiksvoor-
werpen vind je een zware koperen plaat met 
dier- en plantfiguren erin gegraveerd. In deze 
vorm werden rubber stempels gegoten.

Drukkerij en stempelmakerij Scheulderman in 1967.

Op dezelfde locatie staan nu een paar mooie huizen.

Het was een komen en gaan voor een kopje 
koffie of thee, krantje lezen of even bijpraten 
met buurtgenoten. Een van meest markante 
vaste bezoekers was oud-loodgieter Willem 
van Werven. Hij kreeg het zelfs voor elkaar dat 
een vrijwilligster met hem mee ging naar het 
centrum om broodnodige nieuwe kleren te 
kopen. 

Het wijkcentrum was destijds op een zeer 
krappe kavel gebouwd. Parkeerruimte voor 
auto’s en een stalling voor fietsen waren ver te 
zoeken. Naaste bewoners klaagden steen en 
been over geluidsoverlast en waren blij met de 
toezegging van wethouder Wegman in 
september 2008, dat het gebouw spoedig 
gesloopt zou worden. Echter in januari 2009 
kregen zij een brief in de bus met de medede-
ling dat het gebouw tijdelijk onderdak zou 
geven aan o.a. de Stichting VluchtelingenWerk. 
Het bleek niet alleen om dagactiviteiten te 
gaan, dus van blijheid was bij de bewoners van 
de Ritbroekstraat geen sprake meer. Eind 
september 2009 maakte de gemeente bekend 
dat de Brinkhorst begin 2010 gesloopt zou 
worden. Na het afbreken van het pand heeft 
het nog vele jaren geduurd voordat met de 
bouw van de eerste woningen begonnen werd.  

Timmerfabriek Naber
De uit Drenthe afkomstige Zwier Naber begon 
rond 1920 een Machinale Houtbewerkings 
Werkplaats op het perceel K 7938 aan de 
Ritbroekstraat 2 in Apeldoorn. Tijdens de 
oorlogsjaren ’40 - ’45 draaide de fabriek 
gewoon door hoewel niet op volle kracht. 
Wij hebben het volgende bericht gelezen in de 
NAC van vrijdag 2 maart 1945, dus zes weken 
voor de bevrijding van Apeldoorn. 
“Er bestaat thans weer in beperkte mate de 
mogelijkheid klompen te laten repareren bij de 
firma Naber, Ritbroekstraat 2, alhier”. 
Na het overlijden van vader in 1951 hebben  
zijn zonen Piet en Jan de zaak overgenomen. 
Timmerfabriek Naber begon met de ontwik-
keling van houtskeletbouw.
De groei van het bedrijf maakte een verhuizing 
naar een fabriekspand aan de Vlijtseweg 
noodzakelijk. In 1955 kocht Bouwfonds het 
bedrijf van de gebroeders Naber dat verder 
ging onder de naam Timmerfabriek Apeldoorn, 
voornamelijk actief met houtskeletbouw 
toegepast in de woningbouw.



Postduiven in onze achtertuin

12 nieuws uit de wijk

bijzondere hobby’s in de wijk

Van een van de wijkraadsleden hoorden 
wij dat zijn buurman binnenkort na veertig 
jaar zou stoppen met het houden van 
postduiven. Daar hangt vast wel een mooi 
verhaal aan…

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

Een goed hok is belangrijk want duiven zijn gevoelig voor wind en tocht.

Jeanney en Rob Huisman zijn gek op postduiven.

Op maandagochtend verhandelde hij deze 
duiven samen met een vriend, op de veemarkt  
in Apeldoorn. De duiven waren nog niet 
uitgewend, d.w.z. gewend aan een hok op een 
andere plek en daarom vlogen ze iedere keer 
weer terug naar het konijnenhok en zo werd het 
een sport om steeds weer deze twee duiven 
aan te prijzen en te verkopen.

Naast zijn werk heeft Rob altijd in de post-
duiven gezeten, maar nu hij met werken is 
gestopt, hebben Jeanney en hij besloten ook 
met de duiven te stoppen. “Je bent er zeven 
dagen in de week mee bezig en kunt eigenlijk 
nooit samen op stap”. 
’s Morgens en ’s middags worden de duiven 
getraind en vliegen ze in de buurt rondjes.  
Voor dit trainen wordt een lange stok met vlag 
gebruikt. Daarnaast ben je druk met het zoeken 
naar goede exemplaren en het kweken en 
verzorgen. In de wintermaanden zijn er rond de 
45 duiven in het hok en ’s zomers zijn dat er wel 
tachtig. Het kweekseizoen begint al in decem-
ber en van maart tot half september is dan de 
vliegperiode.

Belangrijk is het milieu in het hok, in het begin is 
Rob daar druk mee geweest, hij heeft regelma-
tig aanpassingen aan het hok gedaan om te 
zorgen dat de winddruk in het hok goed was. 
“Duiven zijn namelijk supergevoelig voor tocht 
en wind”. Bijna was hij om die reden al in 2007 
gestopt met zijn hobby, maar Jeanney stak daar 

Bijzonder is al dat Jeanney, samen met haar man 
Rob Huisman de postduiven kweekt, verzorgt en 
aan wedstrijden mee laat doen. Hoewel de 
term fokken eigenlijk hoort bij vogels, wordt in 
de duivensport gesproken over kweken. Het is 
maar waar je aan gewend bent.

Rob zijn carrière op dit terrein begon al toen 
hij als kind van zijn oom twee duiven kreeg, die 
hij stiekem voor zijn ouders verborg op het 
schap van het konijnenhok. 

een stokje voor: er werd nog een laatste 
aanpassing gedaan die goed uitpakte en zij is 
zich toen ook actiever met de sport gaan 
bemoeien.

In de weekenden was het vaak spannend, welke 
duiven zouden als eerste terugkeren op het 
hok? Zouden ze in de prijzen vallen? In de 
wedstrijd gaat het er namelijk om welke duiven 

Kent u buren of mensen in de straat 
met een bijzondere/interessante/leuke 
hobby? Meld dit bij de redactie en 
misschien staat het verhaal van deze 
mensen in de volgende editie van het 
Wijknieuws.

Een mooie jonge duif.

vervolg op pagina 13...
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als eerste terugkeren na een reis van soms wel 
750 kilometer. In een vrachtwagen worden de 
duiven eerst uitgezet altijd richting het zuiden. 

Elke duif heeft een unieke chip waarmee via 
een antenne geregistreerd wordt wanneer 
deze weer binnenvliegt. Dan zaten Rob en 
Jeanney met een club duivenliefhebbers in 
spanning thuis en werden er lekkere dingen 
gemaakt en gegeten. Verschillende keren zijn 
de duiven van de familie Huisman in de prijzen 
gevallen wat op Teletekst terug te lezen was. 
Die tijd zullen ze wel missen.

Anders dan in China is er in Nederland nog 
geen gokelement in de duivensport, het is 
natuurlijk wel belangrijk om met goede duiven 

te vliegen, maar in Nederland praat je dan 
over duiven met een waarde van 150 tot 200 
euro. Nederlandse duiven zijn erg geliefd en 
via internet wordt er druk gehandeld, maar 
vooral vanuit China, Mexico en Japan gaat het 
dan om heel andere bedragen. 

Net als bij veel andere verenigingen loopt het 
aantal actieve leden van de vereniging waar 
Rob en Jeanney lid van zijn, terug. In Apeldoorn 
waren ooit vijfhonderd actieve leden, nu zijn 
dat er nog zo’n zeventig van wie velen meestal 
de leeftijd van 65+ hebben. 

Waar duivenliefhebbers vooral de laatste tijd 
last van hebben zijn roofvogels. Regelmatig 
worden jonge duiven gepakt door valken en 

Een mooie jonge duif.

Postduiven in onze achtertuin

haviken, zeker nu er op sommige gebouwen 
nestkasten voor deze vogels zijn aangebracht.
Nu is Rob bezig met de verkoop van zijn duiven 
en verschillende spullen. Achter het huis staat 
nog een prachtig hok dat ook een andere 
bestemming zal krijgen. 

Wat blijft, zijn de prijzen en de verhalen die 
Jeanney schreef o.a. over hoe zij als vrouw de 
duivensport heeft beleefd. Op hun website 
staan nog meer wetenswaardigheden: 
www.jean-robhuisman.nl

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

Beachveld in Apeldoorn
Wij zijn zeer verheugd dat wij, s.v. Orderbos, 
begin maart een aanvang zullen maken met de 
aanleg van ons beachveld. Medio april zal het 
klaar zijn en kan er op gesport worden.
Het zal een multifunctioneel beachveld zijn 
waar sporten zoals beachvolleybal, beach-
tennis, beachfitness, beachfootvolley en 
beachsoccer op beoefend kunnen worden. 
Orderbos Beach zal op ons trainingsveld 
aangelegd worden en zal hoogstwaarschijnlijk 
het hoogste beachveld van Nederland zijn.  
(48 m boven NAP).

De vrijwilligers bij het beachzand nemen een groot deel van de werkzaamheden voor hun rekening.

Van Wim van Kampen van 
sportvereniging Orderbos, afdeling 

Beach/Open Club ontvingen wij 
onderstaand bericht.
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Dit beachveld is tot stand gekomen met eigen 
Fundraising, de gemeente Apeldoorn en de  
provincie Gelderland.
Zorg- en Welzijnorganisaties zoals Pluryn en 
Stimenz zullen van Orderbos Beach gebruik 
maken, maar ook scholen zoals het Veluws 
College Cortenbosch.
Alhoewel s.v. Orderbos reeds bekend is van zijn 
voetbal- biljart- en dartsafdeling wordt met het 
beachveld een extra zet gegeven om nog meer 
een OpenClub te zijn.
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gratis zelfhypnose voor lezers

Succesvol en Gelukkig 
met hypnotherapie

Ik bezocht Yvette op een frisse woensdag-
middag bij haar thuis. De rustgevend ingerichte 
woning op de 13e verdieping biedt een 
grandioos uitzicht over onze wijk en de 
prachtige bossen in de omgeving. Yvette is een 
mooie vrouw met een liefdevolle en vrolijke 
uitstraling. Genietend van een kopje thee en 
een indrukwekkende voorbij waaiende 
wolkenpartij vroeg ik haar:

Waarom zijn mensen vaak niet gelukkig  
of succesvol?
Yvette: “Mijn overtuiging is dat wij ons eigen 
leven, ons eigen geluk, creëren. En ik geloof 
dat die maakbaarheid zelfs groter is dan wij 
kunnen bedenken. Wat ons weerhoudt om écht 
blij met onszelf te zijn, om écht stappen te 
durven nemen, zijn onze belemmerende, 
meestal onbewuste overtuigingen. Deze zorgen 
ervoor dat wij, zowel op persoonlijk als op 
zakelijk vlak, niet verder kunnen groeien.  
Deze overtuigingen werken beperkend op het 
geluksgevoel. Als deze overtuigingen worden 
weggenomen, kan het geluk weer stromen.”

Hoe help jij mensen dan van deze  
belemmerende overtuigingen af te komen?
“Ik ben therapeut en gebruik hypnose om 
mensen te helpen. Hypnose is een geschikte 

methode om je te ontdoen van alles waar je 
last van hebt, emotioneel of lichamelijk…  
Zo kunnen we samen werken aan het oplossen 
van angsten, onzekerheden, emoties als 
boosheid of jaloezie, fobieën, verslaving,  
stress en zelfs ziektes.”

Worden dat dan geen eindeloze en dure 
behandeltrajecten?
“Nee, zeker niet. Ik heb meestal maar drie 
sessies nodig om iemand van een specifiek 
probleem af te helpen. Na de derde sessie is 
men vaak al zo blij en opgelucht dat er geen 
verdere sessies meer nodig zijn. Soms wil 
iemand nog verder werken aan belemmerende 
overtuigingen. Dat kan natuurlijk. 

Is het voor iedereen geschikt? Ook voor 
kinderen bijvoorbeeld?
“Ja, in principe wel. Al zijn er natuurlijk wel 
mensen die zich hevig verzetten tegen het idee 
van hypnose. Daar zijn door -onder andere de 
tv shows- wat misverstanden over ontstaan.  
Het belangrijkste misverstand is wel dat mensen 
denken dat ze hun eigen wil of de controle 
over zichzelf verliezen. Dat ze als een 
tokkelende kip door de kamer gaan fladderen. 
Dat gebeurt absoluut niet! Tenzij ze het zelf 
graag willen natuurlijk, hahaha!

Voor kinderen en adolescenten is het een heel 
geschikte methode om van allerlei klachten en 
onzekerheden af te komen, zoals bedplassen, 
faalangst, verdriet of boosheid na verlies of 
scheiding.”

Hoe gaat het in zijn werk? Ik kom binnen 
en dan…
“OK. Stel je hebt een probleem en je hebt mij 
gevonden in dit wijkmagazine. Dan ga je naar 
de contactpagina van mijn website: 
www.succesvolgelukkig.nl en email je me of belt 
me zodat we een afspraak kunnen maken voor 
een intake en drie hypnosesessies.
Tijdens de intake leer ik je beter kennen en  
zoeken we samen naar de kern van het 
probleem. Dan leg ik uit wat ik voor jou kan 
betekenen en laat ik je even kort kennis maken 
met hypnose. 

Tijdens de hypnose lig of zit je in een gemak-
kelijke stoel en je luistert naar mijn stem. Door 
de ontspanning en het fijne gevoel tijdens de 
hypnose kunnen we veel makkelijker dan 
normaal de oorsprong van het probleem in je 
innerlijk opsporen.

De volgende afspraak is de eerste hypno-
therapiesessie, die duurt anderhalf uur en 
daarin gaan we echt de diepte in. We gaan in 
deze sessie bezig om je probleem op te lossen. 
We gaan veelal terug in de tijd, dat noemen we 
regressie, daar kunnen we het probleem ook 
werkelijk oplossen. 
Soms zijn mensen bang dat ze dan nare zaken 
uit hun verleden moeten herbeleven. Het 
bijzondere is dat jouw onderbewustzijn je de 
beelden en herinneringen geeft die jij aankan, 
het zorgt goed voor je. Hierdoor kom je vaak 
terug in heel andere momenten dan jij ver-
wacht. En wij kunnen daar samen prettig mee 
werken. Het magische van een regressie is dat 
die nare herinneringen daarna ontdaan zijn van 
alle emoties. Dat geeft een enorme rust en 
opluchting.

De tweede en derde sessie van ongeveer 
anderhalf uur zijn erg belangrijk, want tijdens 
de eerste sessie gebeurt er veel en dat moeten 
we in de volgende sessies nog uitwerken. Ik 
vergelijk dat graag met onkruid in een tuintje. 
Onkruid overwoekert niet alleen de mooie 
bloemen in onze tuin maar verbergt ook de 

Wie wil er nou niet gelukkig en succesvol zijn? Iedereen toch! Maar wat te doen als  
je niet gelukkig of succesvol bent? Iemand die daar antwoorden en daadwerkelijke 
oplossingen voor heeft, is veelzijdig ondernemer, wijkbewoonster, schrijfster en 
hypnotherapeut Yvette Rooding.

Yvette Rooding brengt een cliënt in een ontspannende hypnose. 
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kleinere onkruidstruikjes. Die pakken we in de 
tweede en derde sessie aan. En tijdens die 
derde keer zet ik onder hypnose ook vaak nog 
wat positieve suggesties in je onderbewustzijn 
waardoor je helemaal krachtig en blij naar huis 
gaat.”

Kan je op de website ook teruglezen hoe 
anderen het hebben ervaren?
“Jazeker!” reageert Yvette enthousiast. “Ik krijg 
eigenlijk alleen maar hele leuke feedback van 
mensen. Enkelen daarvan kan je hiernaast en op 
mijn website terugvinden onder het kopje  
‘ervaringen’. Ik ontvang en lees die verhalen 
graag omdat het de mensen echt helpt. Daar 
word ik zelf zo blij en dankbaar van!” 

Heb je dit altijd al willen doen?
“Ik vind het heerlijk om mensen blij en gelukkig 
te maken, dat heb ik altijd al willen doen, ja. 
Maar het is voor mij een hele zoektocht 
geweest om mijn eigen geluk te vinden.  
En vervolgens de leukste en beste methode  
te vinden om anderen hun geluk te laten vinden. 
Natuurlijk moest ik, naast de nodige opleidin-
gen, ook diep in mijzelf graven en mijn eigen 
belemmeringen opsporen en oplossen om tot 
de inzichten te komen.”

Ik zag op je website en Facebookpagina 
dat je over die zoektocht een boek hebt 
geschreven dat in maart is gepubliceerd. 
Kun je daar iets over vertellen?
“Het is mijn tweede boek. Mijn eerste boek 
heette ‘Me myself en m’n Ego’ waarin ik het 
verband tussen Hart en Ego heb willen 
ontrafelen. Het boek dat net is uitgekomen  
heet ‘Gelukzoeker’. Ik vertel daarin over mijn 
levensvragen, mijn geluk en ongeluk(ken),  

over mijn pogingen om het geluk of verlichting 
te vinden in het dagelijks leven, cursussen 
workshops, enzovoorts. Het is een spirituele, 
soms ontroerende en soms erg grappige reis  
op zoek naar antwoorden. Dit alles met de 
bedoeling de mensen iets mee te geven of te 
besparen op hun levenspad. Iets waar ze echt 
wat aan hebben in hun zoektocht naar geluk.”

Dat boek ga ik zeker lezen! Zijn er nog 
andere dingen die je doet of waarin je 
bent geïnteresseerd?
“Ik geef ook lezingen en schrijf blogs die 
toegankelijk en interessant kunnen zijn voor 
iedereen, niet alleen over hypnose maar ook 
over de Wet van de Aantrekkingskracht. 
Dat is een thema waarin ik bijzonder ben 
geïnteresseerd en waar ik graag over vertel 
omdat ik denk dat anderen er ook wat aan 
kunnen hebben.”

De Wet van de Aantrekkingskracht?  
Dat is interessant. Misschien kunnen we 
daar de volgende keer over schrijven.
Wil je de lezers van dit artikel nog wat 
meegeven?
“Sinds kort staat er op mijn website een gratis 
online training in zelfhypnose. Dat is echt een 
kadootje voor mensen die om een of andere 
reden niet naar de hypnotherapeut willen gaan. 
Probeer het zelf en vertel mij over je resultaat.” 
aldus Yvette.

Liftangst
Na een warme omhelzing nam ik afscheid en 
stapte de trage lift weer in naar beneden.  
Voor de mensen met angst voor liften… 
de hypnosepraktijk van Yvette is op een andere 
locatie zonder lift, aan de Pr. W. Alexanderlaan 
1425.

De zelfhypnose zelf geprobeerd
Eenmaal thuis heb ik de zelfhypnose direct 
geprobeerd. Ik moest namelijk een serie 
behandelingen bij de tandarts ondergaan waar 
ik vreselijk tegenop zag dankzij trauma’s uit mijn 
jeugd. Ik piekerde en twijfelde en sliep er slecht 
van. Ik moet eerlijk bekennen dat de zelf-
hypnose de traumatische kant heeft weg-
gehaald. Ik heb zowaar afspraken gemaakt en 
ben al zes keer door de tandarts behandeld. 
Het is er nog steeds geen vrolijke toestand, 
maar de zenuwen en de stress die er aan vooraf 
gingen zijn echt weg! Met recht een kadootje 
van Gelukzoeker en -gever Yvette. 

De gratis zelfhypnosetraining is te downladen 
via de website: www.succesvolgelukkig.nl/
zelfhypnose/

Evert Kruijt: 
Yvette Rooding heeft bij mij onder hypnose 
een virtuele maagband geplaatst. Door dit 
heksenwerk (zeker bij een scepticus als ik) 
ben ik in twee weken 10 kilo afgevallen.  
Ik ben hard op weg naar mijn streefgewicht, 
zodat mijn weegschaal niet zo hevig door 
zal slaan. Dank voor deze fantastische 
vrouw, die haar Master in Hypnose werkelijk 
heeft verdiend!

gewoon ruiken! En ik ben nu al 9 weken 
helemaal niet meer allergisch. Ik ben 
ontzettend blij. Dus ga gerust naar haar toe! 
Yvette is TOP!!!

Annemie Derix:
Hierbij mijn ervaring met je rookstop- 
behandeling: Inmiddels al ruim 6 weken 
rookvrij! En dan zonder enige moeite!
Ik was ook zo iemand die altijd zei:  
‘het is gemakkelijk om te stoppen met roken’. 
Maar even zo gemakkelijk begon  
ik altijd weer in momenten van stress.  
Nooit geweten dat het juist het roken was 
dat méér stress veroorzaakte. Ik blijf een 
niet-roker! 

Jason vd G:
Voor iedereen die dit leest: als je allergisch 
bent ga dan naar Yvette toe. Ze is top! 
Ik ben 37 jaar allergisch geweest voor 
honden. Ik ben één sessie bij haar geweest. 

Het enige wat zij deed was praten tegen mijn 
onbewuste en daarna was het over! Ik werd altijd 
direct benauwd en mijn ogen gingen tranen en ik 
moest hoesten. Ik ben zo gelukkig. Ik had een zak 
met wat hondenhaar meegenomen en ik kon het 
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Kleur en muziek

het viltatelier van Jo-anne Kobald

Menig oud-Apeldoorner moppert dat er zoveel mooie oude 
panden zijn verdwenen. Maar op de hoek Asselsestraat/
Beatrixlaan bij de vroegere spoorwegovergang staat nog steeds 
het pand waar vroeger Witteveen Verhuizingen was gevestigd. 
Weliswaar is er in de loop der jaren een deel bijgebouwd maar 
het originele gebouw is nog goed herkenbaar. 

Als uw verslaggever bij het gebouw aankomt voor 
het interview met Jo-anne Kobald, komt er een 
groepje dames aan voor de yogales die in de 
benedenzaal wordt gegeven. De buitentrap leidt 
naar het atelier van Jo-anne, op de eerste verdie-
ping. Een grote ruimte, hoog plafond, veel hout, veel 
ramen, veel licht. Op lange tafels staan naaimachines, 
er liggen scharen, spelden, meet linten en wol in 
prachtige kleuren. Een strijkplank in de hoek, aan de 
wand twee vilten kunstwerken van Jo-anne. In een 
hoog raam staan de gekleurde glasobjecten die ooit 
zijn verzameld door haar vader. 

Zelf is ze gekleed in het paars en van dezelfde kleur 
zijn haar sieraden. Inderdaad, paars is samen met 
turqoois en blauw, haar lievelingskleur. Alles wat met 
textiel te maken heeft interesseert haar en vilt is het 
materiaal waarmee zij alweer tien jaar werkt. Van 
zijde en wol maakt ze in opdracht jasjes, sjaals, 
sieraden, tassen en kussens. Ook maakt ze vrij werk. 
Haar laatste kunstwerk is een wandpaneel van wol en 
zijde, geïnspireerd door de Japanse schilderijen van 
Van Gogh. Het is een geduldwerk, waarbij ze uitgaat 
van een plan, dat al bezig zijnde steeds verandert: 
“de verf en het materiaal doen soms dingen die je 
niet geheel kunt voorzien en soms levert dat 
bijzondere verrassingen op!”

Jo-anne vertelt me ook het een en ander over de 
vilttechnieken. De basis is wol die met warm water en 
zeep wordt bewerkt met de handen.  
De wolvezels “grijpen in elkaar” en hoe langer je 
bezig bent met het bewerken, hoe steviger het vilt 
wordt. De kunst is dan om de wol “dun te leggen” en 
lang genoeg door te gaan met het bewerken, zodat  
er een soepele maar stevige stof ontstaat. 

Viltwokshops
Naast de opdrachten en het vrije werk geeft Jo-anne 
naailessen. Destijds heeft ze een coupeuse-opleiding 
gevolgd en was ze activiteiten begeleidster. Ook 
volgde ze moulage-les (het pasklaar vervaardigen van 
kleding op een paspop) en volgde ze workshops bij 
diverse bekende viltkunstenaars. 
De viltworkshops verzorgt ze meestal op aanvraag. 
Dus als u samen met collega’s of een groep vrienden/
vriendinnen een dag wat nieuws wilt leren én met een 
mooi werkstuk thuis wilt komen, is dit een aanrader.
De naailessen geeft ze ook in Amsterdam waar ze een 
atelier heeft in een oude school, samen met een aantal 
andere kunstenaars. 

We lopen nog even het gebouw door en ontmoeten 
haar broer Theo. Hij heeft beneden zijn werkplaats 
waar hij piano’s bouwt en restaureert. Hier en daar 
staat een deel van een piano, ligt een klavier, hangen 
snaren en nog meer onderdelen die uw verslaggever 
niet allemaal herkent. Het ruikt er heerlijk naar vers 
hout. Theo heeft samen met zijn broer het pand in 1990 
gekocht. Met eigen handen hebben zij het gerestau-
reerd en wat later is er een stuk bijgebouwd. Inmiddels 
is het gebouw volledig geïsoleerd en voorzien van 
zonnepanelen zodat het nagenoeg energieneutraal is. 
Wellicht dat u in een volgend Wijknieuws meer leest 
over de bouw en restauratie van piano’s…
 
Mooi, dat het pand behouden is en dat het gebruikt 
wordt door mensen die er met passie mooie dingen 
maken! Van verhuizingen naar creativiteit, dat had de 
‘oude Witteveen’ nooit kunnen bedenken...

Jo-anne Kobald

Fraai viltwerk van Jo-anne: bloesemtak.



De Sprengenvallei en Badhuisspreng

Apeldoorners poolshoogte nemen om de 
vorderingen te aanschouwen. De ijzerhouden-
de grond, waar Apeldoorn zijn ijzerindustrie 
aan te danken heeft, zorgde voor extra 
complicaties. De keiharde aardkoeken waren 
zelfs met houwelen en steenbeitels niet te 
slechten. Zo ontstond het eiland in de vijver, het 
‘beeld’ van de Stenen Man aan het eind van de 
vallei en werd de route van de Sprengenvallei 
vaak aangepast aan de situatie ter plekke.

De Sprengenvallei bood jaren een prachtige 
sprookjesachtige sfeer, een mooi paadje voor 
verliefde stelletjes, zeker ’s avonds. Maar de 
tand des tijds sloeg toe en de vallei raakte flink 
in verval. Accres had zelfs waarschuwingsbord-
jes geplaatst met de tekst ‘wandelen op eigen 
risico’. De soms steile paden waren door de 
jarenlange regens uitgesleten en spekglad. Het 
aantal wandelaars nam drastisch af. Met name 
het oostelijke pad was nauwelijks begaanbaar.

In 2016 werd begonnen met een grote opknap-
actie. Zowel de paden als de spreng werden 
aangepakt. Het ziet er nu allemaal weer 
piekpijn uit. 
Na de opening in 2017 wordt het pad weer 
volop gebruikt. Vooral bij de nieuwe ingang bij 
de rotonde staat het vaak vol met fietsen, maar 
ook wandelaars weten deze ingang te vinden. 
Ook de oude ingang bij de Grindberglaan is 
weer in ere hersteld. En de ijsvogel is al gespot. 
Er is zelfs een steile wand voor deze blauwe 
schicht gemaakt. Het water van de J.C. Wilslaan 
loopt nu ook de spreng in, dus extra water in de 
spreng.

Bent u nog niet komen kijken? Benut dan het 
komende voorjaar om deze idyllische plek te 
bezoeken en ik weet zeker dat u terug gaat 
komen. Je waant je in het buitenland met de 
grote hoogteverschillen, de prachtige 
doorkijkjes in de spreng én goed begaanbaar 

voor bijna iedereen. Het rijden met een rolstoel 
raden we echter af. Houdt u van een lange 
wandeling? Volg dan de blauwe pijlen van 
‘Apeldoorn te Voet’, die u door de Sprengen-
vallei via park Berg en Bos en Hoog Soeren 
naar de Echoput voeren.

Badhuisspreng 
In 1842 werd aan de westkant van Apeldoorn 
een nieuwe beek gegraven. Het was daar 
destijds nog een landelijk wat bosrijk gebied. 
Geen huis te bekennen. Ook deze spreng was 
bedoeld om een molen aan te drijven. Het ging 
om de dorpskorenmolen vlakbij het tegenwoor-
dige kruispunt Sprengenweg - Billitonlaan.  
Er werd boekweit en rogge vermalen, granen 
die weer steeds populairder worden.
De naam werd Molenbeek, niet erg creatief, 
want bijna alle beken in Nederland waren 
molenbeken. De sprengkoppen werden diep 
uitgegraven en zijn nog steeds zichtbaar.  
De beek heeft een Frans verleden. Tijdens de 
Franse overheersing, begin 19e eeuw, werd een 
fonds gesticht om ‘de armoede onder de 
Apeldoornsche bevolking te bestrijden via 
werkverschaffing’. De bovenbeek (stroomop-
waarts van de oude molen) ligt er nog 
grotendeels. Toen de spreng gegraven werd 
was dat nog een landelijk bosrijk gebied. 
Kinderen speelden volop in het water. Het 
Boschbad werd pas in 1934 aangelegd. 

De onderbeek slingerde door de stad iets ten 
oosten van de Dorpsstraat (nu Hoofdstraat).  
In die tijd werd Apeldoorn geteisterd door 
grote branden (ook de molen ging in vlammen 
op). In het raadhuis lag het archief van 
Apeldoorn en dat moest beschermd worden. 
Dus werd de beek verlegd om voldoende 
bluswater te hebben vlakbij het raadhuis. In de 
volksmond werd het toen de blusbeek, een beek 
met prachtige bruggetjes. 

... vervolg van pagina 1

Spengenvallei met prachtige houten hekken (Bron Beeldbank Coda)

Aanleg Sprengenvallei (Bron Bob van Dongen) Onderbeek met fraaie bruggetjes (Bron Beeldbank Coda)
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Omwonenden gebruikten het water om 
watervalletjes in hun tuinen te voeden. 
Toenmalig burgemeester Bas Backer woonde 
midden in zijn stad vlak naast de molen en was 
erg begaan met het wel en wee van de spreng. 
In de binnenstad is de beek grotendeels 
verdwenen, het tracé is ook verlegd en loopt 
via het Oranjepark en de parken richting de 
Grift en uiteindelijk in het kanaal.

Water in de spreng of niet?
In 1883 brandde de oude Dorpskorenmolen af 
en enige jaren later werd een multifunctioneel 
centrum ‘Bad- en zweminrichting’ aan de 
Badhuisweg gebouwd, badhuis en zwembad 
tegelijk, waarna de naam van de spreng werd 
veranderd in Badhuisspreng. Het badhuis werd 
gevoed met het water van de spreng. 

Fraai kronkelende Sprengenvallei (Bron Bob van Dongen)

Op de plek waar nu VMBO Sprengeloo ligt, lag 
vroeger een groot bassin, gevoed door de 
beek. Hier werd het water voorverwarmd voor 
de badgasten. Een klein deel van dit gebied is 
nog steeds zichtbaar als breed grasbekken 
tussen de school en de weg.

Rond 1930 werd de grote vijver in park Berg en 
Bos gegraven. Men had nogal haast om de 
werklozen aan het werk te zetten en had 

Op de Julianalocatie is nieuwbouw gepland. 
De wijkraden de Sprengen en Brink en Orden 
hebben erop aangedrongen rondom de bouw 
ook de daar lopende spreng weer op te 
knappen en het overtollige water op de spreng 
te lozen. 

Dit najaar zijn tien perkjes in de gazons ter 
hoogte van de Belastingdienst ingeplant met 
kleurige bollen, zaden en planten. Dit als 
voorbode van een kleurenexplosie in het 
voorjaar. 

Veel kijk- en wandelplezier !

Bronnen
Websites: www.henkweltje.nl
www.bekenstichting.nl
www.coda-apeldoorn.nl/archief/beeldbank/
Boekje: ‘Het bos van de burgemeester’ over 
park Berg & Bos.

Dorpskorenmolen (Bron: Henk Weltje)

nauwelijks plannen op papier gezet, Waar men 
wel vooraf al bang voor was, gebeurde echter 
sneller dan gepland. De Badhuisspreng viel 
droog! Paniek, want het badhuis had water 
nodig. Fatalisten zagen hierin een straf van de 
natuur, die zich hiermee wreekte voor het 
ongepast ingrijpen van de mens in de waterhuis-
houding van de Veluwe. 

De al geplande aanleg van de Sprengenvallei 
werd versneld uitgevoerd om badhuis/zwembad 
te blijven voeden. Er werd een ondergrondse 
verbinding gemaakt tussen de Sprengenvallei en 
de sprengenkoppen van de Badhuisspreng. 
Deze ligt er nog steeds en loopt met een grote 
bocht ten zuiden van de rotonde. Ook Het 
Boschbad was via een leiding verbonden met 
de grote vijver. Hierdoor kon met een water-
pomp het water verplaatst worden, wanneer 
nodig. Dat gebeurde o.a. als de grote vijver of 
het zwembad dreigde droog te vallen. 

Sinds de jaren 60 staat de Badhuisspreng leeg 
met name ook vanwege het vele watergebruik 
door de papierfabrieken. Het grondwaterni-
veau stijgt de laatste jaren weer en rond Kerst 
2017 stond er plotseling weer water in de 
spreng. En dat na ruim vijftig jaar! 

Toekomst
De Sprengenvallei is weer een aantrekkelijk 
wandelgebied en zal dat tientallen jaren 
blijven.
Het opknappen van de Badhuisspreng is 
opgenomen in het waterplan van 2005, maar is 
uitgesteld om financiële redenen, deels door 
het grote hoogteverschil tussen de bodem van 
de spreng en de grondwaterstand. Waterschap 
en gemeente zijn razend enthousiast dat er na 
zo’n lange tijd weer water in de spreng staat en 
broeden op plannen om dat te consolideren. 
Het eerste deel is al schoongemaakt. 

Het oude badhuis (Bron Beeldbank Coda)

Na 50 jaar weer water in de spreng (Bron Henk Weltje)



Opknapbeurt Sprengenpark
Het ontwerpinstituut Apeldoorn had het idee om ontwerpers uit te dagen om een aantal 
groenvakken in Apeldoorn opnieuw in te richten. Hierbij is de keuze op het Sprengenpark 
gevallen. 

meer kleur, meer diversiteit

Ontwerpers uit het hele land kregen de 
gelegenheid om hun ideeën in te sturen en uit 
deze inzendingen zijn tien ontwerpers 
geselecteerd. Zij hebben onder leiding van 
Jacqueline van der Kloet hun ontwerpen verder 
uitgewerkt en deze de afgelopen maanden 
gerealiseerd door de hun toegewezen border, 
samen met de medewerkers van Beheer en 
Onderhoud, in te planten. Dit zal komend 
seizoen resulteren in een kleurrijk park.

In het komende seizoen wordt het park een kleurrijk geheel.

Niet alleen in het park worden groenvakken 
opgeknapt. Ook in de Tooropstraat,  
Mauvestraat, Laan van Orden, HW 
Mesdagstraat en Pieter Saenredamstraat 
worden er vakken gerenoveerd. Met de 
nieuwe aanplant streven we naar meer kleur 
en diversiteit aan planten. Dit is een mooier 
geheel en is onderhoudsvriendelijker.

Gijs van de Ridder, wijkbeheerder

Van 11 t/m 21 april 2018 kan Apeldoorn genieten van de 
muziektheatervoorstelling: Prateur Expeditie ‘Van Zwitsal naar 
Coda’. De voorstelling speelt zich af op zes unieke locaties in 
Apeldoorn. Bijzonder is dat elke scène wordt gespeeld door 
een mix van professionals en amateurs. Wethouder Detlev 
Cziesso is heel blij met de komst van Prateur: “Het is fantastisch 
om in deze voorstelling de rijkheid van het Apeldoornse Cultuur-
landschap te zien.”

Van Zwitsal naar CODA
De muziektheatervoorstelling is gemaakt door Muziektheater De 
Plaats. ‘Prateur’ is een samentrekking van de woorden ‘Professio-
nals’ en ‘Amateurs’. Aan de voorstelling ‘Van Zwitsal naar Coda’ 
werken meer dan 340 spelers uit de Apeldoornse amateurkunst 

Prateur Expeditie
 

mee. Het gaat daarbij om Novum Canticum, OZON, Circle of Life, 
muziekvereniging Eendracht, muziektheater en dansensembles van 
Tim Koldenhof, Popkoor Break Out, Big Band Apeldoorn, Theater-
huis Apeldoorn, Muziekvereniging Prins Bernard, Muziekvereniging 
VIOS, theaterwerkplaats De Smederij, Apeldoorns Symfonie Orkest 
en de Veluwse Cantorij.

Voorstelling op zes locaties 
De voorstelling speelt zich af op zes locaties in Apeldoorn: twee 
hallen op Zwitsal, Foenix, de muziekkoepel in het Oranjepark, de 
Burgerzaal van het stadhuis en het CODA museum. Het publiek reist 
te voet of met een historische bus naar de locaties en bekijkt overal 
een scène die specifiek voor die locatie is gemaakt.  
Meer informatie op: www.prateurapeldoorn.nl
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Christian ontvangt het Dwaalgezichtje van oud-ambassadeur 
Wendy Bol, adjunct-directeur OBS Spitsbergen.

Helpende Dwaallichten
Het is bijna onmogelijk om er geen tegen te komen. In de wijk staan maar liefst  
zeven ‘bewegende’ bronzen beelden, die samen een web door de buurt weven. 
De ‘Dwaallichten van Orden’ zijn door Margot Berkman bedacht en ontworpen, 
geïnspireerd op een sage van Gustaf van de Wall Perné. 

‘Het ruitergat’ is geen vrolijk verhaal en vertelt 
over misleidende dwaallichten op de Veluwe. 
Berkman heeft haar inspiratiebron alleen 
omgekeerd; hier zijn de beelden er juist om ons 
opmerkzaam te maken op de dagelijkse routes 
die we afleggen en om ons onderweg te 
assisteren. De schoolgaande jeugd is erg actief 
geweest tijdens dit project. Zij groeit nu op in 
Brink en Orden waar deze beelden als 
permanent oriëntatiepunt kunnen dienen. 
En de Dwaallichten zijn er niet alleen om de 
weg te wijzen, ze maken de wijk nog mooier 
dan ze al is!

Wisseling van de wacht 
Op 23 maart 2016 was de opening. De beelden 
zijn bij de start gekoppeld aan een eigen 
ambassadeur met als doel om samen het verhaal 
van de beelden te gaan delen met buurtbewo-
ners, klasgenoten, kunstliefhebbers en andere 
geïnteresseerden. Zo kwam er een groter 
sociaal kader waarin het verhaal achter de 
beelden meer ging leven. De ambassadeurs 
kregen hiervoor een bronzen Dwaalgezichtje 
te leen, als visuele herinnering aan hun missie. 
Inmiddels is er een wisseling van de wacht 
geweest en zijn er zeven nieuwe ambassadeurs 
in gesprek gegaan over hun Dwaallicht (zie 
pagina 22 voor enkele citaten en belevenissen).

Mariëlla Koenders is keramiekdocent en 
coördinator van de Brede School Orden.  
Zij besteedt graag aandacht aan de Dwaal-
lichten en aan de andere kunst in de wijk. 
Mariëlla: “Door de Wilhelmina Ring uitreikingen 
groeit het aantal beelden in Brink en Orden. 
Daarom heb ik samen met Cultuurwijzer 
Apeldoorn het plan opgevat om een kunstroute 
voor en door schoolkinderen samen te stellen. 
Natuurlijk beslissen de kinderen dan mee over 

zeven nieuwe ambassadeurs en hun dwaallicht

Mariëlla Koenders (schep@kleytuin.nl)

welke kunstwerken op deze route liggen.  
Ook willen we het kunstonderwijs in Orden 
beter aan laten sluiten op alle kunst in de wijk. 
Zo worden kinderen van jongs af aan bewust 
van dit onderdeel in hun leefomgeving. En kunst 
is er niet alleen om de buurt te verfraaien, maar 
helpt je ook om je te verwonderen, om creatief 
te zijn, om in kleuren en vormen te kijken en 
denken, om te genieten!” 

2018 is ook het jaar van de laatste wisseling van 
de wacht voor wat betreft de ambassadeurs. 
Het lijkt voor iedereen de meest logische stap 
om de vijf scholen in de buurt een Dwaal-
gezichtje te geven. Dan heeft de schoolgaande 
jeugd een permanente link naar de bronzen 
beeldenfamilie en iedere school een reminder 
om jaarlijks even stil te staan bij het verhaal van 
de Dwaallichten, al dan niet via een wandeling 
door de wijk. De overige twee Dwaalgezichtjes 
gaan naar de eigenaar van de beelden, de 
gemeente Apeldoorn en naar Mariëlla, de 
‘peetmoeder’ van deze bijzondere beelden. 
Mogen de Dwaallichten van Orden nog tot in 
lengte der tijden hun waakzame werk doen in 
de wijk en ons tijdens iedere buurtwandeling 
hartelijk groeten!

“De Dwaallichten helpen ook om in kleuren  

en vormen te kijken!”

Door: Linda te Wierike

vervolg op pagina 23...

In het komende seizoen wordt het park een kleurrijk geheel.



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 
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Maarten Kleiman 
directeur De Wegwijzer
Iedere dag koester ik het Dwaallicht bij school. 
Voor mij is het beeld een mensfiguur; de meeste 
kinderen zien dat er ook in. Indirect helpen de 
beelden om bepaalde locaties goed te zien of 
te onthouden en ze brengen eenheid in de wijk. 
Toen de beelden er net waren, heeft groep 8 
geholpen bij de start. Het is onze taak om het 
verhaal levend te houden. Dan zijn kunst- of 
verkeerslessen mooie aanknopingspunten voor 
een leerkracht om een verhaal bij te gaan 
vertellen. Voor mij als directeur is het niet zo 
moeilijk om mensen hierop attent te maken. 
Bij een intake wijs ik nieuwe ouders regelmatig 
op het beeld en vertel ik kort de achtergrond. 
Zo kunnen we allemaal het verhaal levend 
houden, in de wijk, in school en misschien af en 
toe via een stukje of mooie foto in de krant.  
De kunst is om elkaar steeds uit te nodigen 
nieuwsgierig te zijn en blijven. 

Gerard Tromp  
kunstliefhebber en wijkbewoner
Iedere week ga ik een tien kilometer rondje 
joggen. Dan kom ik op mijn route altijd langs het 
beeld aan de Jachtlaan. Ja, het ontroert me 
echt. Ik zie er verbinding in en een omhelzing. 
Je kunt er iedere keer weer iets anders in zien, 
afhankelijk van het weer, de sfeer en het 
perspectief. Als ik bezoek heb, neem ik dat altijd 
even mee naar mijn beeld. Ook heb ik na een 
actieve zoektocht contact kunnen leggen met 
kunstenaar Margot Berkman. Ik wilde haar laten 
weten dat ik erg gehecht ben geraakt aan de 
Dwaallichten. In haar antwoord nodigde ze mij 
uit om naar haar tentoonstelling in Haarlem te 
komen. Op weg daarnaartoe kwam ik langs een 
galerie, waar ik een geweldig schilderij zag 
hangen. Prachtig - helemaal in mijn kleuren: 
felrood en geel. Ik heb het werk meteen 
opgemeten; het paste nét in de auto. De prijs 
was pittig, maar ik had er precies hetzelfde 
gevoel bij als bij de Dwaallichten - wauw!  
Het werk hangt nu boven mijn eettafel en ik 
word er iedere dag blij van. 

Christian Kratzsch 
zanger en vader OBS Spitsbergen
De Dwaallichten zijn beelden waar je heel 
goed op door kan fantaseren met kinderen.  
Je kunt ze letterlijk belichten door bij ieder 
beeld een ander verhaal te vertellen. Mijn 
kinderen zien, net als hun vriendjes, altijd dingen 
die wij volwassenen gewoon echt niet (meer) 
zien. Help ze even op weg en er komt een heel 
avontuur. Wat ik jammer vind is dat onze wijk 
aan de overkant van de Laan van Spitsbergen 
niet bij iedereen bekend is. Aan die kant staat 
ook geen Dwaallicht, terwijl er zulke mooie 
speelplekjes zijn om te ontdekken. Je zou de 
beelden dus ook dit verhaal kunnen laten 
vertellen, en heel praktisch door eens per jaar 
vanuit Speeltuin Kindervreugd een meet & greet 
met de overkant te organiseren. Ik zou zeggen: 
verbreed je horizon, ontdek de wereld en 
ontmoet elkaar. Daar kun je niet jong genoeg 
mee beginnen.

Christiaan staat op de foto op de vorige pagina bovenin 
waarin hij het Dwaalgezichtje ontvangt van de  
oud-ambassadeur.

Drie dwaallicht-ambassadeurs aan het woord

Soms treft Maarten een vogeltje in het Dwaallicht aan de 
Eburonenstraat.

Gerard tijdens zijn wekelijkse rondje joggen bij het 
Dwaallicht op de Jachtlaan.

Kunstroute Orden

Alweer voor de zevende keer wordt de Kunstroute Orden 
georganiseerd! Dit jaar is dat op zaterdag 15 en zondag 
16 september van 11.00 tot 16.00 uur. Diverse (vrijetijds-) 
kunstenaars in de wijk en ook een beetje daarbuiten, tonen 
hun kunsten op allerlei gebieden. De locaties zullen later 
bekend gemaakt worden. Kijkt u tegen die tijd even op 
onze digitale nieuwsbrief of op Facebook. Noteer maar vast 
in uw agenda dus!

Helpende dwaallichten

... vervolg van pagina 21
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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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Speeltuinvereniging Kindervreugd
Ook organiseert de speeltuin diverse activiteiten, 
voor de exacte data is het handig om de facebook-
pagina van de speeltuin in de gaten te houden: 
speeltuinver. Kindervreugd – Apeldoorn.

Niet vergeten: Nationale Buitenspeeldag
op 13 juni is het weer nationale  
Buitenspeeldag, die weer uitbundig gevierd 
wordt aan de Mauvestraat.

De vernieuwde zandbak van Kindervreugd

Aan de P. Saenredamstraat in de Apeldoornse wijk Orden vindt u 
Speeltuinvereniging Kindervreugd. De kinderen kunnen er heerlijk 
spelen, gebruik maken van het toilet en snoep of drinken kopen. 

Op schooldagen is er een gastheer of gastvrouw 
aanwezig van 14.30 – 17.00 uur en op zaterdag- en 
woensdagmiddag is dat van 13.00 – 17.00 uur. Tijdens 
deze uren wordt er ook speelgoed uitgeleend, zoals 
bijvoorbeeld een prachtige nieuwe skelter. Om de 
zandbak is een mooie nieuwe rand gelegd en de 
binnenrand daarvan is onlangs opnieuw geschilderd.

Elise Vlietstra Sociaal Werker bij Stimenz
Ongeveer vijftien jaar geleden kwam ik in contact met Stimenz, destijds Wisselwerk. Ik woonde in de wijk 
Zevenhuizen en als buurtbewoner raakte ik betrokken bij verschillende projecten daar. Zo was ik betrokken bij het 
oprichten van een buurtpreventieproject in de straat, huiswerkbegeleiding voor jongeren, jeugdactiviteiten in het 
buurthuis en de werkgroep MheenEvents, die evenementen organiseerde in het Mheenpark. 

Toen ik ontdekte dat mijn passie echt bij het 
wijkwerk lag, heb ik school weer opgepakt en 
via een stage, die ik deed bij Stimenz, kreeg ik 
uiteindelijk een baan en nu werk ik daar alweer 
ruim negen jaar. 

Ik heb in verschillende wijken in Apeldoorn 
gewerkt en naast Apeldoorn Zuid werk ik nu 
ook in de wijk Brink en Orden, een mooie wijk 
met leuke mensen. Ik werk er op veel verschil-
lende ontmoetingsplekken waar ik nieuwe 
activiteiten en diensten probeer te ontwikkelen 
op basis van de behoefte van bewoners in de 
wijk. Dit doe ik samen met vrijwilligers, 
docenten en professionals. Erg leuk om te doen!
Naast het werk op de ontmoetingsplekken ben 

ik ook in de buurt te vinden en ga ik bij mensen 
op huisbezoek om te vertellen over verschil-
lende activiteiten in de buurt en ontmoetings-
plekken. Ook vertel ik dan meer over de 
mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.

Verder heb ik veel contact met medewerkers 
van verschillende organisaties, waardoor ik 
bewoners goed kan doorverwijzen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit verhaal 
of wilt u meer weten over mijn werk, dan kunt u 
telefonisch: 06 542 386 75 of per mail: 
e.vlietstra@stimenz.nl contact met mij opnemen.
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Voorzieningen voor jongeren in onze wijk 

We lazen dat op 7 december 2017 het Jongerenloket van de 
gemeente Apeldoorn geopend is. Dit is voor jongeren tussen de 
18 en 27 jaar. Ze kunnen er terecht met vragen over onderwijs, 
arbeid, inkomen en eventueel voor het aanvragen van een 
uitkering. Het Jongerenloket is gevestigd in het Werkplein 
Activerium aan de Deventerstraat 46.

Dat maakte nieuwsgierig naar de voorzieningen voor 
jongeren in onze wijk. We spraken met Cihan Özcan, 
jongerenwerker Noord-West en Centrum in dienst van 
Stimenz. Hij werkt er nu zo’n drie jaar en ontmoet 
jongeren in de eerste plaats in Jongerencentrum 7312, 
dat in twee lokalen is gevestigd aan de achterkant van 
de Spitsbergenschool aan de Morinistraat.

Voor jongeren vanaf twaalf jaar is daar een inloop op 
zaterdagmiddag van 15.00 - 17.00 uur en op woensdag-, 
donderdag- en zaterdagavond van 19.00 - 22.00 uur. 
Cihan zorgt dan samen met een aantal vrijwilligers 
ervoor dat jongeren tafelvoetbal of tafeltennis kunnen 
spelen. Ook is er een playstation, een televisie en 
ouderwetse spellen als Monopoly, Zeeslag en Rummi-
cub. 

Cihan: “Nu is ineens tafelvoetval weer heel populair en 
staan ze buiten voor de deur al te dringen wie het 
eerste mag.” De luie banken die er staan nodigen uit om 
lekker te chillen. Zo ontmoet Cihan veel jongeren die 
ook bij hem terecht kunnen voor advies, als ze een 
vraag hebben over studie, werk, thuis of persoonlijke 
zaken. Hij probeert jongeren te stimuleren om aan hun 
toekomst te werken. Het komt weleens voor dat een 
jongere vrijwilliger wordt, een studie gaat doen voor 
jongerenwerker, stage gaat lopen en tenslotte ook 
jongerenwerker wordt.

De meesten komen uit de buurt, want lekker dichtbij, 
soms komen er ook jongeren uit andere wijken maar dan 
wel met de auto. De jongsten komen soms op het 
moment dat ze de basisschool verlaten en naar het 
voortgezet onderwijs gaan, sommigen hebben vroeger 
nog in een van de lokalen lessen gevolgd. Op dit 
moment komen er geen meiden, maar Cihan is aan het 
onderzoeken of er onder meiden ook behoefte is aan 
een ontmoetingsplek.
In een aparte ruimte is een muziekstudio gerealiseerd, 
het beheer daarvan is in handen van Dani, de bekende 
rapper uit de wijk, die af en toe workshops geeft aan 
jongeren.
OSSO (Op Straat Sportief Ontmoeten)organiseert in 
samenwerking met Accres sinds kort op zondagavond 
sporten in de sporthal. Zo’n dertig jongeren meldden 
zich daarvoor aan. Kevin Diepenveen is projectleider 
van OSSO en organiseert samen met de jongeren 
zaal- en straatvoetbal. Cihan: “Zodra de jongeren een 
team hebben gevormd, kunnen ze meedoen aan de 
scholencompetitie.”

26 welzijn

De muziekstudio in 7312.

Cihan en de vrijwilligers van het jongerencentrum.
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De commissie Welzijn
Het afgelopen jaar 2017 bestond de commissie Welzijn uit één 
persoon. Dit is een van de redenen waarom er niet veel nieuwe 
projecten zijn opgezet en helaas kon de commissie daarom ook 
bij een aantal bijeenkomsten niet aanwezig zijn in verband met 
een gebrek aan ‘man-vrouwkracht’. Voor een aantal werk-
zaamheden heeft de commissie zich wel kunnen inzetten.

Behalve de zaken die voor de gehele wijkraad gelden, is het contact met 
de Willem III kazerne gelukkig nog altijd intensief en leest u elders in het 
Wijknieuws een verslag over de stand van zaken wat betreft de 
renovatie van het kazerneterrein.

Ook blijft de commissie aanwezig bij overleggen met collega wijkraden 
in Noordwest, samen met de buurtregisseur en de stadsdeelmanager. 
Bovendien houdt zij contact met de beide wijkagenten.

Er is een voorlichtingsavond in samenwerking met de politie geweest 
voor de inwoners van Brinkhorst, Driehuizen en Orden. Op deze avond 
heeft een ex-inbreker voorlichting gegeven hoe je je huis 
inbraakveilig(er) kunt maken.

Eind vorig jaar is de commissie, samen met mede bestuursleden, in gesprek 
geweest met de gemeente om mee te denken over het opzetten van een 

Cihan gaat ook regelmatig op pad om in gesprek te 
gaan met zogenoemde sleutelfiguren. Deze 
personen, onder wie winkeliers, de wijkagent, kunnen 
soms tips geven over plekken waar jongeren bereikt 
kunnen worden die misschien niet zo gauw uit 
zichzelf naar 7312 komen. Op sommige plekken in de 
wijk waarvan bekend is dat jongeren zich daar 
verzamelen, is Cihan ook te vinden. 

Het Outreachend Team (OT) van Stimenz biedt 
individuele hulpverlening aan dak-/thuisloze en 
risicojongeren van 18 tot en met 23 jaar. Vaak 
hebben ze:
• geen eigen onderdak
• geen inkomsten en/of financiële problemen
• last van (lichte) psychische klachten
• te kampen met problematisch middelengebruik
• geen (gezond) sociaal netwerk
 

Dit team gaat de straat op naar plekken waar zich vaak 
dak- of thuisloze jongeren bevinden en legt contact met 
deze jongeren die zijn vastgelopen. Dit contact is vaak de 
basis voor verdere hulp. Het outreachend team bestaat 
uit Marco Betman en Stijn Nijhof. Zij zijn te bereiken via 
JIP (Jongeren Informatiepunt) aan de Asselsestraat 65, 
telefoon: 088 784 62 22. 

Wat doet het JIP precies?
Het JIP biedt informatie, advies en hulp op het gebied van: 
geld, werk(loosheid), studiefinanciering, huisvesting, 
drugs, verslaving, relaties, gezondheid, vrije tijd, 
mishandeling, studie, seksualiteit en andere thema’s waar 
jongeren mee te maken kunnen krijgen. Jongeren kunnen 
hier zonder afspraak terecht tijdens de vrije inloop op 
maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

databank waarin een groot aantal demografische en andere gegevens 
kunnen worden verwerkt. Voor ons staat de privacy van het systeem op 
een zeer belangrijke plaats.

Op het moment van schrijven van dit stuk kunnen wij aangeven dat de 
commissie samen met de politie en enkele andere organisaties aan het 
brainstormen is om een avond voor bewoners te organiseren, waarin 
informatie wordt gegeven over het opzetten van een Whatsapp-groep.

Een ander groot project waarbij de commissie ook zeer actief meedenkt, 
is de Vitaliteitsagenda. Dit wordt per wijk (deel) opgezet en bevat de 
belangrijkste thema’s/aandachtspunten voor de komende acht tot tien 
jaar, natuurlijk ook op het gebied van welzijn.

U begrijpt: genoeg werk aan de winkel! Teveel voor één persoon. 
Voelt u er wat voor om in deze commissie zitting te nemen? Ervaring in 
het welzijnswerk en/of bestuurswerk is niet noodzakelijk, wel interesse 
om mee te denken in het welzijn van onze bewoners! En natuurlijk enkele 
uren per week van uw tijd.

Wilt u wat meer informatie, neem dan contact op met Jolanda Boukari 
(voor telefoonnummer, zie achterin dit Wijknieuws).
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De muziekstudio in 7312.

Jongerencentrum 7312 is gevestigd in de Spitsbergenschool aan de Morinistraat.
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lekker bezig en samen zijn in Brink en Orden

Ontmoetingsplekken in de wijk
Op ontmoetingsplekken kunt u samen met mensen uit uw buurt sportief, creatief of 
leerzaam bezig zijn. Elke plek organiseert eigen activiteiten, zoals u hierna kunt lezen.

Ontmoetingsplek Mandala
Mandala was vroeger een woonzorgcentrum, 
maar dat is het al lang niet meer. Het is een 
prachtig modern appartementencomplex, 
dichtbij het winkelcentrum en sportpark ‘het 
Orderbos’. In het complex bevindt zich ook een 
ruime en gezellige ontmoetingsruimte voor 
wijkbewoners met professionals, docenten en 
vrijwilligers. Het is een plek die dagelijks 
geopend is en iedereen is er welkom: jong, oud, 
alleenstaand, gezond, mensen met een 
lichamelijke en/of geestelijke beperking, 
Nederlander of medelander. U bent van harte 
uitgenodigd om eens binnen te komen lopen bij 
een van de bestaande activiteiten, cursussen, 
ook voor een praatje, vragen of een kopje 
koffie/thee.

Extra onder de aandacht: 
Gespreksgroep
Op maandag van 10.30-11.45 uur kunt u in 
gesprek gaan met elkaar aan de hand van 
stellingen en actuele nieuwsfeiten.  
Ook kunt u zelf wat inbrengen. 

Voor meer informatie over Mandala ga naar 
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl, 
Facebook: ontmoetingsplek Mandala  
Apeldoorn of bel: T 055 357 91 07.

Er is plek zat bij buurtcentrum Plexat
Een korte impressie van buurtcentrum Plexat. 
Het is een gewone koffieochtend op dinsdag, 
half tien. Het licht brandt al bij Plexat. Een van 
onze enthousiaste medewerkers heeft samen 
met een vrijwilliger uit Syrië, al koffie gezet en 
de eerste cursisten voor de Nederlandse les 
zijn er ook al. Ik begroet iedereen hartelijk en 
vraag hoe met hen gaat. Als het kwart over tien 
is, stroomt de ruimte lekker vol en praten we 
elkaar bij over de gebeurtenissen in het 
weekend en in de wereld. Sommigen delen 
persoonlijke dingen met elkaar, het belooft 
weer een gezellige dag te worden. 
Op het terrein van Speeltuinvereniging 
Kindervreugd, aan de Pieter Saenredamstraat 
15a (tussen huisnummer 15 en 17 het straatje in) 
vindt u dit gezellige buurtcentrum, waarbij het 
samenzijn en samen dingen doen, centraal 
staan!

Extra onder de aandacht: 
Nederlandse les gemengde groepen
U kunt op elk moment instromen in de groep.
Maandag 10.00 - 11.30 uur, laag niveau, 
dinsdag 10.00 - 11.30 uur, hoog niveau en 
donderdag 10.00 -11.30 uur middenniveau 

Voor informatie over Plexat ga naar
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl,  
Facebook: Plexat Orden Apeldoorn of  
u kunt bellen of mailen met de coördinator  
Hanneke Schoorstra: M 06 194 53 999 of  
E hannekeschoorstra@gmail.com

Wijkcentrum Orca
In Orden ligt wijkcentrum Orca, deze locatie 
beschikt over diverse grotere en kleinere zalen. 
Er zijn verschillende activiteiten voor bewoners 
uit de wijk op het gebied van dans, muziek, 
toneel en creativiteit. Deze worden georgani-
seerd door het wijkcentrum en verschillende 
verenigingen. Ook wordt er regelmatig een 
beurs georganiseerd. 

Extra onder de aandacht:
Geheugensteunpunt
Elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 
uur kunt u terecht bij het Geheugensteunpunt. 
Marlies van Tongeren en verschillende 
vrijwilligers organiseren activiteiten voor 
mensen met beginnende dementie.  
Deze mensen kunnen samen met hun mantel-
zorger aanschuiven bij de activiteiten. 
Meedoen kost 2 euro per keer, dit is inclusief 
koffieof thee en iets lekkers. 

Voor meer informatie, neem contact op via  
M 06 126 777 88 of  
E apeldoorn@hetgeheugensteunpunt.nl  
of kijk op de website  
www.hetgeheugensteunpunt.nl 

Voor meer informatie over Wijkcentrum Orca 
kunt u contact opnemen met de Sociaal 
Beheerder van Accres, Ingvild Lith, via E ilith@
accres.nl of bel: M 06 13 144 371. 

De Goede Herderkerk: 
een gastvrij huis voor iedereen!
In de Goede Herderkerk vinden vele activitei-
ten plaats, waar niet alleen kerkelijke gemeen-
teleden op af komen, maar ook wijkbewoners 
met een zeer gevarieerde culturele, sociale en 
spirituele achtergrond. De kerk wil graag een 
kerk zijn in het centrum van onze wijk, waar 
voor iedereen, jong en oud plaats is en een 
rustmoment geboden kan worden! Het bankje, 
buiten bij de ingang is daar een symbool van.

Extra onder de aandacht:
Happy Hour
Iedere tweede vrijdagmiddag van de maand 
wordt een Happy Hour in de hal en zalen van 
de Goede Herderkerk gehouden van 17.00-
19.00 uur. Dit is specifiek bedoeld om de 
onderlinge contacten in de wijk te verstevigen. 
Zowel jong als oud komen samen om, onder het 
genot van koffie/thee, een sapje, wijntje of 
biertje, elkaar te ontmoeten in een ongedwon-
gen sfeer. Regelmatig zorgen de jeugdleden 

van de knutsel- en kookclubs voor de erbij 
aangeboden hapjes en twee keer per jaar kan 
er tegen betaling ook deelgenomen worden 
aan een maaltijd. De mensen die de activiteiten 
organiseren ontmoeten graag nog veel meer 
mensen tijdens de omschreven activiteit. 
Plaats genoeg!
Voor meer informatie ga naar: 
www.goedeherderkerk.info of mail met Arda 
van Dulmen, coördinator Kerk in de Wijk,  
E arda.vandulmen@kpnmail.nl 

Naast de hieronder genoemde locaties  
zijn er ook nog: Locatie Keten Groen,  
zie www.dagbestedingapeldoorn.nl,  
Buurthuis Sprengendorp, zie hun  
facebook pagina en +Punt Orden, zie:
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl.



 

Metamorfose Willem III kazerne
Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, ondergaat de Koning Willem III kazerne nog steeds 
een flinke metamorfose. Door het steeds groter worden van de Koninklijke Marechaussee 
en de vraag naar meer opleidingen binnen de organisatie, is deze ingrijpende uitbreiding 
en renovatie noodzakelijk.

Impressie van het te bouwen lesgebouw

Situatietekening van de werkzaamheden

Archeologisch onderzoek 
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Gebouw 46 zoals het was

Gebouw 46 gesloopt 
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De afgelopen periode zijn tal van deelprojec-
ten afgerond en de volgende fase van het hele 
renovatie/nieuwbouwproject is nu op gang.
Thans zijn de volgende onderdelen uitgevoerd 
of nog in voorbereiding:
1 Sloop gebouw 46 (is uitgevoerd)
2 Deelproject D2 - Inzamelpunt afvalstoffen
3 Deelproject E - Multifunctionele Lesgebouw 

Archeologisch onderzoek
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn 
vondsten gedaan, die dateren uit de hoge en 
late middeleeuwen en uit de periode van de 
late bronstijd tot en met de late ijzertijd. 
De vondsten bestonden voornamelijk uit 
handgedraaid aardewerk uit het buurtschap 
Orden.

Archeologisch onderzoek 

Gebouw 46 zoals het was

Inzamelpunt afvalstoffen
Aan de achterzijde van het KEK-gebouw zal 
een nieuw inzamelpunt afvalstoffen worden 
gerealiseerd. Tevens worden er werkplekken 
gecreëerd voor het Facilitair Bedrijf Defensie 
en een nieuw te realiseren inzamelpunt 
afvalstoffen. Ten behoeve van een zorgvuldige 
inpassing op de kazerne wordt als uitgangspunt 
gehanteerd dat de voorzieningen van het 
inzamelpunt uit het zicht worden genomen door 
gebruik te maken van een bouwkundige 
afscherming (gevelscherm) van cortenstaal.
Gebouw 29 (voormalig centraal ketelhuis) zal 
door het Facilitair Bedrijf Apeldoorn voorna-
melijk gebruikt gaan worden als magazijn. 
Tevens zal er voorlopig de postdistributie gaan 
plaatsvinden en zal een klein gedeelte als 

sleutelwerkplaats worden ingericht. Ook zal er 
een briefingroom worden gerealiseerd voor 
ondersteunende diensten. De planning is dat 
vroeg in dit voorjaar is gestart met de 
werkzaamheden. Dit deelproject zal tussen de 
vier en zes maanden in beslag nemen.

Dit voorjaar wordt afhankelijk van de uitkomst 
van het archeologisch onderzoek en na de 
Europese aanbestedingsprocedure begonnen 
met de bouw van een nieuw lesgebouw en dat 
zal ongeveer anderhalf tot twee jaar in beslag 
nemen. Het nieuwe lesgebouw wordt het 
pronkstuk van het opleidings-, trainings- en 
kenniscentrum Koninklijke Marechaussee.
 

Twee vijverpartijen met herinneringsbanken

Een opmerkelijk onderdeel is de 
dubbele vijverpartij met twee herinne-
ringsbanken tussen enkele gebouwen 
van de Koning Willem III kazerne.  
Dit ensemble dateert uit 1948-1949 en 
memoreert enerzijds het gouden 
regeringsjubileum van koningin 
Wilhelmina en anderzijds de troons-
bestijging van koningin Juliana, 
historische gebeurtenissen die beide in 
1948 plaatsvonden. Blijkens de op een 
bijbehorend paneel te lezen tekst werd 
dit herdenkingsmonument op 30 april 
1949, dus op Koninginnedag, door  
het personeel van de kazerne over-
gedragen aan de commandant. 
Op deze plek wordt de jaarlijkse 
Airborne herdenking gehouden.



Voorkom een inbraak
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Dit was de titel voor een voorlichtingsavond in Sprengeloo op 14 november j.l. van de 
politie voor de bewoners van onze wijk. Voor deze avond hebben zich 170 bewoners 
aangemeld. De humoristische maar tevens confronterende presentatie werd gehouden 
door ex-inbreker en ex-verslaafde Evert.

In de middag van 14 november is Evert de wijk 
ingegaan en heeft zich bewust verdacht 
gedragen. Hij ging b.v. op een dak van een 
schuur staan. Ook belde hij aan bij mensen met 
een verhaal waarmee hij zichzelf erg verdacht 
maakte. Het was zijn bedoeling dat bewoners 
de politie zouden bellen maar er was slechts 
één mevrouw die dat na zijn verdachte gedrag 
deed. En dat was de eerste keer sinds Evert 
bezig was nadat hij al zes keer in andere 
Apeldoornse wijken hetzelfde had gedaan. 
Kortom de Apeldoornse burger is wel heel erg 
goed van vertrouwen. Maar of dat altijd zo 
verstandig is ? Nee hoor...!

Evert liet tijdens de presentatie op een filmpje 
zien dat hij in vijf minuten tijd heel wat 
waardevolle spullen uit een woning kan 
bemachtigen. Onze les is dat ook al ga je maar 
eventjes het huis uit dat je toch goed moet 
afsluiten. En dat is toch wel even iets anders 
dan het verhaal van Jan Terlouw dat je vroeger 
uit de brievenbus een touwtje liet hangen.

Evert kon die middag bijvoorbeeld ongestoord 
sleutels uit fietsen in schuren halen (die hij in de 
brievenbus deed), sleutelbossen met een 
autosleutel uit een ongeopende keukendeur 
halen, een laptop van een keukentafel pakken, 
op platte daken klimmen en aan slaapkamer-
ramen friemelen. Niemand die reageerde. 
Onze wijk moet wel een Luilekkerland voor 
inbrekers zijn. Daar moeten wij toch wel heel 
waakzaam van worden!

Tijdens zijn presentatie gaf Evert heel veel tips. 
Om maar een aantal te noemen:
1.  Sluit je berging goed af. Immers veel 

bewoners bewaren gereedschap in een 
schuur en dat gereedschap kan een inbreker 
goed gebruiken.

2.  Zet je fietsen goed op slot, ook in de schuur.
3.  Laat geen laptops, tablets o.i.d. op een tafel 

staan als je even weg gaat.
4. Laat geen sleutels hangen in een deur.
5.  En als je bevreesd ben dat je bij brand niet 

snel genoeg uit je woning kan vluchten, 

installeer dan brandmelders.  
Die waarschuwen tijdig opdat je veilig je 
woning kan verlaten.

6.  Laat geen ladders buiten of in onafgesloten 
schuren liggen.

7.  Containers kunnen gemakkelijk gebruikt 
worden om via een plat dak een slaapkamer-
verdieping binnen te dringen. Dit kan u 
voorkomen door containers niet bij een 
dergelijk plat dak te zetten en de containers 
bijvoorbeeld te verbinden met een kabel.

8.  Laat bij het te koop zetten van je woning 
geen waardevolle zaken op een foto zetten 
door een makelaar want ook inbrekers kijken 
op Funda.

9.  Gebruik sloten met een SKG3-keurmerk. 
Andere sloten kunnen veelal geopend 
worden door de cylinder uit te trekken met 
de kerntrekmethode.

10.  Gebruik raamafsluiters met een drukknop 
aan de binnenzijde.

11.  Als u woont in een woning van een 
verhuurder en u heeft twijfels over de 
kwaliteit van het hang- en sluitwerk, meld 
dat dan aan uw verhuurder.

12.  Haal de stroom van een buitenstopcontact 
af als je bijvoorbeeld met vakantie gaat. 
Immers een inbreker kan kortsluiting 
veroorzaken waardoor het alarm niet meer 
werkt. Ook voorkom je dat een inbreker 
stroom aftapt om gaten in kozijnen te boren 
waarna deur- of raamkrukken opgetild 
kunnen worden.

Tenslotte raden wij u aan om uw hang- en 
sluitwerk te controleren, bij uw huisgenoten na 
te gaan of ze wel voorzichtig genoeg zijn en 
bij onraad en verdachte activiteiten direct 112 
te bellen. Daarbij niet wachten of een ander 
belt, u hoeft niet bevreesd te zijn dat u achteraf 
wordt beschuldigd van vals alarm. Het advies 
om snel 112 te bellen werd de toehoorders aan 
het eind van de avond nogmaals door de 
politie op het hart gedrukt. De politie heeft u 
nodig om u te beschermen bij inbraak. Ook is 
het mogelijk om een afspraak met de politie te 
maken voor gratis advies over inbraakpreventie 
(tel. 0900-8844).

Evert Jansen, ex-crimineel helpt de veiligheid in de wijk te verbeteren.



bouwen en wonen 33

leefbaarheid en duurzaamheid staan hoog op het programma

Nieuws van de woningcorporaties

De wijkraad heeft van de Apeldoornse 
woningcorporaties het volgende nieuws 
ontvangen: 

Sprengeland wonen is gefuseerd met een 
corporatie in Brummen en heet nu Veluwonen. 
Veluwonen heeft voornamelijk woningen in de 
dorpen in onze gemeente. Ons huis gaat per 1 
januari fuseren met een woning corporatie in 
Zutphen. Alle corporaties hebben prestatieaf-
spraken afgerond. De voornaamste doelen zijn: 
betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaar-
heid. Daarnaast vallen het steeds concreter 
worden van de plannen voor energiebesparing 
en verduurzaming op.

•  de ambitie om in 2019 de woningvoorraad op 
gemiddeld label C te hebben is voor 2021 
bijgesteld naar gemiddeld label B

•  in 2018 worden 600 woningen middels  
energetische maatregelen aangepast

•  in 2050 alle woningen CO2 neutraal 
•  druk bezig met digitalisering (klantenportaal) 

•  op de agenda staat digitalisering inclusief 
 huurderportaal 

•  er wordt gewerkt met vaste aannemers voor 
onderhoud 

•  voor het verbeteren van leefbaarheid wordt 
onderzoek verricht (i.s.m. ROC) 

•  verduurzamen vastgoedvoorraad 
•  0 op de meter of label B in 2024 
•  80 % woningen label B in 2020 
•  de Woonmensen wil samen met de bewoners 

projecten opzetten 

•  nieuwbouw Schatkamer van Zuid 
•  afstoot van gronden van Spartahof, Podium, 

Vlindertuin
•  renovatie portiekwoningen  

(zonder huurverhoging) 
•  verkoop huurwoningen voor statushouders
•  energieprestatie label B in 2020
•  digitalisering
•  passend toewijzen met aandacht voor totale 

woonlasten 
•  96% van de woningvoorraad onder de  

liberalisatiegrens 
•  5% groei woningvoorraad in tien jaar 
•  geen verkoop sociale segment 
•  inflatievolgend huurbeleid
•  ontwikkelen strategie CO2-neutrale  

woningvoorraad 
•  stimuleren duurzaam gedrag
•  2030 CO2 neutraal 
•  ambitie dienstverlening en comfortabel  

wonen (moderne standaard)

Energieadviseurs van de gemeente voor u

Ken je ze al? Tonny en Arie. Zij zijn de 
energieadviseurs bij het Energieloket van de 
gemeente Apeldoorn. Zij zijn dagelijks 
aanwezig voor kosteloos advies over het 
energieneutraler maken van jouw woning.  
En ze hebben antwoord op al jouw vragen. 
Dus maak snel kennis en ontdek wat het 
Energieloket jou te bieden heeft. Ga naar de 
Energiek Wonen pagina op Facebook en bekijk 
de film over dit Energieloket! 

Het Energieloket van de gemeente Apeldoorn 
is van Energiek Wonen. Energiek Wonen is 
ontwikkeld om inwoners van Apeldoorn te 
adviseren en helpen bij het verduurzamen van 
hun woning. Inwoners kunnen naast een bezoek 
aan het Energieloket ook gebruik maken van de 
energiecoaches. Een energiecoach komt gratis 
bij jou thuis, voor eenvoudige tips en adviezen 
over energiemaatregelen. Wil je liever eerst 
zelf een en ander lezen en uitzoeken?  
Dan kun je ook online een goed en degelijk 
advies inwinnen via het Regionaal Energieloket,  
www.regionaalenergieloket.nl. 

Op www.apeldoorn.nl/energie vind je meer 
informatie en kun je een afspraak inplannen met 
een energiecoach of Tonny en Arie van het 
Energieloket.

•  2030 CO2 neutraal 
•  ambitie dienstverlening en comfortabel 

wonen (moderne standaard)
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Energieneutraal wonen in Brink en Orden

hoe leven we energiezuinig in 2050 

Energieneutraal: een woning die niet meer energie verbruikt dan deze zelf opwekt.

Een fijn huis dat geen of zeer lage energiekosten heeft. Dat krijg je 
met een energieneutrale woning. In deze milieuvriendelijke en 
comfortabele woningen tocht het niet, is het gelijkmatig warm, 
voelen de vloeren niet koud aan en er is steeds aanvoer van verse 
lucht.

Zo’n 15% van al het energieverbruik in 
Nederland gebruiken we in woningen.  
Door betere isolatie en zuinige ketels is het 
energieverbruik per woning door de jaren heen 
gedaald. Maar het kan nog duurzamer: een 
woning die niet méér energie verbruikt dan die 
zelf opwekt. Zo’n woning is energieneutraal.

Er zijn al tientallen energieneutrale woningen in 
Nederland. Honderden staan op de planning 
om gebouwd te worden. Je kunt kiezen voor 
nieuwbouw of voor het verbouwen van een 
bestaand huis. Ook voor huurders komen er 
energieneutrale woningen.

Kenmerken van een energieneutraal huis
Kenmerk van een energieneutraal huis is dat de 
energie die je gebruikt in balans is met de 
energie die je zelf opwekt. Die balans bereik je 
zo:
•  Je houdt je energiegebruik zo laag mogelijk 

en
•  je wekt de energie die je nodig hebt, zelf 

duurzaam op.

Energie opwekken kun je zelf doen, met 
zonnepanelen bijvoorbeeld. Maar het kan  
ook op lokaal- of wijkniveau, of samen met  
je buren.  

En het kan op verschillende manieren: met 
zonne-energie, wind, aardwarmte (middels 
warmtepomp, lucht (ander type warmtepomp), 
hout of biogas.

Waarschijnlijk heb je nog wel stroom nodig van 
je energiebedrijf, vooral in de winter. Maar je 
levert zelf ook stroom aan dat bedrijf, vooral in 
de zomer. Over een jaar gemeten heb je dus 
‘nul op de meter’ staan.

Onderdelen energieneutraal huis
In een energieneutrale woning worden bijna 
altijd de volgende onderdelen toegepast:
•  Zeer goede isolatie van dak, muren en vloer.
•  HR++ glas of triple glas.
•  Geen of nauwelijks kieren
•  Een ventilatiesysteem, vaak met warmteterug-

winning.
•  Een verwarmingsinstallatie met een vloerver-

warming die op lage temperatuur werkt. Dit 
buizensysteem krijgt warm water (van minder 
dan 55 graden) van een warmtepomp of 
zonneboiler.

•  Zonnepanelen om stroom op te wekken voor 
o.a. de warmtepomp en je apparaten.

•  Meetapparatuur waarmee je kan zien wat je 
opwekt en wat je verbruikt. vervolg op pagina 36...

bouwen en wonen
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Hoe wonen, werken en leven we in 2050?
De verduurzaming van Nederland komt de komende 
decennia in een versnelling met als resultaat dat in 
2050:
•  Alleen nog gebruik gemaakt wordt van zonne- en 

windenergie, aardwarmte en bepaalde soorten 
biobrandstof.

•  Onze economie ‘biobased’ is. Dat wil zeggen dat 
we geen aardolie meer gebruiken maar groene 
grondstoffen.

•  Mensen in gemeenschappen en coöperaties energie 
opwekken en voedsel verbouwen.

•  Woningen, kantoren en fabrieken kleine energiefa-
briekjes geworden zijn.

•  Alle straten, dorpen en steden energie neutraal zijn.
•  In de bouw alleen hernieuwbare of  

gerecyclede grondstoffen gebruikt worden.
•  De samenleving heel flexibel is geworden: mensen 

werken op plekken en tijden dat het hen uitkomt, 
waardoor files niet meer voorkomen.

•  Kleine elektrische voertuigen, de zgn. metamorfose-
mobielen, hun intrede hebben gedaan. Dat zijn 
kleine zelfsturende  
voertuigen die op de weg aan- en afgekoppeld 
kunnen worden.

Dit is de toekomstagenda van de energiedeskundigen, 
onder leiding van onze overheid. 

De vraag is hoe komen we van de huidige situatie (wij 
gebruiken onevenredig veel energie) naar een 
tussensituatie (energieneutraliteit) en dan door naar 
de toekomstige situatie? Wij willen in eerste instantie 
via energielabel B voor bestaande woningen naar het 
energieneutraal maken van woningen en gebouwen. 
Dit moet een eerste aanzet gaan worden.

Welke trajecten zijn er op dit moment binnen de 
gemeente Apeldoorn?
1e Uitvoering Energie neutraal Kerschoten
Kerschoten Energieneutraal (KEN) wil in dit gebied 
- de wijken Kerschoten en De Naald - samen met 
bewoners energie besparen én opwekken. KEN wil de 
wijk duurzamer maken en tegelijkertijd de woonlasten 
voor bewoners omlaag brengen. En dat met behoud 
van de kwaliteit van deze mooie naoorlogse 
woonwijk in Apeldoorn. 

Het initiatief komt van veertien koploperbedrijven 
verenigd in Gebieden Energie Neutraal (GEN) die 
wilden aantonen dat het nu al haalbaar is om 
energieneutrale gebieden te ontwikkelen. GEN is  
een samenwerking aangegaan met de woningbouw-
corporaties, de gemeente Apeldoorn, de wijkraden 
Kerschoten en De Naald, DeA en AVID. Samen 
hebben zij een gemeenschappelijk gedragen plan 
ontwikkeld voor een energieneutraal Kerschoten.  
Het doel is dat over circa vijftien jaar alle energie die 
nodig is, duurzaam wordt opgewekt in het gebied zelf.  

2e  Gemeente Apeldoorn maakt zonnevelden 
mogelijk

De gemeente Apeldoorn werkt mee met proeven om 
‘zonnevelden’ aan te leggen. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft die knoop 
doorgehakt. Tot en met mei volgend jaar worden 
meerdere pilots mogelijk gemaakt. Dat past in het 
streven van de gemeente om tot 2020 in totaal vijftien 
hectare zonneveld te realiseren in Apeldoorn. 
Wethouder Mark Sandmann vindt het meewerken aan 
de pilots van groot belang. “De transitie van fossiele 
naar duurzame energie is één van de grootste 
opgaven waar we voor staan,” zegt hij. ,”Niets doen 
is geen optie. Niet voor ons als gemeente Apeldoorn, 
niet voor het bedrijfsleven en niet voor andere 
betrokken partijen. Dit soort initiatieven leidt tot 
mooie samenwerkingen die de energietransitie weer 
een stapje dichterbij halen.”

Huidige situatie binnen onze wijk Brink & Orden
Zowel particuliere woningbezitters als ook woning-
bouwverenigingen zijn bezig of hebben plannen 
daartoe om woningen energieneutraler te maken.  
Zo ver als men in de wijk Kerschoten en Het Loo is 
gegaan, is in onze wijk nog niet aan de orde. Binnen 
de wijkraad leeft de gedachte om hier meer energie 
in te steken. Eventueel is in samenwerking met de 
partijen in Kerschoten en Het Loo dit ook binnen Brink 
en Orden te realiseren. Wij weten alleen nog niet of 
hier voldoende draagvlak voor is. 

Advies aan de bewoners binnen ons wijk
Wilt u ook dat uw koop- of huurhuis op termijn 
energiezuiniger gaat worden en u daarmee op uw 
stookkosten kunt besparen, dan kunt u hierbij denken 
aan het collectief inkopen met bijvoorbeeld uw buren 
van zonnepanelen, het isoleren van uw spouwmuren 
en andere energiebesparende maatregelen. 
Desgewenst geeft de wijkraad of de gemeente 
advies. 

... vervolg van pagina 35
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De gemeente Apeldoorn streeft naar 15 ha zonnevelden in 2020 (foto Pixabay)
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De gemeente is bezig met het wijzigen van bestemmingsplannen met betrekking 
tot begeleid wonen. Dit doet de gemeente door middel van een eenmalige paraplu-
herziening. Hierin wordt meegenomen de afschaffing van de zogenaamde twee 
woningenregel m.b.t. begeleid wonen in bestemmingsplannen’.

bouwen en wonen

Begeleid wonen

bestemmingsplannen worden gewijzigd aangaande...

Met begeleid wonen wordt de huisvesting van 
mensen met een zorgvraag bedoeld. Het kan 
gaan om mensen met een beperking in de 
beweegfunctie, maar ook om mensen met een 
verstandelijke handicap 

Aanleiding
Steeds vaker worden mensen gestimuleerd 
langer zelfstandig thuis te wonen. In het kader 
van de ouderenzorg zijn bijvoorbeeld op 
landelijk niveau de zorgindicaties om intra-
muraal te mogen wonen opgehoogd. Dit 
betekent dat ouderen langer thuis moeten 
blijven wonen, zo nodig met ambulante 
begeleiding. Een andere landelijke doelstelling 
is dat mensen minder lang in een instelling voor 
geestelijke gezondheidszorg (GGZ-instelling) 
blijven wonen. Regionaal is ingezet op het zo 
goed mogelijk zelfstandig wonen van een deel 
van de cliënten die eerder werden gehuisvest in 
de Maatschappelijke Opvang of een instelling 
voor Beschermd Wonen. 

Participatie
De focus ligt hierbij op herstel en participatie 
en zo goed mogelijk zelfstandig wonen in de 
wijk, zo nodig met ambulante begeleiding. 
Deze trends, ook wel extramuralisering 
genoemd, zorgen ervoor dat er meer mensen 
met ambulante begeleiding in reguliere 

woningen in de woonwijken komen te wonen of 
blijven wonen. De woningcorporaties hebben 
daarbij tevens een taakstelling om deze 
personen (tijdig) te huisvesten.

Bestemmingsplannen
Een groot aantal bestemmingsplannen van de 
gemeente Apeldoorn kent binnen de bestem-
ming Wonen een regeling, die wonen met 
(ambulante) begeleiding maar beperkt 
toestaat, namelijk in slechts twee woningen per 
bouwvlak. Deze regeling, ook wel de twee-
woningenregeling genoemd staat de verder-
gaande extramuralisering in de weg. 
De regel is inmiddels door jurisprudentie 
achterhaald: in bestemmingsplannen wordt 
dikwijls de aanduiding ‘eengezinswoningen’ 
gebruikt, als er echter gewoond zou worden 
door zorgbehoevenden met begeleiding, kan 
dit moeilijk nog worden gezien als wonen in een 
eengezinswoning. 

Parapluherziening begeleid wonen 
Met het bestemmingsplan Parapluherziening 
begeleid wonen wordt deze beperkende 
regeling daarom uit de betreffende bestem-
mingsplannen geschrapt.

Overleg/voorzorg in de buurt
(bron: brief van gemeente d.d. 15 januari 2018)

•  Als wordt besloten tot vestiging van een 
kleine voorziening (een of twee woningen 
met vier tot acht bewoners) dan wordt 
overleg gevoerd met de directe woonomge-
ving en de betrokken dorps- en wijkraad. 
Draaglast en draagkracht van de woonomge-
ving zijn dan onderwerp van gesprek.

•  Met alle in Apeldoorn werkzame instellingen 
met dit soort kleine en ook wel grotere 
voorzieningen wordt afgesproken dat,  
binnen de mogelijkheden van de betrokken 
bewoners, actief aandacht wordt besteed 
aan integratie/gesprek met de directe 
woonomgeving.

•  Er is een 24/7 crisistelefoon (GGNet, 112, 
huisartsenpost) voor crisissituaties. Er wordt 
gewerkt aan een tweede telefoonnummer, 
ook 24/7, voor minder dringende situaties- 
nodig voor stut en steun die de betrokken 
burgers/cliënten nodig hebben. Bereikbaar 
voor de betrokken cliënt/burger, voor 
mantelzorgers en voor de directe woon-
omgeving. Gewone zorgen moeten kunnen 
worden uitgesproken.

•  Bij incidenten krijgt vaak alleen de cliënt 
aandacht. De gemeente gaat met instellingen 
in gesprek om voortaan ook met de directe 
omgeving te spreken, ook is daar nazorg en 
een luisterend oor van belang. 

Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, zonodig met begeleiding (foto Shutterstock)





Waar voorheen een schuine hoek was, ligt nu een bocht.

Stuurmanskunst in de Van Brerostraat

Zoals iedereen wel heeft kunnen zien, is er de afgelopen jaren veel gebeurd in de 
omgeving van de Prins Willem Alexanderlaan. En met de ontwikkeling van Spartahof  
is alweer begonnen aan het volgende grote project.

Maar ook kleinere projecten zijn ontwikkeld en 
uitgevoerd. En recent zijn de huizen op de hoek 
PWA-laan en Van Brerostraat opgeleverd. 
Hiermee is een slordig hoekje weer nuttig 
opgevuld. Bij een van de huizen is de tuin wat 
uitgebreid door grond van de gemeente te 
kopen. Hierdoor is een bocht ontstaan waar 
eerst een schuine hoek was (zie het stukje in de 
rode cirkel voor de oude situatie). En terwijl 

deze bocht nog werd aangelegd, bleek de 
vuilniswagen niet meer het laatste stukje van de 
Van Brerostraat in te gaan.

Het is hier een doodlopende straat met drie 
krappe bochten vlak achter elkaar. Grote auto’s 
zoals de vuilniswagen moeten weer achteruit 
terug naar de PWA-laan. Toen vervolgens de 
vuilniswagen een aantal keren de straat niet in 

vervolg op pagina 40...

te krappe bocht aangepast

39 verkeer

wilde rijden, omdat achteruit terugrijden te 
gevaarlijk werd gevonden, regende het 
klachten bij 14055. Er werd ook een hand-
tekeningenactie opgezet als protest tegen de 
gang van zaken, en om te zorgen dat de straat 
weer bereikbaar zou zijn. Want als de 
vuilniswagen niet langskomt, hoe gaat dat dan 
met een brandweerwagen als er iets aan de 
hand is? 

In overleg met de gemeente, wijkraad en 
bewoners is een proef uitgevoerd met zowel 
een vuilnisauto als een grote brandweerwagen. 
Met goede stuurmanskunst werden de bochten 

Ook brandweerwagens moeten de bocht in de Van Brerostraat kunnen nemen.
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genomen. Uiteindelijk hadden beide diensten 
geen bezwaar tegen de aanpassing. Wel 
werden afspraken gemaakt om een van de 
andere bochten aan te passen. 

Intussen gaat de vuilnisauto weer achteruit de 
bochten door, heel voorzichtig. Het blijft krap, 
maar de buurt is weer tevreden en het vuilnis 
wordt weer gewoon opgehaald. Eind goed, al 
goed!

Bij deze willen we graag complimenten 
uitdelen aan de mensen van Circulus en de 
brandweer voor het op korte termijn regelen 
van een rijproef. En ook aan de gemeente voor 
de snelle reactie op de klachten en de 
pragmatische aanpak van het probleem.

Maar ook de bewoners verdienen een pluim: 
de straat was snel verenigd, zij hebben zelf 
contact met de brandweer gelegd voor de 
proef. En door hun inzet is dus snel resultaat 
bereikt.

Stuurmanskunst in de Van Brerostraat

... vervolg van pagina 39

Bestuurders van de vuilniswagens weigerden voorheen de Van Brerostraat nog in te rijden. 
De aanpassing is inmiddels goedgekeurd door Circulus. 

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 .
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Alsof je een mierennest verstoort…
Het zal niemand zijn ontgaan dat er 
afgelopen herfst werkzaamheden zijn 
geweest aan de rotonde Jachtlaan/
Kennedylaan/Laan van Spitsbergen. 

Op de rotonde is het versleten asfalt vervan-
gen, de fietspaden zijn iets verhoogd aange-
legd om het voor fietsers wat veiliger te maken, 
de hele rotonde en de directe omgeving zijn 
afgekoppeld (dat wil zeggen dat regenwater 
niet meer in het riool terecht komt) en er zijn 
gas- en waterleidingen vervangen. Een grote 
klus die dan ook een hele maand duurde. Door 
de diverse klussen te combineren zal het 
hopelijk de komende jaren niet meer nodig zijn 
om de rotonde af te sluiten.

Op 3 juli 2017 was er een inloopavond waar de 
plannen aan de buurt werden gepresenteerd, 
samen met de plannen voor het herinrichten van 
de kruising Asselsestraat/Laan van Spitsbergen. 
In oktober hebben wij als wijkraden wat meer 
informatie gekregen over de fasering en de 
omleidingsplannen.

Op ons verzoek zijn er daarna nog aanpassin-
gen geweest, zoals duidelijker omleidingen 
voor fietsers, informatie dichter op de rotonde 
(er zijn uiteindelijk tekstkarren geplaatst OP de 
rotonde) en extra aandacht voor scholen, 
zodat die de ouders konden inlichten. Ook is er 
nog een bewonersbrief verspreid en zowel op 
de site van de wijkraad als op de gemeentelijke 
website geplaatst. Wat dat betreft waren de 
voorbereidingen al een stuk beter dan toen 
bijvoorbeeld de Beatrixlaan werd afgesloten.

De eerste week vanaf 6 november was er nog 
wel doorgaand verkeer mogelijk over de ring, 
maar vanaf maandag 13 november werd de 
rotonde helemaal afgesloten voor verkeer, om 
de veiligheid tijdens het werk aan de rotonde te 
garanderen.

Ondanks alle voorbereidingen ontaardde het 
deze regenachtige dag in chaos: een lange file 
op de Asselsestraat, op de Henry Dunantlaan, 
sluipverkeer door de Driehoek en tegen het 
verkeer in op de Sprengenparkweg. Mensen 
waren blijkbaar toch verrast. En gezien de 
manier van rijden lukt het de meeste chauffeurs 
dus niet om én de borden langs de weg te lezen 
én te appen op hun telefoon. Waar het normaal 
gesproken mogelijk is om met kleine kinderen 
over de Asselsestraat te fietsen naar school, 
was het nu beter om te kiezen voor lopen.
Mede op verzoek van de wijkraad zijn er 
gedurende de rest van de werkzaamheden 
verkeersregelaars ingezet tijdens de spitsuren 
om het verkeer nog enigszins in goede banen te 

Waarschuwingsborden werden op grote schaal genegeerd.

werkzaamheden leiden tot chaos

leiden. Het was schokkend om te zien hoe 
agressief en asociaal er gereden werd. Zouden 
de mensen die zich klemreden op de kleine 
wegen en als sluipverkeer langs scholen reden, 
nu geleerd hebben dat het uiteindelijk beter en 
sneller is om maar gewoon wél de omleidings-
bordjes te volgen? In elk geval mogen we 
hopen dat de automobilist die zichzelf 
vastzette in het zand midden op de rotonde 
voortaan beter oplet…

Overigens gaan de fietsers in deze ook niet 
vrijuit: jong en oud negeert borden en 
dranghekken worden opzij geschoven om toch 
over de werkplaats te kunnen rijden. Ook als 
daar al diepe gaten zijn gegraven. We zijn 
benieuwd hoe dat gaat als straks in het 
voorjaar de kruising Assesestraat/Laan van 
Spitsbergen op de schop gaat.
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Bestuur

Vacature
voorzitter wijkraad

Margaret Bakker
interim-voorzitter
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

•  Jan van der Wal 
Schotweg 48A, 7311 DW

M 06 - 147 85 666
E j.wal349@kpnmail.nl
•   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

VACATURE

NIEUWE  UITDAGING?

WAT VOOR JOU?

INTERESSE?
BEL: T 055 - 355 57 96

INTERESSE?
BEL: T 055 - 355 57 96

INTERESSE?  
BEL: T 055 - 355 57 96



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 11 april 2018
Locatie 
Scholengemeenschap Sprengeloo 
Sprengenweg 81
ingang Beatrixlaan

Tijd 
Aanvang 20.00 uur 
Zaal open vanaf 19.30 uur

Agenda 
1.  Opening door de interim-voorzitter  

Margaret Bakker

2.  Ingekomen stukken en 
 mededelingen

3.  Goedkeuring notulen Algemene 
Vergadering oktober 2017

4. Financieel verslag 2017
 Verslag kascommissie
 Benoeming nieuw leden kascommissie

5.  Bestuurlijke zaken

6.  Verslag van de commissies:  
Bouwen en Wonen 

 Verkeer 
 Groen en Kunst 
 Welzijn  

7. Rondvraag

Sluiting uiterlijk 22.00 uur. 

Napraten met een drankje.
U bent van harte welkom!

De eerstvolgende uitgave van Wijknieuws 
komt uit in oktober 2018. De uiterlijke 
aanleverdatum voor kopij van die uitgave  
is in de laatste week van juli 2018.  
Stuur uw kopij naar wijkraad Brink & Orden 
t.a.v. redactie Wijknieuws, Laan van Orden 
59, 7312 KE Apeldoorn, E wijkraad@
brinkenorden.nl. Of mail uw kopij naar: 
E redactie@brinkenorden.nl.

Nuttige adressen

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

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

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

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

Buurtregisseur
Jan van Eijk  
M 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 M 06 - 204 65 753
E zonnebloemapeldoorn@gmail.com

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 g.vanderidder@apeldoorn.nl
T 14055 

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 


