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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Bruisend event met veel leuks voor de jeugd

vrijdag 5 juli 2013: Orden wordt Groot

“Tijdens buiten-evenementen die ik 
organiseer, regent het eigenlijk nooit,” 
vertelde onze buurtregisseur Jan van Eijk 
tijdens een voorbereidende vergadering 
van het ‘Orden wordt Groot’ event.  
We grinnikten wat, vonden het voorbarig 
optimistisch zelfs, maar we geloofden hem 
pas echt toen de zon vrolijk stond te 
schijnen op die heerlijke vrijdagmiddag  
en -avond in juli. 

Op die dag werd in en om de Spitsbergen-
school aan de Morinistraat het event ‘Orden 
wordt Groot’ georganiseerd. De feestelijke 
activiteiten werden georganiseerd door de 
werkgroep Groot Worden in Orden in 
samenwerking met diverse vrijwilligers, 
organisaties en bedrijven uit de wijk. 
Het event was bedoeld als een vrolijk 
presentatiemoment van Groot Worden in 
Orden (onderdeel van de Brede School)en 

tevens als afsluiter van het schooljaar 2012/2013 
voor de kinderen in Orden. Ze konden er 
meedoen aan leuke workshops, zoals linoleum-
snijden, mooie mode accessoires en sjaaltjes 
maken of speelgoed maken van oud afval. 
Er was genoeg te doen voor jong en oud, want 
ook ouders genoten van de muziek en al het 
moois dat de kinderen er maakten. De lekkere 
hapjes werden gemaakt en gepresenteerd door 
de meiden van jongerenhonk 7312. 
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Er was veel te doen en te zien tijdens ‘Orden wordt Groot’
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Blijf op de hoogte met 
de digitale nieuwsbrief

Bent u al geabonneerd op de gratis 
digitale nieuwsbrief van de 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.wijkraadorden.nl onder 
vermelding van ‘nieuwsbrief’.
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Op onze algemene vergadering 9 oktober 
a.s. zullen wij afscheid nemen van Gerard 
Laks als voorzitter van onze wijkraad. 
We zijn Gerard bijzonder dankbaar voor 
de 3,5 jaar waarin hij zich met grote 
gedrevenheid en passie heeft ingezet voor 
onze wijk. Hoewel gepensioneerd, was 
hij fulltime voor de wijkraad actief. Er zijn 
veel positieve ontwikkelingen in onze wijk 
waarbij hij een nadrukkelijke, regisserende 

rol heeft gespeeld. Ook de samenwer
king met vele mensen en organisaties is 
verbeterd en staat goed op de rails.  
 
We hadden graag langer gebruik willen 
maken van zijn kwaliteiten, maar we 
hebben uiteraard alle begrip voor zijn 
besluit om meer tijd voor zichzelf en zijn 
familie te willen hebben.
Gelukkig is Maaike Verbeek bereid het 
stokje van voorzitter over te nemen.
We hebben alle vertrouwen in haar. 
Hieronder stelt zij zich aan u voor.  
Op de Algemene Vergadering zal zij 
zich op een speciale manier presenteren.

Voor u ligt weer een kleurrijk Wijknieuws 
vol gebeurtenissen en ontwikkelingen 
in onze mooie wijk. Ik wens u veel 
leesplezier en hoop u op 9 oktober 
a.s. op de algemene vergadering te 
ontmoeten.

Gerard Beltman, vicevoorzitter
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Nieuwe voorzitter Maaike Verbeek
Hallo bewoners van de wijk Orden, 
Brinkhorst, Driehuizen en Waterloo,
Mijn naam is Maaike Verbeek en ruim 24 jaar 
geleden ben ik geboren aan de Keltenlaan 
in Apeldoorn, in Orden dus. De eerste zeven 
jaar van mijn leven heb ik daar met veel 
plezier gewoond, daarna zijn we met het 
gezin naar de Van Ostadelaan verhuisd. 
Inmiddels heb ik zes jaar in het westen van 
Nederland gestudeerd, zo heb ik mijn 
HBO-diploma Facility Management gehaald 
en mijn Master in de Sociologie. Sinds 21 
juni ben ik weer terug in Apeldoorn en woon 
ik met mijn vriend samen in de wijk waar 
zoveel goede herinneringen liggen: Orden. 
Vanaf oktober neem ik het voorzitterschap 
van de wijkraad over van Gerard. Gerard 
heeft veel betekend voor de wijk  
en ik hoop de fijne kneepjes van het 
voorzitterschap van hem te leren. Bewoners 
van de wijk zetten zich in voor leefbaarheid 
en leefklimaat van de wijk en ik zou daar 

graag aan bij willen dragen. Het is voor mij 
een manier om de wijk, waarin ik heel lang 
hoop te wonen, goed te leren kennen en 
direct mijn steentje bij te dragen. 
Enthousiasme, nieuwsgierigheid en 
doorzettingsvermogen zijn eigenschap pen 
die mij kenmerken en die ik hoop in te 
kunnen zetten voor de wijk! Wij zullen 
elkaar binnenkort zeker ontmoeten. 
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Beste buurtbewoners,
grijze container, het is zo eenvoudig om te 
voorkomen, dat rommel andere rommel 
aantrekt. Een schone leefomgeving is fijn om in 
te wonen.
Ik ben erg content dat Maaike Verbeek zich 
heeft aangemeld om het voorzitterschap over 
te nemen. In gesprekken die ik met Maaike 
mocht voeren, straalt het enthousiasme ervan 
af. Maaike heeft na haar afstuderen aan de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam, haar 
Apeldoorn weer opgezocht, is neergestreken in 
Orden en wil bestuurlijke ervaring opdoen. 
De commissies zijn goed bezet en met deze 
betrokken wijkraadsleden gaat het zeker lukken 
op de ingezette weg door te gaan en veel voor 
het hele wijkraadsgebied te kunnen betekenen. 
Maaike gaat op de algemene vergadering van 
9 oktober op een speciale manier aan u worden 
voorgesteld en dan is aan u de beslissing om 
Maaike groen licht te geven. Als redacteur van 
het Wijknieuws ben ik erg content deze taak 
over te kunnen dragen aan Femie Stoverinck 
van den Berg. Femie gaat haar steentje 
bijdragen aan het nieuwe Wijknieuws.  
U als bewoners van de betrokken wijken in  
ons gebied, ook bedankt voor het genoten 
vertrouwen.
Een speciaal woord van dank over de heel 
goede samenwerking met de stadsdeelmanager 
José Cvetanovic en de buurtregisseur Jan van 
Eijk, met hen was het inspirerend om het werk te 
doen. De vrijwilligers van het +Punt, die zich zo 
goed inzetten voor de buurt, ook aan hen een 
groot compliment. Een fijne samenwerking met 
de wijkagenten, die signalen serieus oppakken 
en er wat mee doen. Met de gemeente, 
wijkwethouder Olaf Prinsen, de andere 
wethouders en betrokken ambtelijke staf was 
het goed samenwerken, begrip en oog voor 
elkaars problemen, wensen en mogelijkheden te 

Nieuw redactielid Wijknieuws
Femie Stoverinck-van den Berg
De redactie van het Wijknieuws was o.a. in 
handen van Gerard Laks, voorzitter van de 
wijkraad. Door het vertrek van Gerard ben 
ik gevraagd dit op mij te nemen. Het lijkt mij 
erg interessant deze uitdaging aan te gaan 
en ook meer van de wijk(en) te leren.  
Ik woon al 21 jaar in Driehuizen, waarvan  
7 jaar aan de Jachtlaan en zie dit als een 
mooie kans. Wanneer u kopij wenst aan te 
leveren of zaken in het Wijknieuws wilt 
laten plaatsen, laat het mij weten op mijn 
emailadres, dan neem ik contact met u op:
femievdberg@hotmail.com.

Een laatste woordje van mij in dit wijknieuws. 
Na 3,5 jaar intensief als voorzitter van de 
wijkraad actief te zijn geweest, hebben wij met 
het hele team mooie resultaten mogen boeken. 
Het meest in het oog springt het winkelcentrum-
gebied in Orden. Nu een en ander echt in 
uitvoering is genomen, hoor ik regelmatig 
opmerkingen, dat men er nu pas in gaat geloven 
na zo veel jaren. Ik kan u zeggen, dit gaat heel 
mooi worden,wij krijgen een prachtige poort 
van Orden met de lang gewenste winkelvoor-
zieningen.
Vanuit puur persoonlijke redenen heb ik 
besloten mijn functie eind juli jl. neer te leggen, 
er is veel gebeurd en staat nog veel te 
gebeuren, zoals u verder in het wijknieuws zult 
lezen. Het wijkdeel Orden heeft in mijn periode 
de meeste aandacht gekregen, dat was ook 
hard nodig, maar wanneer u nu door de wijk 
fietst of loopt, ziet u een mooie wijk met veel 
groen, opgeruimd en uitnodigend. Dit gaat nog 
beter worden, wanneer hopelijk ook het 
Schilderskwartier gaat worden gerenoveerd, 
ook hier mocht ik mijn steentje in de lange 
voorbereiding aan bijdragen. Orden komt op 
orde, over een jaar of anderhalf, dan zijn de 
meeste grote projecten gerealiseerd. Het is nu 
aan u allen om het zo te houden en voor uw 
omgeving ook zorg te dragen. Ligt er rommel 
op straat, pak het even op en gooi het in de 

beoordelen, hebben mede geleid tot dat wat er 
nu is bereikt. De woningcorporaties, die Orden 
een heel warm hart toedragen zijn deelgenoot 
van het komen tot een mooie wijk. Dank aan de 
politieke partijen en de gemeenteraad -die van 
Orden nu een ander beeld hebben dan drie 
jaar geleden- voor de steun bij de verdere 
vooruitgang van de wijk en het kritisch 
constructief kijken naar gepresenteerde 
plannen en gedane suggesties in welke vorm 
dan ook. Ik kijk terug op een fijne samenwer-
king.
Ik wil al mijn collega-wijkraadsleden hartelijk 
bedanken voor hun inzet, het vertrouwen dat  
ik heb mogen ontvangen en wens hun voor 
de toekomst veel succes toe met Maaike aan 
het roer. 
Een bijzonder woord van dank voor mijn  
vrouw Tonny die zichzelf heeft weggecijferd, 
mij de vrijheid gunde en vaak constructief  
heeft meegedacht.

Een hartelijke groet aan u allen,
Gerard Laks

Nieuw commissielid Bouwen en 
Wonen Jolante van Oostrom
Dankzij het Wijknieuws hoorde ik over het 
nieuwe bestemmingsplan voor onze wijk. 
Nieuwe ontwikkelingen en kansen voor Brink 
en Orden. Als bouwkundig architect was ik 
meteen benieuwd naar de visie van de 
gemeente en de nieuwe interactieve aanpak. 
Hoe ontstaat zo´n plan? Hoe willen we onze 
wijk positioneren of versterken? Met deze 
vragen ging ik in april naar de Algemene 
Vergadering. Daar zag ik dat er veel meer 
gebeurt in Brink en Orden. Niet alleen wordt 
er gebouwd, maar het is ook een creatieve 
en sportieve wijk. Ik kwam er veel enthou-
siaste en betrokken mensen tegen, die zich 
voor jong en oud inspannen om een prettige, 
levendige en veilige omgeving te ontwikke-
len. Ik hoefde niet lang na te denken en heb 

ter plekke besloten om mijn steentje 
hieraan bij te dragen. Als u meer wilt weten 
over wat er in de wijk speelt bent u welkom 
op de volgende Algemene Vergadering in 
oktober! 
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Orden wordt Groot, een bruisend event voor de jeugd
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Het maken van kleurige sjaaltjes was erg in trek bij de kids

Er liepen een groot aantal Spidermans rond op 
het terrein, dankzij onze stadsdeelmanager 
José, die samen met Dragica zorgde voor alle 
geschminkte smoeltjes die middag. Op het 
sportterrein achter het schoolplein konden de 
kinderen volop voetballen en sporten met Jan 
Denekamp van Accres. Terwijl op het grasveld 
ernaast container 7312 werd voorzien van een 
nieuw en mooi graffiti jasje. Op het -dankzij 
Decorbouw Dali- mooi gedecoreerde podium 
liet DJ Kia en band van zich horen en konden de 
kinderen meedoen aan een muziekworkshop  
van Christian Kratzsch. 

Mudanthe deed een workshop met eigen-
gemaakte muziekinstrumenten. In de school 
konden de werkstukken van de kinderen worden 
bewon derd die het afgelopen jaar zijn 
gemaakt. Het betrof hier de maquettes voor de 
kindveilige route waar u elders in dit magazine 
meer over kunt lezen. Een foto-expositie liet 
een aantal leuke momenten zien van de 
workshops en activiteiten die het afgelopen 
jaar werden georganiseerd voor de jeugd van 
Orden. Ook het komende jaar is er weer 
genoeg te doen voor de jeugd in het kader van 
Groot Worden in Orden, onder andere in het 

Ook voor ouders was het er gezellig

Sprengenhonk en in speeltuin Kindervreugd. 
Ook vrijwilligers die mee willen helpen met de 
activiteiten voor kinderen worden van harte 
uitgenodigd zich te melden bij onze buurt-
regisseur Jan van Eijk. 
Het event ‘Orden wordt Groot’ is voor de 
kinderen van Orden vrolijk, bruisend -en met 
mooi weer- verlopen. We zijn benieuwd naar  
al het moois dat de kinderen in 2013/2014  
gaan maken en hopen op nog zo’n leuk event 
volgend jaar!

Werkgroep Groot Worden in Orden

Grafittikunstenaar Wiljo gaf het uitrustplekje voor de jeugd bij het sportveld weer een leuke frisse aanblik
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Het viel nog niet 

mee om de stokjes 

op het juiste moment 

te vangen

De jongedames van 7312 hebben niet alleen goed geholpen met de voorbereidingen, ze maakten ook de heerlijkste hapjes voor de bezoekers

Ook het aanliggende sportveld bruiste van de activiteit

Presentator Randy Gaspar kondigde rapper DJ Kya en band aan

De maquettes van de kindveilige route werden in de school 

geëxposeerd

De techniek van het linoleum snijden en drukken werd onderling nog even besproken
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Stadsdeelmanager José Cvetanoviç

Van trimbaan naar beweegtuin
Weet u het nog? Vroeger stond er een 
trimbaan in Berg en Bos. Volledig houten 
‘toestellen’ op een dusdanige afstand van 
elkaar dat je toch een aardig rondje liep 
als je alle toestellen gebruikte. 
Die trimbaan is er helaas niet meer. 
En ik ken er eigenlijk ook verder geen 
meer. Uit de mode blijkbaar, of teveel 
onderhoud? 

Gelukkig is er iets nieuws voor in de plaats 
gekomen. Een zogeheten ‘beweegtuin’. 
Fitnesstoestellen zoals u ze mogelijk wel kent uit 
de sportschool maar dan echt bedoeld voor 

buiten: simpeler en moeilijk te beschadigen. 
Recentelijk is er een in Orden geplaatst, op de 
hoek van de Frankenlaan en de Sportlaan.  
Het blijkt niet de primeur in Apeldoorn te zijn. 
Blijkbaar staat er in de Maten ook al een. 
Alleen niet zo in het zicht. Het zou toch 
fantastisch zijn als dit soort plekken ertoe leiden 
dat mensen die om wat voor reden dan ook niet 
de sportschool (kunnen) bezoeken hierdoor 
meer gaan bewegen. 
Tijdens het openingsfeestje in Orden kwam er 
een mijnheer in een rolstoel. Een van de 
aanwezige beweegcoaches van Accres 
gaf aan dat hij vermoedelijk wel van het 

van de stadsdeelmanager

6 nieuws uit de wijk

roeiapparaat gebruik zou kunnen maken. En 
inderdaad, dat ging goed en hij werd er heel 
blij van. De vrijwilligster van De Kap die de man 
begeleidde gaf meteen aan vaker te willen 
komen: het geeft de wandeling een doel en 
extra (beweeg)waarde. Om mensen het juiste 
gebruik van de toestellen te laten zien, heeft 
gemeentelijk medewerker Marcel Keurhorst 
van de eenheid Beheer en Onderhoud, laatst 
diverse ‘bekende’ Ordenaren, zoals 
wijkraadsleden, rapper Dani en opa Jo van 
Kindervreugd, op de toestellen gefilmd.  
Jan Denekamp, beweegcoach bij Accres, 
zorgde voor een goede instructie. Deze 
filmpjes zijn te bekijken op een smartphone via 
een zogeheten QR-code die op de toestellen 
wordt geplaatst. En op deze manier wordt het 
idee van de ouderwetse trimbaan verbonden 
met nieuwerwetse techniek. Zo is voor mij het 
cirkeltje weer rond. 

José Cvetanovic, stadsdeelmanager

Foto © Peter Lous
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Gestolen paard 
terug bij de
rechtmatige 
eigenaar
 

Op mijn spreekuur in het +Punt Orden 
komt een wat oudere mevrouw binnen. 
Ze kijkt me wat verdrietig aan en zegt  
“Ik heb iets, maar ik weet niet of ik er  
mee naar de politie moet...” 
Vertel maar, zeg ik, dan kijken we wel ...

Mevrouw vertelt dat ze tot voor kort aan de 
Jan Steenlaan woonde. Die woningen werden 
gesloopt en mevrouw moest verhuizen naar een 
nadere woning. Enkele dagen voor de sloop 
had ze haar huis zo goed als leeg. Een enkel 
dingetje stond er nog, maar dat zou de 
volgende dag als laatste worden opgehaald. 
Echter toen mevrouw haar laatste spulletjes, 
waaronder een wit porseleinen paard, ging 
ophalen... foetsie, weg! Er bleek te zijn 
ingebroken en die laatste spulletjes, die kon een 
ander kennelijk wel gebruiken. Mevrouw 
overwoog nog aangifte te doen bij de politie, 
maar dacht “ach die paar dingetjes, de politie 
heeft wel iets anders te doen”.
“Nou moet u weten dat ik enkele dagen 
geleden iemand sprak die mij vertelde dat ze 
mijn paard ergens bij een ander in de venster-
bank had zien staan,” vervolgde mevrouw. “Dus 
ik op pad naar de aangewezen woning en wat 
denk je... ik zie mijn paard staan! Maar ja ik heb 
geen aangifte gedaan, dus wat nu?” Ik vertelde 
mevrouw dat ik wel eens zou gaan kijken bij de 
bedoelde woning en dat ze zo snel mogelijk 
van me zou horen.
Meteen na het spreekuur snel naar de opgege-
ven woning gefietst en ja hoor daar staat hij, 

een prachtig wit steigerend paard in de 
vensterbank! Op aanbellen wordt niet open 
gedaan en diezelfde avond weer niemand die 
open doet. 
Ik vertel mijn collega Shirley het verhaal van het 
paard en vraag haar om de volgende avond 
weer bij de woning aan te gaan. Zij heeft 
succes. De bewoner doet open en als Shirley 
over het paard in zijn vensterbank begint breekt 
het zweet de man aan alle kanten uit. “Nee, ik 
heb het echt niet gestolen maar gekregen op 
straat van iemand die ik niet ken, eerlijk waar!” 
En maar zweten en maar zweten...
De man stelt uit eigen beweging voor het paard 
terug te brengen bij de eigenaar. Shirley vraagt 
of zij dat dan maar voor de man zal doen. 
“Goed idee!” zegt hij en zichtbaar opgelucht 
brengt hij paard en politie naar zijn buitendeur.
Paard en zijn rechtmatige eigenaar worden 
vervolgens door Shirley bij elkaar gebracht 
(zie de foto) en zo loopt ook dit verhaal toch 
goed af omdat mevrouw toch even de moeite 
nam bij de wijkagent op zijn spreekuur aan te 
gaan.
 

van de wijkagent

Uw wijkagenten, Eddy van Essen (links) en Jan vd Linden

33
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 !

Heeft u ook iets wat u wilt bespreken met 
uw wijkagent? Op maandagmiddag van 
14.00-15.00 uur zit ik in het +Punt Orden.
Eddie van Essen, wijkagent Orden
T 0900-8844
E eddie.van.essen@no-gelderland.politie.nl
twitter: @polorden

nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit
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Iedereen heeft baat bij een goede relatie met de 
buren. Helaas is dat niet altijd het geval. Het komt 
regelmatig voor dat buren overlast van elkaar 
ondervinden. Bijvoorbeeld door de muziek die te 
hard staat, de honden die blaffen of overhangende 
planten en struiken. Kleine irritaties, maar die wel 
grote invloed hebben op het woongenot en de relatie 
met de buren. 

Wijkagent Jan van der Linden blij met goede samenwerking

Sinds januari van dit jaar ben ik als 
wijkagent werkzaam in de wijk Driehui-
zen/Brinkhorst/Waterloo. Mijn eerste 
indrukken zijn dat het een rustige wijk 
betreft waar de bewoners goed met elkaar 
omgaan en een grote mate van zelfred-
zaamheid hebben. 

In de afgelopen maanden heb ik vooral gewerkt 
aan het leggen van contacten met allerlei 
partners in de wijk en heb ik op diverse 
manieren contact gehad met allerlei bewoners.

Jan van der Linden houdt een oogje in het zeil

Samen met de partners heb ik inmiddels diverse 
zaken die er spelen opgepakt, zoals overlast 
door jeugd. Hierbij probeer ik dan de juiste 
partner bij het probleem te betrekken, 
bijvoorbeeld de twee middelbare scholen en 
de jongerenwerker. Ik kan wel zeggen dat de 
samenwerking heel goed verloopt. Inmiddels 
begin ik mijn draai goed te vinden in de wijk.
De komende maanden gaan wij als politie van 
het robuuste politieteam Apeldoorn druk bezig 
met de vorming van dit team. Dit zal gaan 
betekenen dat er in Apeldoorn 9 clusters zullen 

worden gevormd vanuit de huidige wijken. 
Ieder cluster zal dan verantwoordelijk worden 
voor het politiewerk in een deel van de 
gemeente Apeldoorn. De nieuwe clusters zullen 
bestaan uit een clusterchef, de wijkagenten en 
enkele andere politiemensen. Voor mijn wijk 
betekent dit dat dit een cluster gaat vormen met 
de wijk Orden, dus het cluster Orden-Brink-
horst. Met mijn collega-wijkagent van Orden, 
Eddy van Essen, heb ik heel veel zin om dit 
cluster vorm te gaan geven.

Jan van der Linden, wijkagent 

Last van de buren? 

Buurtbemiddeling: 
samen sterke 
oplossingen zoeken



“Kinderen die vragen, worden overgeslagen” 

Het was een gevleugelde uitspraak 
vroeger bij ons thuis. Natuurlijk, 
het was een andere tijd. Er was niet 
iedere dag snoep, chips en cola. 
Dus als wij thuis kwamen uit school 
hoopten we op een kopje thee met 
een kaakje, of misschien wel een 
koekje, joepie.

van de buurtregisseur

Jan van Eijk, buurtregisseur

Oproepje 

Buurtcentrum Sprengenhonk in het 
Sprengendorp zoekt nog vrijwilligers 
die de kinderactiviteiten willen 
begeleiden op de woensdagmiddag. 

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

Maar, zo leerden we snel genoeg, als je erom 
vroeg dan kreeg je niks. Dan zei mijn moeder: 
“Kinderen die vragen, worden overgeslagen.” 
Dus wachtte je af en meestal kwam er dan wel 
iets lekkers bij de thee.

Een nieuwe tijd
In de huidige tijd worden we gewezen op onze 
eigen verantwoordelijkheid. Probeer eerst zelf 
je problemen op te lossen of je onmogelijk-
heden met anderen aan te pakken. Pas als dat 
echt niet lukt, kun je een beroep doen op de 
zorg en overheid. Een mooie gedachte en als  
je iets samen oplost, dan geeft dat ook veel 
voldoening. 
Kortom, er wordt van ons verwacht dat we 
eerst een beroep doen op onze familie, 
vrienden en ook op onze buren en buurt.  
Maar wat te denken van de uitspraak waar 
velen van ons mee zijn opgegroeid: “Kinderen 
die vragen, worden overgeslagen.” Het is 
helemaal niet zo vanzelfsprekend om iets aan 
een ander te vragen. Je wilt je niet afhankelijk 
voelen en je wilt een ander niet opzadelen met 
jouw onmogelijkheden en problemen.
Dit wordt ook wel vraagverlegenheid  
genoemd. En als er niet gevraagd wordt dan 
weten mensen ook niet op welke manier ze 
kunnen helpen. Dus om die eigen verantwoor-
delijkheid op een goede manier inhoud te 
geven moeten we ook weer leren vragen. 
Vragen mag, vragen staat vrij. 

In Brink en Orden vragen we gewoon
Dus als je ergens mee zit, schroom dan niet je 
buren, de mensen in het +Punt, op het bankje in 
Kindervreugd of bij de koffie in Mandala, 
gewoon om hulp te vragen. Als we op die 
manier elkaar helpen door vooral ook te 
vragen dan wordt het nog leuker om in Brink  
en Orden te wonen.

Met een warme en vraag-gerust-groet,

Jan van Eijk
Buurtregisseur Apeldoorn NW
E jveijk@wisselwerk.nu
T 06 52 63 47 73
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Voor die burenirritaties is Bureau Buurt-
bemiddeling. Getrainde bemiddelaars gaan  
in gesprek met beide buren en hopen tot  
een gedragen en gezamenlijke oplossing te 
komen. Buurtbemiddelaars trekken geen partij 
en hebben een geheimhoudingsplicht.  
Buurt bemiddeling is een gratis dienst van  
de gemeente Apeldoorn, de woning -
corporaties, de politie en Wisselwerk. 

Wilt u een kwestie met uw buren  
bespreken en heeft u daar hulp bij nodig? 
Neem dan contact op met coördinator 
Monique Linthorst, Bureau Buurtbemiddeling 
gemeente Apeldoorn T 055 52748 80. 
Of via E info@buurtbemiddeling.nu. 
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De voorzitter gaat weg,  
leve de voorzitter!

van de wethouder

Als wethouder heb je veel te maken met wijkraden. Ze zijn 
belangrijk voor de wijken. Voor de wijk zelf ondermeer omdat ze 
korte lijntjes met het stadhuis hebben en voor ons in het stadhuis 
omdat ze weten wat er speelt in de wijk. Net zoals de meeste 
functies binnen een politieke partij, zijn ook de bestuursleden 
van wijkraden vrijwilligers. 

En dat maakt het ook kwetsbaar. Want je moet maar het geluk hebben 
dat de bestuurders mensen zijn die ook echt bereid zijn hun schaarse tijd 
in hun vrijwilligerswerk te stoppen. Want uiteindelijk blijkt het toch altijd 
meer werk dan ze dachten toen ze begonnen.

De wijk Orden heeft dat geluk. Ik richt me nu even vooral op de 
voorzitter die de wijk de afgelopen jaren rijk is geweest. Gerard Laks 
heeft zich vol voor de wijk ingezet. Hij had fantastisch goede contacten 
met het stadhuis en wist ons altijd te wijzen op de dingen die speelden. 
Af en toe op het vervelende af, maar dat hoort er ook een beetje bij en 
heeft op momenten zeker ook geholpen. Er is de afgelopen jaren veel 
gebeurd in Orden. Jullie winkelcentrum, het +Punt, de speeltuin en ga zo 
nog maar een tijdje door. Gerard heeft zich tegen dit alles meer of 
minder intensief ‘aanbemoeid’, vrijwel altijd met gevolg.

Vanaf deze plek wil ik hem daarvoor en voor de prettige samenwerking 
van harte bedanken! En uiteraard ook zijn opvolger/opvolgster alle 
succes wensen!

Olaf Prinsen, 
wethouder gemeente Apeldoorn

voor al uw vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg 

Informatiepunt Mandala       
Adres
Sportlaan 2, Apeldoorn
Telefoon
055 3579109
Openingstijden
•  Maandag van 10.00 tot 12.00 uur - 

wekelijks. Startdatum 2 sept 2013
•  Dinsdag van 14.00 tot 16.00 - wekelijks. 

Startdatum 3 sept 2013
Meer informatie
Hélène Mook
T 055 5274683 
E h.mook@wisselwerk.nu 

Engels
Vooral gericht op conversatie.
Woensdag 09.30-11.00 uur - wekelijks. 
Startdatum 2 oktober 2013
Kosten E78,75 per cursus
Informatie bij Hélène Mook 
T 055 5274863 
E h.mook@wisselwerk.nu 

Quilten en Handwerken
Kleine lapjes volgens patroon aan elkaar 
naaien of eigen handwerk meenemen.
Dinsdag van 19.30 tot 21.30.  
Elke derde week van de maand.
Startdatum 17 sept 2013
Kosten E0,75 per keer
Informatie bij Hélène Mook  
T 055 5274683 
E h.mook@wisselwerk.nu 

Thai Chi     
Oosterse ontspannende bewegingsvormen 
met rustige, vloeiende bewegingen.
Donderdag van 10.00 tot 11.00 uur - wekelijks. 
Startdatum 5 september
Kosten E79,80 per seizoen
Informatie bij Hélène Mook 
T 055 - 5274863 
E hmook@wisselwerk.nu 

Studiekring
Gespreksgroep waarbij de deelnemers 
om de beurt een onderwerp bespreken.
•  Maandag van 14.00 tot 16.00 uur

één keer per twee weken.  
Startdatum 16 september

•  Woensdag van 13.30 tot 15.30 uur
één keer per twee weken.  
Startdatum 4 september.

Kosten E0,75 per keer.
Informatie over studiekring maandag 
bij Jennie Nijhuis  
E jennie.nijhuis@gmail.com 
Informatie over studiekring woensdag  
bij Willem Besseling 
E willembesseling@versatel.nl
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Oud-voorzitter de heer Kraaijenhof  
van buurtvereniging Sprengendorp is  
een markante persoonlijkheid. Hij heeft 
besloten het voorzittersstokje over te 
geven, een reden om het gesprek met  
Cees aan te gaan.

Kunt u kort vertellen waar uw functie uit 
bestond?
Mijn functie was voorzitter van de vereniging, 
dus het naar buiten treden namens de vereni-
ging. Gesprekspartner bij de Goede Woning, 
de gemeente; de contacten naar buiten toe.

Wat was uw motivatie om dit werk te gaan 
doen?
Eind jaren ’70 ben ik begonnen met een veldje 
dat als stortplaats werd gebruikt. Een jongen in 
de buurt was ziek geworden en daarom had ik 
handtekeningen ingezameld om bij de gemeen-
te aan te bieden. Het veld is vervolgens 
opgeknapt. Met mijn buurman en zijn zoon 
hebben we elk 25 gulden ingelegd en zo is de 
stichting begonnen.

Wat zijn u plannen voor de toekomst nu  
u bent gestopt als voorzitter van het 
Sprengendorp?
Ik ga op de een of andere wijze vast weer 
ergens vrijwilligerswerk doen.

Wat is uw favoriete bezigheid in uw 
vrijetijd?
Dat is in het verleden altijd het buurtwerk 
geweest. Mensen kwamen met problemen altijd 
hierheen, een luisterend oor bieden voor de 
buurt, zoeken naar oplossingen. Dat kan alleen 
als je echtgenoot achter je staat, er gaat heel 
veel vrije tijd inzitten.

Welke kranten en tijdschriften leest u 
graag?
Ik lees twee kranten: de Apeldoornse Courant 
en de Telegraaf. Het blad van de ANWB lees ik 
en het blad van de Vereniging Oud Apeldoorn.

Wie is uw grote voorbeeld en waarom?
Een groot voorbeeld weet ik zo niet. Wel heb 
ik van huis uit altijd meegekregen klaar te staan 
voor anderen. Nu blijkt dat de kinderen dat ook 
weer hebben meegekregen: mijn zoon in 
Eerbeek doet werk voor de wijk, mijn andere 
zoon zit in de personeelsvereniging van het 
Gelre ziekenhuis, mijn dochter zit in de 
ondernemingsraad. Van huis uit heb ik het altijd 
belangrijk gevonden klaar te staan voor je 
medemens.

Wat is uw favoriete plek in de wijk?
Thuis. Ik woon hier ruim 45 jaar. Destijds 
mochten we dit huis betrekken als ruilobject, 
één jaar later zouden we naar Apeldoorn-Zuid 
verhuizen. Na een jaar wilden we niet meer 
weg. We hebben hier altijd met plezier  
gewoond, ik ben hier als kind ook opgegroeid.

Oud-voorzitter buurtvereniging Sprengendorp

Cees Kraaijenhof

Cees wordt geïnterviewd door Maaike Verbeek, 
kandidaatvoorzitter van wijkraad Brink en 
Orden.

Op welk bereikt resultaat bent u het meest 
trots?
Het voor elkaar krijgen van het nieuwe clubhuis. 
In 1974 was het een houten gebouw dat 
eigenlijk toen al aan vervanging toe was. 
Destijds hebben we het voor 14.700 gulden  
zelf afgebroken en verbouwd, inclusief de 
inventaris. Twee jaar geleden hebben we als 
bestuur zelf geld bijeengebracht voor 
nieuwbouw. Samen met de Goede Woning, 
het Oranjefonds, sponsoren en de gemeente 
hebben wij een prachtig permanent Sprengen-
honk kunnen bouwen. Er is weer heel veel door 
bewoners zelf gedaan, anders was het niet te 
betalen.

Wat is het beste advies dat u ooit heeft 
gekregen?
Wees eerlijk, kijk niet tegen mensen op, welke 
functie ze ook hebben. Probeer netjes te blijven 
maar kom wel voor je rechten op.

Wat is de grootste verandering die u in uw 
tijd als voorzitter hebt meegemaakt?
Het vervagen van de pure burgerplicht.  
Mensen kennen elkaar niet meer. Man en vrouw 
werken tegenwoordig beiden, iedereen is druk. 
Vroeger had een vrouw burgerplicht,  
tegenwoordig kan dat niet meer.
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Happy Kids Route

Veilige route voor en door kinderen in Orden

Het project ‘Kinderen veilig laten  
oversteken met behulp van een  
Happy Kids Route’, was de reden om  
samen met Markant onder leiding van  
Mariëlla Koenders en verkeersbureau 
Groot Volker verkeerslessen te gaan  
geven op vijf basisscholen in Orden. 

De knelpunten in de wijk die voor kinderen 
onveilige situaties zouden kunnen opleveren, 
zijn in beeld gebracht. Hierbij werd zoveel 
mogelijk gekeken naar de afstand tussen 
knelpunt en school.

De verkeerslessen zijn met succes afgesloten. 
Aan de kinderen is de opdracht gegeven om 
een maquette te maken met hun visie erin 
verwerkt. 

De kinderen hebben hun ideeën over een veilige route 

tussen school en huis vormgegeven in maquettes, die op  

5 juli werden tentoongesteld in de Spitsbergenschool

De kinderen hebben individueel of in groepjes 
aan de maquettes gewerkt gewekt. Hier zijn 
verrassende ideeën en prachtige maquettes uit 
voortgekomen. 
De maquettes waren te bewonderen op het 
event Orden wordt Groot op 5 juli in de 
Spitsbergenschool

De bedoeling is dat de veilige route ook 
daadwerkelijk wordt vormgegeven in de 
realiteit. De gemeente maakt hiervoor de 
uiteindelijke keuze. 

Het is leuk om hier al te kunnen melden dat de 
eerstvolgende Happy Kids Oversteek op de 
Jachtlaan gaat komen, wanneer deze begin 
2014 wordt opgeknapt.



Orden is in orde
Blijkbaar is Groot Worden in Orden zo gek 
nog niet. Dit keer hebben de leerlingen van 
Groep 5 van De Sprengenparkschool het 
spelen in hun wijk Orden in beeld  
gebracht. 
En zo te zien is Orden nog steeds  
‘dik in orde’. 

Bedankt allemaal voor de mooie 
tekeningen :-)

Volgende keer meer van deze  
groep jonge kunstenaars.

14 jeugd en jongeren



15

Theater Jongerenfestival TJOF 
Op woensdag 17 april 2013 vond het 
jaarlijkse Theater Jongerenfestival TJOF 
plaats in de Rabobankzaal in Orpheus. 
Tim Koldenhof Producties heeft TJOF dit 
jaar in drie categorieën verdeeld, namelijk 
in theater, zang en dans. In totaal deden er 
111 jongeren uit Apeldoorn mee verdeeld 
over twaalf verschillende acts. 

Laurie Reijs opende samen met zes zangeressen 
de show door het nummer Diamonds van 
Rihanna te zingen. De vakjury bestond uit  

Laurie Reijs, Pim Wessels en Raynor Arkenbout. 
Zij hebben voor iedere categorie een winnaar 
gekozen. 
De categorie theater is gewonnen door de act 
(Fe)male, de categorie zang is gewonnen door 
Anna, Pim, Koen, Kevin & Jaco en de categorie 
dans is gewonnen door Streetchampz. 
De publieksprijs is eveneens gewonnen door 
Streetchampz. 
De gehele avond werd gepresenteerd door Joji 
Na, waardoor er een gezellige show ontstond 
voor het publiek. Tim Koldenhof Producties 

heeft de jongeren uit Apeldoorn de kans 
gegeven hun creatieve kunsten te laten zien. 

Tim Koldenhof Producties biedt zelf lessen en 
workshops aan in hun gebouw aan de Ruysdael-
laan voor de jeugd en jongeren in Apeldoorn 
op het gebied van zang, dans, theater, film en 
musical.

Voor meer informatie over TJOF of het 
lesaanbod: www.timkoldenhof.nl. 

Tim Koldenhof productie in Orpheus
Foto : Iwan van Ee

Kort maar krachtig…
Vanaf de zomer vorig jaar ben ik werkzaam  
als Sociaal Pedagogisch Medewerker van 
Wisselwerk voor het stadsdeel Noord-West.
Met name in Orden en in het Sprengendorp  
ben ik actief betrokken bij vele kinderactivitei-
ten en de Brede School. In het afgelopen jaar 
heb ik heel veel mensen leren kennen: veel 
samengewerkt met alle organisaties en 
vrijwilligers in de wijk.
Zo heb ik de meidengroep in Plexat gedraaid, 
ben betrokken geweest bij de activiteiten in 
Kindervreugd, heb deel uitgemaakt van het 
project grOOt wOrden in Orden (en het 
daarbij behorende zomerevent natuurlijk), 
vakantieactiviteiten gedaan, de kinderinstuif  
in het Sprengenhonk en de Roefeldag begeleid 
en nog veel meer. Maar bovenal heb ik 
geprobeerd om overal zoveel mogelijk 

aanwezig te zijn, mensen en kinderen te  
spreken en te helpen waar nodig.
Velen van u heb ik mogen leren kennen en ik 
heb ondervonden dat het geweldig is om in 
Orden te werken! Helaas houdt het voor mij 
ook alweer op. Door alle bezuinigingen moet
ik mijn functie na de zomer alweer overdragen 
aan Hatice Peksen, al jaren werkzaam voor 
Wisselwerk en ook bekend in de wijk.
Gelukkig mag ik mijn werkzaamheden nog 
afsluiten met het Kindervakantiespel.

Ik wil een ieder met wie ik heb samengewerkt of 
die ik op een andere manier heb leren kennen 
bedanken. Ik ga Brink en Orden zeker missen!

Vriendelijke groeten,
Sandra Nieuwenhuis

jeugd en jongeren



Kindervakantiespel 

Ook dit jaar brengt Sinterklaas samen met zijn 
Pieten weer een bezoek aan de speeltuin 
Kindervreugd. Hij komt langs op zaterdag  
30 november vanaf 13.00 uur. 
De goedheiligman kijkt er echt naar uit om al 
die lieve kinderen in Orden weer te bezoeken. 
Eerst staat een korte tocht door de wijk op het 
programma, waarna Sint ook een bezoek 
brengt aan het Ordenplein. Daarna gaat het 
Pietenorkest weer voorop en gaan we terug 
naar de speeltuin. In gebouw Plexat maken de 
Pieten nog wat gezellige muziek en krijgen de 
kinderen wat te drinken en te snoepen.  

Scoutinggroep 
St. Victor
Het allerleukste van scouting is dat je 
helemaal kan opgaan in de uitdaging 
die we je bieden. 

Bijna elk kind is gek op het stoken van een 
fikkie. En als je daar nu gezellig een broodje 
of een marshmallow boven kan klaarmaken 
is dat fantastisch. Tegelijkertijd wordt je 
geleerd dat vuur echt wel gevaarlijk is, waar 
je op moet letten om veilig een vuurtje te 
maken, hoe je het vuur kan doven, wat je kan 
doen als je toch een brandwond hebt.

Als Sinterklaas die dag verder gaat 
om andere kinderen blij te maken, 
laat hij voor de Ordense kinderen 
wel een paar zakken met cadeautjes 
achter, die ze bij het naar huis gaan 
meekrijgen. We hopen dat er weer 
veel kinderen komen om Sinterklaas 
te begroeten.

Jolanda Boukari,
secretaris 
speeltuinvereniging 
Kindervreugd

Sinterklaas bezoekt Orden

Tent op een toren
Een overnachting in een tent maken we extra 
uitdagend door de tent op een toren te zetten. 
En reken maar dat je nog even nadenkt over de 
knopen die je zelf hebt gelegd om de toren te 
bouwen. Spijkers gebruiken we niet en toch is 
de toren stevig en veilig. De volgende ochtend, 
als je zelf een eitje voor het ontbijt bakt, kijk je 
met voldoening omhoog. Daar heb ik toch maar 
mooi in geslapen! Je kunt jezelf ook uitdagen 
op www.victorgroep.nl. 
Adres: Ordermolenweg 148a, Apeldoorn

Wil je ook worden uitgedaagd? 
In september, na de schoolvakanties, zijn we 
weer begonnen met een nieuw uitdagend 
seizoen. 

Het was een spetterende 
week met een gevarieerd 
programma vol activiteiten, 
mede mogelijk gemaakt 
door de vrijwilligers samen 
met Wisselwerk in de wijk 
Orden. De kinderen genoten 
van de spelletjes zoals de 
prins/prinsessen speurtocht, 
de wereldmuziek workshop 
door Mudanthe en ‘Orden  
got talent’.
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Het was de hele week van 12 augustus prachtig 
weer, elke dag genoten we van het mooie weer. 
De kinderen genoten ook van de lekkere 
snoepjes en drankjes.
De laatste avond van de week hebben we 
afgesloten met ‘Orden got talent’. Alle ouders, 
opa’s en oma’s en alle bewoners mochten 
komen kijken naar de spetterende avond. 
Het werd een fantastische avond met veel 
verschillende acts. De deskundige jury vond het 
moeilijk om een keuze te maken uit het 
getalenteerde aanbod. Aan het eind van de 
avond werden dan toch de winnaars bekend 
gemaakt. 
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De 16e editie van de Buitenspeeldag aan 
de Mauvestraat zit er weer op. Behalve 
kinderen (er waren er 322) waren ook de 
(ruim 100) ouders goed vertegenwoordigd 
en zaten ze gezellig samen te praten, 
terwijl de kinderen heerlijk aan het spelen 
waren.

Ondanks een behoorlijk windje hebben de 
kinderen weer kunnen genieten van allerlei 
leuke spellen, maar moesten ze de reuzenballen 
wel goed vasthouden of er lekker op gaan 
liggen! Het springkussen is zeker bij de jongsten 
favoriet en natuurlijk het stoepkrijten. De wat 

Buitenspeeldag Mauvestraat 
was weer knoertgezellig

jeugd en jongeren

Het kindervakantiespel is mogelijk gemaakt 
door de volgende sponsoren: De Goede 
Woning, de Wijkraad, Brede school.  
Dank jullie wel.
Volgend jaar gaan wij weer een kindervakan-
tiespel organiseren, dan zijn jullie ook van  
harte welkom. Wil je meedoen? Houd dan de 
uitnodiging in de gaten via school, de brieven-
bus of de speeltuin. Wil je meedoen als 
vrijwilliger? Opgeven kan bij Wisselwerk. 
Heb je andere ideeën of wensen? Wacht niet 
te lang en bel ons. Wie weet kunnen we samen 
iets betekenen voor de buurt en de kinderen.

Ik ben Hatice Peksen 
en ik werk sinds kort als sociaal cultureel 
werker en sociaal pedagogisch mede-
werker in Orden. Ik wil er graag iets 
betekenen voor alle kinderen, ouders, 
verzorgers en bewoners. Vooral in 
het ondersteunen, begeleiden, samen 
ontwikkelen, samen opzetten, enz. 

Voor informatie kunt u altijd bellen naar 
Stichting Wisselwerk T 06 25 00 97 22

De winnaars waren: 
1. Boesra, turnen

2. Juliëtte en Florence, playback en beweegact  
3. Safira, hiphop en streetdance

ouderen hebben zich prima vermaakt met de 
spiraal, tafelvoetbal, ringspel en mega 4 op een 
rij. Als je alle spellen had gedaan, kreeg je een 
lekker pakje drinken, een snoepje en een 
heerlijke frikadel.
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Kinderen bezoeken Koninklijke Marechaussee

Lekker actief GrOOt wOrden in Orden

In het kader van ‘GrOOt wOrden in Orden’, 
bezochten ruim vijftig kinderen uit de wijk 
op donderdag 25 april de Koning Willem III 
kazerne.

De kinderen waren op bezoek bij de initiële  
IBT groep (Integrale Beroepsvaardigheden 
Training) van het Landelijk Opleidings- en 
Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee.
Allereerst werden de enthousiaste kinderen
in twee groepen verdeeld. Een groep voor 
kinderen van 6 tot en met 10 jaar oud en een 
groep in de leeftijd van 11 jaar en ouder. 

Obs Spitsbergen heeft een cheque van 
E1000,- ontvangen van de ‘Stichting 
voor Elkaar’ van Univé. Van dit geld 
zijn 2 computers gekocht die gebruikt 
gaan worden in de Huiswerkklas,  
de Nederlandse les voor ouders en  
de Computerclub van senioren. 

We zijn er heel erg blij mee!

Obs Spitsbergen 
blij met cheque

De eerste groep heeft onder begeleiding van 
de sportinstructeurs in de zaal een behendig-
heidsparcours afgelegd. Hier zaten touwen en 
kasten in verwerkt. Bovendien kregen de 
kinderen de mogelijkheid om met een striping 
auto mee te rijden, waarbij natuurlijk de 
optische en geluidssignalen werden gebruikt. 
De tweede groep nam de hindernisbaan, 
waarbij ook de handboeien centraal stonden. 

Roefeldag
Een dag eerder, op woensdag 24 april, waren 
ook al een aantal kinderen uit Apeldoorn op 



Elke woensdag en vrijdag ben je welkom

Jongerencentrum 7312

bezoek bij de marechaussee. Zij kwamen 
‘snuffelen’ in het kader van de Apeldoornse 
Roefeldag. 
Sportinstructeurs gaven de kinderen inzicht in 
een aantal Marechaussee werkzaamheden.  
Zo kregen zij een ‘lesje’ aanhoudingstechnieken 
en mochten zij op de touwbaan hun kunsten 
vertonen. 

Roefelen kan helpen bij het kiezen  
van een oppleiding
Al sinds enige jaren organiseert het fonds van 
Jantje Beton de ‘Jantje Beton Roefeldag’. 
Roefelen is Belgisch voor snuffelen. Tijdens 
de Roefeldag wil het fonds extra aandacht 
schenken aan het kind en de plaats in de 
samenleving. Kinderen van 10 tot en met 12 jaar 
worden op die dag in de gelegenheid gesteld 
om een ontdekkingsreis te maken langs allerlei 
bedrijven en instellingen. Door middel van de 
Roefeldag krijgen kinderen een indruk van wat 
een bepaald beroep inhoudt. Dit kan hen 
later helpen bij het kiezen van een (vervolg)
opleiding en / of het maken van een beroeps-
keuze.

Inmiddels is de Roefeldag landelijk een 
dusdanig bekend begrip geworden dat het 
losgekoppeld is van de organisatie Jantje 
Beton. Er zijn verschillende Roefelcomite’s die 
door het hele land de Roefeldag zelfstandig 
organiseren. In Apeldoorn wordt dit in 
samenwerking met een aantal Brede Scholen 
gedaan door Wisselwerk. 

Naast de Spitsbergenschool aan de Morini-
straat in Orden, vind je jongeren centrum 7312 
aan de zijde van het schoolplein.  
Onder begeleiding van Sven Blokdijk en een 
aantal stagiaires zijn jongeren t/m 15 jaar elke 
woensdag- en vrijdagmiddag van 14.30 tot 
17.00 van harte welkom. Op woensdag- en 
vrijdagavond van 19.30 tot 22.00 is er plek voor 
jongeren van 15 jaar en ouder.
In het jongerencentrum worden activiteiten 
georganiseerd, kun je samen spelletjes spelen 
en is ruimte om elkaar op een leuke manier te 
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ontmoeten. Ook kun je in het jongerencentrum 
terecht met bijvoorbeeld vragen die je thuis of 
op school misschien niet kan of durft te stellen.  

Heb je vragen of lijkt het je leuk om na 
schooltijd eens een keer wat leuks met je 
vriendjes of vriendinnetjes te doen? Kom dan 
gerust eens langs!

Sven Blokdijk, Jongerenwerker Noord-West 
T 06 21 11 12 21 
E sblokdijk@wisselwerk.nu

jeugd en jongeren



Roefeldag 2013 groot succes
Tijdens de Roefeldag konden bedrijven een korte 
rondleiding geven, maar leuker was het nog voor de 
kinderen om zelf te ervaren wat de mensen in het 
bedrijf zoal doen. Zo mochten de kinderen onder 
andere bij kinderdagverblijf het Kinderatelier met de 
peuters een knutselwerkje maken en bij Mandala voor 
de mensen poffertjes bakken.

De kinderen gingen met een eigen begeleider langs 
drie bedrijven en kregen een tasje mee met drinken en 
wat lekkers. Bij de meeste bedrijven kregen de 
kinderen ook nog wat drinken of ze kregen iets mee 
naar huis. Bij het Pluspunt aten ze zelfs een lekkere 
pannenkoek. Bij Dijkgraaf-Rijsdorp waren de kinderen 
verbaasd dat er zoveel kantoorartikelen te koop zijn 
en oprecht geïnteresseerd hoe men daar te werk gaat.  
Bij Stay-Okay lieten ze zien dat je er veel meer kunt 
doen dan alleen overnachten. En bij theater Merlijn 
kregen de kinderen een heuse theaterles.

Van verschillende scholen hebben de kinderen 
meegedaan met de Roefeldag. Het was een groot 
succes. Zowel de kinderen, hun begeleiders als de 
bedrijven waren enthousiast. We hopen volgend jaar 
op nog meer deelname van bedrijven en dat zich 
volgend jaar weer een heleboel kinderen zullen 
opgeven! 

Via deze weg wil ik de bedrijven bedanken die zich dit 
jaar hebben ingezet: Pluspunt Orden, Theater Merlijn, 
het Kinderatelier, Dijkgraaf-Rijsdorp B.V., Stay-Okay 
en Centrum voor zorg en dienstverlening Mandala.
Allemaal bedankt!

Sandra Nieuwenhuis, Sociaal Pedagogisch 
Medewerker Wisselwerk In NoordWest 

Op woensdag 25 april vond de jaarlijkse 
Roefeldag in Orden plaats. Roefelen is 
Belgisch voor snuffelen. Kinderen van de 
groepen 7 en 8 van de basisscholen in 
Orden werden op die dag in de gelegenheid 
gesteld om in groepjes langs een drietal 
bedrijven of instellingen te gaan en zo een 
indruk te krijgen van een bepaald beroep. 
Dit kan hen helpen bij het kiezen van een 
(vervolg)opleiding of het maken van een 
beroepskeuze. 
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Dankzij de medewerking van bedrijven en instellingen in Orden



Buurtboomgaard 
hoe staat het er nu bij?
In 2012 zijn we heel actief geweest in de boomgaard. Eerst 
hebben we een takkenril gemaakt, een pad aangelegd en 
boomstammetjes neergezet om op te zitten, de wilde bloemen  
zijn toen gezaaid, de bessen geplant en bramen en brandnetels 
gekortwiekt.

Vervolgens hebben we samen genoten van al dat 
moois: we hebben appelcake gebakken van de 
vers geplukte appels, eigen taart en pompoensoep 
gegeten, kaarsjes en lampionnen gemaakt, in de 
hangmat gehangen, vuurtje gestookt, van doedel-
zakmuziek genoten en een geluksvogel heeft  
‘s nachts zelfs zwijnen en dassen gespot in de 
boomgaard!

Na het geslaagde Sint-Maarten feest in november 
hebben we een lange en koude winter gehad.
In het vroege voorjaar hebben Hetty en Wim de 
meeste bomen in de boomgaard gesnoeid. 
Daarnaast hebben ze veel takken horizontaal 
getrokken. Of het heeft geholpen weten we niet 
zeker, maar de bloei van de appelbomen was dit 
jaar fantastisch. We verwachten dan ook veel 
appels in het najaar!

Eind mei is de boomgaard uitgemaaid met de 
bosmaaier, dus al het hoge gras is weer weg. 
Daarna zijn de nieuw aangeschafte picknickbanken 
opgehaald: eentje voor de kinderen en een voor 
de groteren.

We hebben ervoor gekozen om het onderhoud 
dit jaar op een laag pitje te zetten, omdat de 
gemeente en het waterschap in het najaar het een 
en ander willen gaan aanpassen. De boomgaard 

wordt dan waarschijnlijk uitgebreid. Natuurlijk 
willen we de boel wel toegankelijk en kort houden, 
zodat - als het weer het toelaat - we iets gezelligs 
kunnen gaan plannen. In het najaar staan er een 
Oogstfeest (in september) en Sint Maarten  
(in november) gepland.

De Buurtboomgaard ligt aan het veld tussen de 
Pieter de Hoochlaan, Govert Flinckstraat en 
Ordermolenweg. Het is een plek voor de hele 
buurt. Heb je zin in een picknick of wil je even 
gewoon lekker weg mijmeren op een mooie avond, 
dan is de boomgaard daar een heerlijke plek voor. 

Wil je de nieuwsbrief ontvangen, mail dan even 
naar: hmunster@hetnet.nl.
Wil je meedenken, meehelpen, of wat 
organiseren, je bent van harte welkom! 

Groeten uit de Buurtboomgaard

21groen en kunst
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Niet vergeten!
Algemene Vergadering van wijkraad Brink&Orden 

op woensdag 9 oktober a.s.Aanvang 19.30 uurCortenbosch college zie p. 60

Bomen van de Zanderijweg 
bouwen een tweede leven op
Voor de aanleg van het bovengrondse 
traject van de Orderbeek in de Frans van 
Mierisstraat en de Zanderijweg vond 
begin dit jaar een forse kaalslag plaats 
van bomen. 

Alle esdoorns uit de Frans van Mierisstraat 
waren oud en versleten en zijn omgezaagd. Een 
aantal jongere vitale linden uit de Zanderijweg 
gingen echter op reis naar een nieuwe plek.  
Vijf daarvan staan nu voor de vernieuwde 
hoofdingang van het park Berg en Bos. Nog 
eens een extra reden om dit park te bezoeken? 
De andere vier zijn verhuisd naar de wijk 
Zuidbroek en krijgen een tweede leven aan de 
Dommeweg. 
Zo’n verhuizing is niet goedkoop, maar met het 
voortijdig omzagen gaat ook kapitaal verloren 
en een nieuwe boom is ook niet gratis. Nu 
blijven de bomen behouden voor de natuur en 
dus ook voor ons. 
En gelukkig, mét de bovengronds stromende 
Orderbeek komen er ook weer bomen terug 
langs de beek. 

De aanleg Orderbeek wordt najaar 2013 
aanbesteed waarna de realisatie van start 
gaat.

Op vrijdagmiddag 
11 oktober maken 
IVN-natuurgidsen een 
wandeling naar de 
bron van de Order-
beek. De wandeling 
van 1½ à 2 uur door 
het Orderbos begint 
om 14.00 uur. 

Op de hoek van de Sportlaan/Berghuizerweg verwijzen de 
IVN-borden u naar het beginpunt bij de voormalige Politie 
Academie aan de doodlopende weg De Kleiberg 15 (7312 SN), 
bij het witte hek van het Geldersch Landschap. De bospaden in het 
heuvelachtige terrein vragen om stevig schoeisel. Aanmelden is 
niet nodig. Kosten: een vrijwillige bijdrage.

Een paar jaar geleden werd door de beherende organisatie het 
Geldersch Landschap de verwaarloosde bron van de Orderbeek 
drastisch aangepakt. Inmiddels is de natuur bezig met de herinrich-
ting: ijsvogel, grote gele kwikstaart, beekprik en elrits zijn alweer 
gesignaleerd. Langs de route naar de honderden jaren oude 
sprengenkoppen passeren we drie waardevolle heideveldjes. 
Ook wandelen we over het traject waar ooit een pijpleiding lag, 
die zorgde voor de toevoer van water naar de fontein op paleis 
Het Loo. Voorheen was het Orderbos met zijn statige lanen 
overwegend naaldbos, nu is de ‘verlooffing’ goed zichtbaar.
Voor informatie zie www.ivn-apeldoorn.nl of T 055 366 29 54

IVN-wandeling naar de 
bron van de Orderbeek

Boombanken in de wijk
Ze waren er al eerder in de wijk, boombanken. Een rondlopende 
bank met in het midden een boom. Simpel niet? Om even op adem 
te komen in de schaduw van de boom, of gewoon even lekker rond 
zitten kijken naar spelende kinderen. Dit voorjaar zijn er nog vele 
bij gekomen in de buurt Orden. Op plekjes die er zich heel goed, 
of iets minder goed voor lenen. In overleg met de wijkraad, en in 
sommige gevallen 
met enkele 
bewoners, heeft de 
gemeente, met 
ondersteuning van 
de provincie, op 
diverse plekken, 
deze zitbanken 
geplaatst. 
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Opening natuurlijke tuin

Aan een smalle asfaltweg, met een 
traditionele grindberm, aan de rand van 
Apeldoorn in Orden, daar vind ik de tuin 
met natuurlijke flora en fauna van 
natuurliefhebster Regina Vlijm.  
Als lid van de Apeldoornse afdeling van 
de KNNV, Vereniging voor Veldbiologie, 
heeft ze haar bijzondere tuin voor het 
publiek opengesteld tijdens het Open 
Tuinen Weekend dat jaarlijks wordt 
georganiseerd door Groei & Bloei. 

Groen feestje in het weekend van 22 en 23 juni 2013

Vooral niet schoffelen
Belangstellenden krijgen uitleg over wat er in 
de tuin te zien is en hoe zoiets tot stand is 
gekomen. Zij legt uit: “Gewoon de zaadjes van 
wilde planten in je tuin laten waaien en vooral 
niet gaan schoffelen. Slechts beheren door een 
plant te verplaatsen naar een voor de plant 
geschikt plekje met juist schaduw of zon en wat 
al te uitbundig groeit intomen.” 
Exoten verdienen niet de voorkeur, maar zij  
laat ze wel staan zolang ze niet woekeren.  
Het geheim van deze natuurtuin ligt in de grote 
verscheidenheid aan flora en de wijze waarop 
deze door elkaar staan. Hiermee zijn meerdere 
biotopen (plekken waar bepaalde dieren en 
planten goed kunnen gedijen) op dit kleine 
stukje grond vertegenwoordigd.

Vuurjuffers en paardenbijters
De smalle en diepe tuin grenst aan de achter-
zijde aan de Apeldoornse Rode beek, ooit een 
afwatering van het veengebied het Orderveen. 
Ze wijst naar een van de bescheiden vijvers in 
de tuin “Kijk, daar vliegt een vuurjuffer, die met 
dat dunne rode lijfje, een libellensoort.” 
Een grote soort libel met de angstaanjagende 
naam van paardenbijter laat zich jammer 
genoeg niet zien. In de schaduw van de gele en 
blauwe lissen schiet telkens een schaatsenrijder, 
een langwerpig insect, met schokkerige 
bewegingen over het wateroppervlak vooruit. 
”En zie je daar dat schrijvertje in het water, dat 
kleine beweeglijke torretje?” Bruine kikker, 
kleine watersalamander en gewone pad leven 
ook in deze tuin, evenals de egel en de 

eekhoorn, maar die laten zich nu niet zien. Ook 
de ringslang bezoekt regelmatig de tuin en de 
vijvers.

Wel 300 verschillende soorten
Regina vertelt verder: “Ik heb het jaar rond wel 
300 verschillende soorten aan wilde dieren en 
wilde planten in de tuin. Er is voortdurend van 
alles te zien in de tuin.” Wild in je achtertuin, 
nee het is geen fotosafari naar Afrika of een 
ritje op een kameel door de woestijn, maar de 
kameelhalsvlieg vliegt hier wel, verwant aan de 
gaasvlieg die ook van deze tuin geniet.
De stinkende gouwe is vrijwel uitgebloeid en 
dat geldt nog sterker voor de zo kort bloei-
ende papaver, familie van de klaproos. 
De nietige bloemetjes van het vergeet-me-
nietje zijn niet te missen met hun helderblauwe 
kleur. In de rode beuk aan de beek zingt de 
zwartkop, familie van de tuinfluiter die ook in 
en rond haar tuin verblijft. Een van de ruim 50 
soorten vogels die er jaarlijks te zien zijn. 
De roep van de bonte piet (scholekster), de 
vogel met zwart en wit in het verenkleed en  
zijn oranje snavel, doet me besluiten de 
eigenaresse te bedanken. Er staan weer  
nieuwe bezoekers op de stoep die willen 
genieten en iets opsteken van deze tuin.

Zelf zin in een tuin met natuur en weinig tegels? 
Kijk op http://www5.knnv.nl/haal-meer-natuur-
je-tuin. Of schaf het boek aan: Tuinieren voor 
wilde dieren, KNNV Uitgeverij, E14,95. 

Bram de Bruin
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Voortgang Waterbronpark 
Rode Beek
Een paar jaar geleden is door de 
gemeente een ontwerp gemaakt  
voor een herinrichting van het terrein 
gelegen tussen de Rode Beek en de 
Pieter de Hoochlaan. 

Vanwege bezuinigingen was dit ontwerp 
niet uitvoerbaar en wordt er momenteel 
gewerkt aan een goedkoper alternatief. 
Bedoeling is dat de oorspronkelijke beken 
een nieuw leven krijgen in combinatie met 
avontuurlijke speelruimte en dat er ruimte is 
voor de boomgaard, speelvoorzieningen 
en de hondenuitlaatplaats. 
Na de zomervakantie presenteert de 
gemeente het ontwerp waarvoor ook  
de direct omwonenden zullen worden 
uitgenodigd. 

Kruidentuin meer fruittuin
Het zijn niet alleen tuinkruiden die in de 
Kruidentuin bij het +Punt Orden aan de 
Germanenlaan die tot ontwikkeling komen, 
ook fruit hoort erbij, evenals fleurige 
bloemen. 

Met de koude start in de lente van dit jaar 
kwam alles maar traag op gang. Een periode 
daarna met hogere temperaturen en regen 
zorgde wel voor een groeispurt. 
In de droge weken daarna in de zomer 
stagneerde de ontwikkeling enigszins in de 
kruidenbakken aan de voorzijde. Niet echter de 
‘onkruiden’ zoals het straatgras, die bleven het 
goed doen. Bijzonder succesvol is de druiven-
struik in de achtertuin, vele nieuwe ranken en 
vooral heel veel druiven. De aardbeien in de 
piramides aan de voorzijde trekken ook de 
nodige eters.

Lente-inloop voor Alpe du Zes
In het voorjaar was er veel belangstelling voor 
de Lente-inloop met drankjes en hapjes en een 
sponsorfietstocht langs de sprengen in Brink en 
Orden ten behoeve van wijkraadslid Gerard 
Beltman als deelnemer aan de Alpe du Zes 
begin juni. Met zijn vele trainingen, ook in  
de bergen van Limburg, én zijn jarenlange 
fietservaring is hij in staat geweest een 
geweldige prestatie van vijf beklimming op  
zijn naam te zetten. Helaas moest hij vanwege 
kramp van de laatste beklimming afzien.  
Het team Marleen waarvan hij deel uitmaakte 
bracht vele duizenden euro’s bijeen voor de 
kankerbestrijding. 
In het najaar krijgt de buurt een uitnodiging en 
een avondbijeenkomst om de Kruidentuin nog 
meer een plaats in de wijk te geven. 

Schemerfladderaars
Je bent er niet op bedacht, maar ineens 
schiet er in de schemering razendsnel iets 
door de lucht. Voor je er erg in hebt is het 
al weer verdwenen: vleermuizen.  
Een beetje oneerbiedig om ze fladderaars 
te noemen, ze vliegen immers als de beste, 
in de schemering en ook in het donker, met 
scherpe wendingen. 

Vleermuizenkasten (en ook nestkast voor vogels)  
aan de gevel

Ogen zijn niet zo geschikt voor het donker;  
ze vliegen op de ‘tast’ van geluidsgolven die ze 
uitzenden en weer ontvangen. Daarmee 
bepalen ze met de snelheid van het geluid niet 
alleen hun vliegbaan, maar ook de aanwezig-
heid van rondvliegend voedsel.  
Het zijn insecteneters, die zo muggen, vliegen 
en nachtvlinders vangen. Ze zijn een wettelijk 
beschermde diersoort die je niet zo maar kunt 
verjagen. Vandaar dat de renovatie stagneerde 
in een deel van de te renoveren flats aan de 
Sprengenparklaan. Inmiddels heeft de Goede 
Woning een nieuw voorstel naar het ministerie 
van Economische Zaken gestuurd. Daarin is 
aangegeven wat er gedaan zal worden om de 
vleermuizen geen schade te berokkenen bij de 
afronding van de renovatie. 
Vóór de sloop van woningen voor het nieuwe 
winkelcentrum Orden, zoals de flats aan de 
Paulus Potterlaan, was men inmiddels gewaar-
schuwd voor de aanwezigheid van vleermuizen. 
Maar er moest wel gesloopt worden. Wat nu? 
De truc die men toepaste ging als volgt: bied in 
de naaste omgeving vervangende woonruimte 
aan, dat zijn de vleermuizenkasten, die aan de 
gevels van de gespaarde huizen hangen.  
Zorg dat ze de noodzaak zien daarnaartoe te 
trekken. Hoe? Door vroegtijdig grote gaten in 
de buitenmuur van de flats aan te brengen.  
De tocht die daarmee in de spouw ontstaat 
doet de vleermuizen verhuizen en daarvoor 
hoefden ze niet ver te zoeken. 

Ga eens een keer kijken rond zonsondergang, 
vast wel dat u ze ziet vliegen. Wacht daar  
niet te lang mee, want de vleermuizen houden  
er, net als de insectenetende egel, een  
winterslaap op na. 



Kinderen ontwerpen waterspeelplek

Spelen met water langs de Orderbeek aan de Zanderijweg

Met de aanleg van de Orderbeek langs  
de Zanderijweg wordt ook de daar 
aanwezige speelplek onder handen 
genomen. Dit is mogelijk omdat  
stadsdeelmanager Jose Cvetanovic over 
een extra potje geld van de provincie 
beschikt dat in Orden wordt besteed. 
Gedachte is om de huidige speelplek om  
te toveren in een mooie waterspeelplek.

Op woensdag 5 juni hebben kinderen uit de 
omgeving van de Zanderijweg, in de buurt 
Waterloo, zich gewijd aan het ontwerpen van 
de waterspeelplek langs de Orderbeek. Want 
wie weet nou beter dan een kind hoe een 
goede speelplek eruit moet zien? Ze hadden 
het weer niet mee: het water kwam met bakken 
uit de hemel. Gelukkig stonden ze wel droog 
onder de reuze carport aan het Schelfhouthof. 
En ze hadden er veel zin om in groepjes een 
maquette te maken van de vernieuwde 
speelplek.

De kinderen wisten precies wat ze wilden
Gemeentelijk ontwerper Karsten Orth zei  
na afloop: “De kinderen waren zo snel, zo 
enthousiast en wisten precies wat zij wilden.  
En ik was zeer verrast over de super samenwer-
king tussen wijkraad, Wisselwerk, gemeente  
en de buurtbewoners, echt ongekend.” 
De resultaten waren er dan ook naar. Eerst 
werd een wandelingetje gemaakt over de 
beoogde speelplek om te zien wat daar al is 
om gebruik van te maken, de Orderbeek die 
tussen de speelplek en de weg weer boven-
gronds komt, de bomen, het hoogteverschil. 
Daarna werden met allerlei frutselselsjes zoals 
stukjes hout, piepschuim, doppen van plastic 
flesjes en niet te vergeten met zand hele 
maquettes gebouwd. 
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Oorkonde voor de ontwerpers
Gieters met water stonden klaar om ook het 
element Orderbeek niet te vergeten, daar werd 
ruimschoots gebruik van gemaakt. Aan het eind 
kregen alle kinderen van Karsten een oorkonde 
‘junior ontwerper speelplekken’. Kortom, een 
zeer geslaagde middag en een schoolvoor-
beeld van participatie en samenwerking. 

Veilig en geluidsarm 
De ideeën zijn op 12 mei aan de geïnteres-
seerde volwassenen uit de buurt gepresen-
teerd. Bewoners brachten zaken als veiligheid 
aan de orde, de behoefte aan speelvoorzie-
ningen voor andere leeftijden, gebruik van 
‘geluidsarme’ materialen en ook welke 
speelvoorzieningen wel en niet met elkaar 
gecombineerd kunnen worden. Over het 
vervolg worden bewoners tijdig geïnformeerd. 
Ook de website en de digitale nieuwsbrief van 
de wijkraad zullen hiervan melding maken.
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Kunst in Brink en Orden

Op vrijdag 28 juni onthulde burgemeester Berends in het 
Sprengenpark het nieuwe beeld van beeldhouwer Piet Slegers. 
Slegers is winnaar van de Wilhelminaring 2011. Hiermee is 
opnieuw een beeld toegevoegd aan de beeldcollectie in het 
Sprengenpark.

Tijdens de opening droeg dichter Mischa 
Andriessen het gedicht ‘Ouroboros’ voor (zie 
boven), geïnspireerd op het werk van Slegers.  
Jan van IJzendoorn gaf een toelichting op het 
leven en werk van Piet Slegers. 

Onthulling kunstwerk Piet Sliegers

Het gedicht Ouroboros van Mischa Andriessen

De Wilhelminaring is een oeuvreprijs die om de  
2 jaar wordt toegekend aan een vooraan-
staand Nederlandse beeldhouwer. Met het 
toekennen van de prijs wordt extra aandacht 
gevraagd voor de Nederlandse beeldhouw-
kunst. De prijs bestaat, naast een geldbedrag en 
een ring, uit het toekennen van een opdracht 
voor een driedimensionaal werk in de open-
bare ruimte in Apeldoorn. Op deze manier 
ontstaat door de jaren heen een overzicht van 
de Nederlandse beeldhouwkunst.
 
De jury vindt Piet Slegers een bijzondere 
kunstenaar, die zichzelf door de tijd heen bleef 
vernieuwen en met zijn werk een breed gebied 
in de beeldhouwkunst beslaat. De meeste van 
zijn beelden zijn gemaakt voor de openbare 
ruimte, waarbij hij geraffineerd rekening houdt 
met de bestaande omgeving en toch krachtig 
iets nieuws toevoegt. 
U kent wellicht Piet Slegers ‘Landschaps 
zonneproject’, een in het oog springend 
roestvrij stalen kunstobject bij de entrée van het 
Kröller Müller museum in Nationaal Park de 
Hoge Veluwe.



Onthulling kunstwerk Piet Sliegers





Alle sprengenbeken die binnen of op de grens van deze wijk lopen zult u tegenkomen: 
Orderbeek, Rode beek, Beek in het Orderveen, Driehuizerspreng, Badhuisspreng en 
Grift. U volgt daarbij min of meer de omtrek van het stedelijke deel van de wijk Brink 
en Orden van Apeldoorn. Een wijk die ruwweg wordt begrensd door de spoorlijn 
Apeldoorn-Amersfoort, Koning Stadhouderlaan/Wilhelmina Druckerstraat, 
Sprengenweg/J.F. Kennedylaan, Laan v. Spitsbergen en Asselsestraat (Asselsepad).  
De beschrijving geeft informatie over de cultuurhistorische achtergronden van de 
sprengenbeken en hun ligging. 

Beschrijving van de route
Beginpunt: Kruising Germanenlaan met de Laan 
van Orden met uw gezicht richting Rembrandt-
laan aan de overzijde van de Laan van Orden; 
+Punt Orden, Germanenlaan 370, 7312 JJ 
Apeldoorn. 
Betekenis afkortingen:  
RD = rechtdoor, RA = rechtsaf, LA = 
linksaf, L = links, R = rechts.
De hoofdletters naast de toelichtingen, in 
cursieve letter, verwijzen naar de plek met een 
rode letter op de bijbehorende routekaart; de 
cijfers verwijzen naar de routepunten. 
 
1. op de kruising RD Rembrandtlaan
A.  Schuin rechts van u ligt een minuscuul parkje 

met een monumentale beuk. Komende vanaf 
de voormalige Ordermolen zal hier de 
Orderbeek weer zichtbaar gaan stromen, zie 
bij DD.  
De Orderbeek volgt daarna een bovengronds 
traject in de Frans van Mierisstraat, na 
jarenlang er ondergronds gelopen te hebben. 
Daarvoor stroomde de Orderbeek achter de 
tuinen van de huizen rechts van de straat. 

2. aan einde weg RA Pieter de Hoochlaan
3.  bij de kruising LA Pieter Saenredam-

straat
B.  In de 1e bocht naar links komt u in de 

nabijheid van twee beken: de Rode beek en 
de Beek in het Orderveen. 

C.  Wandel in die bocht even rechtdoor via een 
doorgang tussen de woongebouwen en dan 
via een smal pad naar een ‘vijver’. Dat is de 
Rode beek, het water is erg breed waardoor 
er weinig stroming is. De Rode beek komt 
onder de Laan van Spitsbergen vanaf de 
andere zijde en mondt uit aan de kopse kant 
van de ‘vijver’. Bij de uitstroomplek is wel wat 
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stroming te zien. Langs de waterkant is ook 
heel goed het kwelwater te zien dat hoger 
dan het waterniveau van de beek aan het 
oppervlak komt; het druppelende kwelwater 
veroorzaakt halve kringen in het water. 
Oorsponkelijk was het een ontwatering van 
het gebied de Venen of Orderveen.  
Naast de spoorlijn stroomt, veel hoger, de 
Beek in het Orderveen in een betonnen goot. 
Via het smalle paadje komt u op de Laan van 
Spitsbergen om dat te kunnen zien.  
Voor het schoonhouden van de beek, toen het 
water nog voor de in 1920 gestarte N.V. 
Papierfabrieken Van Houtum en Palm, later 
Favini, werd gebruikt, was dat beton wel 
handig. Deze bedrijven waren de voortzet
ting van een, voor 1671 gestichte papiermo
len, naar de brouwer en waard J.G. 
Westen enck ‘de Brouwersmolen’ genoemd.  
Kort daarna kwam er een tweede papier
molen.  
Na 1945 werd het water in de fabriek nog 
als proceswater gebruikt. Om over voldoende 
water te beschikken werd ook water 
opgepompt aan de Ordermolenweg.  
Hier maakt u voor het eerst op de route kennis 
met een ‘opgeleide’ beek. Dat wil zeggen 
een waterloop die door menselijk ingrijpen, 
met dijkjes, hoger ligt dan zijn natuurlijke 
loop.  
Bij de watermolen viel het weer naar zijn 
vertrouwde niveau, waarbij het vallende 
water werd gebruikt voor het aandrijven van 
een waterrad, dat op zijn beurt molenstenen, 
of andere werktuigen in beweging bracht. 

4.  vervolg uw route bij D. of ga verder 
naar 5.

D.  In de 2e bocht naar links kunt u via het pad 
rechtdoor langs de Rode beek blijven gaan. 
Links vervolgens de openbare speeltuin 
Kindervreugd met een waterpomp waar 
kinderen grondwater kunnen oppompen.  
Het overtollige water stroomt weer in de Rode 
beek. Waar het pad naar links buigt hoort u 
een van de vele ‘watervallen’ van Apeldoorn, 
goed hoorbaar, maar weinig van te zien.  
De Rode beek gaat opnieuw ondergronds en 
stroomt nog lager dan de Beek in het 
Orderveen om verderop na de papier 
fabricage bij de voormalige Brouwersmolen, 
weer bovengronds samen te vloeien met de 
Beek in het Orderveen.                     >>>

Fiets- en wandelroute langs 

beken en sprengen in Orden

De sprengenbeken in deze wijk zijn in 2012 al 
deels zichtbaarder en toegankelijker gemaakt 
als onderdeel van het waterplan van de 
gemeente Apeldoorn. In 2013 wordt daar 
verder aan gewerkt. Ook het winkelcentrum 
Orden gaat dan op de schop. Het kan beteke-
nen dat u uw route soms iets moet aanpassen als 
gevolg van de diverse bouwactiviteiten in de 
wijk. 

De route begint op de hoek van Germanenlaan 
en Laan van Orden bij +Punt Orden, op 
werkdagen (buiten de grote vakantie) geopend 
van 10.00 tot 12.00 uur voor een praatje met 
een kopje koffie. Kijk voor meer informatie op:
www.pluspuntorden.nl. Dat startpunt ligt naast 
winkelcentrum Orden, met een horecagelegen-
heid en een benzinestation met een voorziening 
voor een hapje of een drankje. 

Maak de nietjes los uit het midden van dit magazine en haal de pagina’s eruit met 

de beschrijving. Wandel of fiets deze route langs beken, sprengen en kunstwerken 

door uw wijk. TIP! Neem uw kinderen of kleinkinderen mee en stop bij de 

aangegeven speelplaatsen of bij de Beweegtuin.

Grift overstort Waterloseweg







E.  Volg het pad met de bocht naar links, op de 
Tsplitsing rechtsaf en ga verder met nr. 6.

5. bij kruising, RA Pieter de Hoochlaan
F.  U passeert vervolgens bij de drempel de 

achteringang van de openbare Speeltuin 
Kindervreugd. In 2011 geheel gerenoveerd 
en voorzien van een handwaterpomp voor het 
spelen met water. Het overtollige water vloeit 
af naar de naast gelegen Rode beek.

6.   bij zijstraat P.P. Rubensstraat LA
In de bocht naar rechts De Hardwerker.

7. bij T-splitsing LA Mauvestraat
8. bij zijstraat RA Ruysdaellaan
9.  bij T-splitsing RA Frans van 

Mierisstraat
G.  In 2013 stroomt hier de Orderbeek weer 

zichtbaar na jarenlang verscholen te zijn 
geweest in een rioolbuis aan de andere zijde 
van de straat. Voor hier in de tweede helft 
van de vorige eeuw de wijk Orden gebouwd 
werd stroomde de beek achter de tuinen van 
de huizen die er toen al stonden aan destijds 
nog de Waterloseweg.

10. bij Y-splitsing, schuin R  Zanderijweg
H.  Op de hoek van de Frans van Mierisstraat en 

Zanderijweg is rond 1625 aan de Orderbeek 
een watermolen als papiermolen begonnen. 
Ruim honderd jaar staan er twee 2 molens,  
de Hennemansmolens. Na 1818 Waterloo 
geheten; de naam op de gevel van het 
winkelpand herinnert daar aan. Na herbouw 
na een brand in 1877 brandden de molens in 
1886 opnieuw af, dat was tevens het einde 
van de papierfabricage. In een nieuw  
gebouw was later een wasserij ‘De Spreng’ 
gevestigd, opnieuw met waterkracht tot in 
1930. 

11. bij kruispunt, schuin RD Blekersweg
I.  Waar u de Jachtlaan oversteekt naar de 

Blekersweg vanaf daar ongeveer begint het 
traject van het toekomstige bovengrondse 
traject van de Orderbeek af te wijken van het 
vorige bovengrondse traject.  
De naam van de straat verwijst nog naar het 
bleken van wasgoed gewassen in het water 
van de Orderbeek. Bleker was zelfs een 
beroep. 
Links naast het schoolgebouw is te zien dat 
water van een van de sprengenkoppen op het 
terrein van de voormalige wasmiddelenfa
briek van de Haas en van Brero ondergronds 
gaat om de Blekersweg te passeren. Deze 
sprengentak behoorde in het verleden tot het 
stelsel van de Driehuizerspreng (zie hierna).  
De kop ligt naast de speelweide. De naam 
Driehuizerbeek komt ook voor, en dat kan er 
op duiden dat deze spreng zijn oorsprong 
vindt in een al van nature aanwezig stelsel. 
Mogelijk behorende tot het achter ons 
liggende Waterloo, waarin ‘loo’ hoogte 
betekent, en in welk gebied ooit meer water 
stroomde dan alleen de niet natuurlijke, want 
opgeleide, Orderbeek aldaar. Maar de 
benamingen beek en spreng werden in het 

verleden ook door elkaar gebruikt, evenals 
tegenwoordig. Het onderscheid ligt vooral in 
het graven door de mens naar een kunstma
tige bron, de sprengenkop, waardoor een 
molenaar door middel van dit sprengenwater 
meer water voor het molenrad kreeg en de 
productie kon verhogen. 

12.  bij T-splitsing LA Prins Willem-
Alexanderlaan (PWA-laan)

13.  bij kruispunt RA Swiftstraat via 
fietsdoorgang

14. bij bocht naar links RA naamloos pad
J.  U staat hier voor de Driehuizerspreng. Aan 

de linkerkant, op de hoek van Zanderijweg 
en Swiftstraat ligt een van de koppen van de  
Driehuizerspreng. 

K.  De andere kop ligt achter het Nevenlandse 
hof en is te bekijken via het eerste bruggetje 
en ga dan weer terug. Op sommige plekken 
van het traject van de Driehuizerspreng is 
roesthoudend kwelwater te zien. Niet zo 
geschikt als waswater waar de spreng ooit 
voor diende, toen wasserij Dijkkamp, later 
wasserij Bronbeek, er aan gevestigd was aan 
de toenmalige Waterloseweg.  
Het veld rechts is het terrein van de hier 
voormalige Sparta fietsenfabriek.

15.  blijf steeds rechts van de spreng tot 
aan de Driehuizerweg, of steek het 2e 
bruggetje over en ga rechtstreeks naar 
de Driehuizerweg en vervolg de route 
bij nr. 18

L.  De beschoeiing langs het woongebouw 
Sparta Luce bleek achteraf noodzakelijk na 
verzakking van het talud als gevolg van 
kwelwater in dit van origine moerassige 
gebied. Rechts een wadi voor opvang van 
regenwater van de toekomstige bebouwing.  
Als de wadi overvloedig regenwater niet 
meer kan verwerken, dan stroomt hij over in 
de Driehuizerspreng. 

16.  op T-splitsing RD Driehuizerweg 
oversteken bij de brughoofden van de 
spreng

17. aan overzijde RA Driehuizerweg
M.  Hier in de omgeving lagen ooit 3 boerderijen, 

waar de weg en de wijk Driehuizen naar 
genoemd zijn. 

18. bij kruispunt LA PWA-laan
19.  maak een uitstapje aan de overzijde 

van de straat bij de eerste zijstraat 
Bronbeekhof 

N.  Direct op de hoek gaat de Driehuizerspreng 
ondergronds; iets verder in deze straat in ziet 
u de spreng van links komen. Ga terug naar 
de PWAlaan en vervolg uw route.

20. vervolg Prins Willem-Alexanderlaan
21. bij kruispunt RA Prinses Beatrixlaan
22.  op driesprong vóór spoorlijn LA 

Waterloseweg. Volg fietspad
O.  Uitstapje: Ongeveer tegenover huisnr. 69 kunt 

u een pad schuin naar rechts richting spoorlijn 
gaan (met de fiets is dit pad niet tot het eind 
aan de Waterloseweg te volgen).Vlak bij de 

spoorlijn ziet u de Grift onder de spoorlijn 
vandaan komen. In de bocht van de Grift is 
een overstroomput naar de ondergronds 
lopende Orderbeek. Dit voorkomt dat de Grift 
in de Hoofdstraat zou overstromen bij heftige 
regenval. De Orderbeek stroomt via een 
rioleringsbuis eerst nog evenwijdig aan de 
Grift en buigt later af en stroomt uiteindelijk 
uit in vijvers in Apeldoorn Zuid langs de 
Kaijersdijk.

  U bevindt zich hier in het gebied de Wissel, 
waar de spoortrajecten Loolijn en de 
Koningslijn (vanuit Amersfoort) van en naar 
paleis het Loo leidden. Het spoortaluud is 
nog herkenbaar. 

23. vervolg Waterloseweg
  In 2013 is hier de Grift weer bovengronds 

gebracht na jarenlang ondergronds gestopt 
te zijn geweest. Verderop kunt u nog een 
uitstapje maken naar het voormalige Brink 
park, thans Prinses Catharina Amaliaparkt 
geheten, en bent u in het centrum van 
Apeldoorn.

24. bij kruispunt RD Steek PWA-laan over
25.  op driesprong RA Jo de Grootstraat en 

vervolg PWA-laan
26. bij zijstraat LA Elsweg
27. bij kruising RD Schotweg
28. op vijfsprong, schuin RA Arbeidstraat
29. op driesprong LA Sprengenweg
30. einde weg RA Sprengenweg
P.  Voor u ligt de Badhuisspreng, de laatst 

gegraven spreng in Apeldoorn in de Franse 
tijd onder Koning Lodewijk Napoleon.  
Een spreng mag hij eigenlijk niet meer heten, 
er stroomt al lang geen bronwater meer. 
Aanvankelijk gegraven om bluswater voor  
het centrum van Apeldoorn te leveren, om 
brandweerslangen te kunnen reinigen en ook 
voor het aandrijven van de Dorpskorenmolen. 
Toen nog als Dorpsbeek. Later is het water 
gebruikt geweest voor het badhuis met 
zwembad, vandaar ook de naams  
verandering. Het badhuis lag naast de 
Badhuisspreng tussen Sprengenweg en 
Badhuisweg. De naam Beekpark herinnert 
nog aan een oud traject van deze waterloop. 
De huidige verdroging is een gevolg van de 
waterwinning. 

31. op driesprong L Badhuisweg en meteen
32.  op viersprong L Sprengenweg, met 

Badhuisspreng aan linkerkant
33.  bij kruising RD Sprengenweg, volg de 

bocht naar links
Q.  Hier kruist u de voormalige spoorlijn van 

Paleis Het Loo. Rechts is, bij een brugleuning, 
nog een kijkje naar de Badhuisspreng te 
nemen.

R.  Water voor het badhuis en zwembad is door 
de zon voorverwarmd geweest in slingerende 
goten aan de overzijde van de kruising. 

34. op kruising RD Sprengenweg
35.  op kruising (Staringlaan/Henri  

Dunantstraat) RD Sprengenweg
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36.  bij zijstraat (Waltersingel) RD John 
F. Kennedy laan

S.  Vanaf hier kunt u naar rechts gaand achter 
de belastingtorens de beeldentuin bezichti
gen.Hier is de Badhuisspreng weer zicht
baar. Via een regenwaterafvoer stroomt op 
deze plek een overvloed aan regenwater in 
de spreng als de doorlaatbare regenwater
buis geen gelegenheid meer heeft het 
afvoerregenwater ter plekke in de grond te 
laten verdwijnen. Er ligt in de Badhuisspreng 
ook een verdeelwerkje waarmee (opge
pompt) water naar de vijver in het Sprengen
park kan worden geleid. In het park langs de 
Badhuisspreng staan vele kunstwerken, 
evenals rondom de torens van de Belasting
dienst.

37.  bij zijstraat (eveneens Waltersingel) LA 
pad dwars door park, over brug en 
omhoog

  Rechts bij het zijpad staat een besturingskast 
voor een waterpomp die een uitstroomope
ning in de droog liggende sprengenkop 
heeft.

38. bij straat RA (Sprengenparklaan)
39. bij kruising RD Driehoek
T.  Bij de kruising ligt een van de vijf oorspron

kelijke koppen van de spreng. In 1934 is een 
verbinding gemaakt met de vijver in het Park 
Berg en Bos. De spreng kwam aanvankelijk, 
zoals al was voorzien, droog te staan. Nu 
stroomt er slechts water uit de met stenen 
versierde ‘sprengenkop’ als er water in de 
vijver gepompt wordt.

40. bij einde weg RA Driehoek
41. bij einde weg LA Polhoutlaan
42.  bij kruising (ANWB-pdnstl 21466) RA 

Asselsestraat, richting Assel 
43.  bij kruising (Frankenlaan) RD 

Asselsestraat
44.  bij de zijstraat (Saksenlaan) RD 

Asselsestraat
45. op driesprong LA Sportpark Orderbos
U.  Waar u naar links gaat is, achter het 

gaas werk van het park Berg en Bos, links van 
het parkeerplekje een brede greppel te zien. 
Een overblijfsel van een bedding van een van 
de waterleidingen die naar een fontein in 
paleis het Loo leidde vanaf de koppen van 
de Orderbeek. Voorbeelden en restanten van 
deze waterleiding en meer van deze greppel 
zijn te zien in het park zelf en in het 
kijkscherm bij de leemkuil in het park (Ga bij 
de ingang ca.100 m rechts van u door het 
klaphek van het park Berg en Bos. Sla het 
eerste bospad links in en volg dit pad, na 
zijpaden volgt een kruising, blijf het pad 
volgen. Na een bocht naar rechts ligt links in 
de diepte de leemkuil, iets verder staat links 
een kijkscherm/schuilhut met historische 
informatie).

46. bij de T-splitsing RA 
47.  bij de zijstraat schuin RA via 

parkeerplaats bij atletiekbaan

48. aan einde parkeerplaats volg pad
V.  Links achter de lage afscheiding naast het 

wildrooster ligt onder een laag aarde het 
restant van een afvalberg van meer dan 
1000 jaar oud, afkomstig van de Veluwse 
ijzerindustrie. Het afval: ijzerslakken; 
onbruikbare overblijfselen uit de tijd waar in 
kleine oventjes ijzerhoudende klapperstenen 
gesmolten werden om het ijzer vrij te maken.  
De vuren werden hoog gestookt met behulp 
van houtskool, dat op de Veluwe gemaakt 
werd uit eikenhout. 

49.  bij einde fietspad RA Sportlaan en 
meteen...

50.  bij zijstraat (de Kleiberg) RD 
Berghuizerweg

W.  Aan het einde van het grasveld voor de 
woning gaat de Orderbeek, die van rechts 
komt, via een duiker verder om links achter de 
huizen verder te stromen. Er zijn plannen om 
de beek op het kazerneterrein bovengronds te 
laten lopen.

51.  volg weg met bocht naar links en 
gelijk...

X.  Voor u ligt in de diepte een plasje, een van 
de sprengenkoppen van de Rode beek in het 
zogeheten ‘Bosje van Vos’, naar de eigenaar. 
Hij noemde het ‘Bronbeekpark’.  
De sprengenbeek is zo genoemd vanwege 
het ijzerhoudende water ‘rodolm’ dat uit de 
bodem treedt. Mogelijk is in het verleden het 
water uit dit gebied gebruikt geweest voor 
het aandrijven van een klein molenrad bij de 
Brouwersmolen.Water uit dit oorspronkelijke 
zeer natte gebied, het Orderveen, stroomde 
vóór de grootschalige nieuwbouw in de wijk 
bovengronds naar de Orderbeek bij Waterlo; 
nu ondergronds.

Y.  U kunt twee uitstapjes maken: naar de 
sprengkop van de Beek in het Orderveen en 
ook naar de Orderbeek als u de grindweg 
volgt. Ga na het kruisen van de spoorlijn even 
naar links, in de diepte ligt een sprengkop 
van de Beek in het Orderveen.  
Het water is een paar eeuwen terug 
gegraven voor het aandrijven van een 
papiermolen, de Brouwersmolen.  
De oorspronkelijke koppen van de sprengen
beek lagen verder weg maar zijn verdroogd 
geraakt mede door de drainage van het 
spoor. De kop ligt in een ‘bosje van Goud
kuil’, een plek waar een nieuw voetbal
stadion gepland stond. 

  Ga op de terugweg even naar links bij de 
weg voorlangs het huis. Waar het pad naar 
links buigt stroomt voor u de Orderbeek.  
De Orderbeek dreef de papiermolen de 
Ordermolen aan en bediende later twee 
wasserijen, zie bij DD.

52.  ... na het bosje RA 
volg pad links van de plas

53.  volg pad evenwijdig aan de Rode beek 
tot de verharde weg

Z.  Op diverse plekken langs de oever is 

zichtbaar dat het water ijzerhoudend is. 
Zodra het water in contact komt met de lucht 
ontstaat uit het heldere water de roestrode 
kleur, vaak is daarbij ook een olieachtige 
vliesje te zien aan het wateroppervlak.  
Bruine watachtige vlokken in het diepere 
water bestaan uit ijzerminnende bacteriën. 
Het ijzerhoudend water heet ‘rodolm’ op zijn 
Veluws. 

AA.  Bij het bruggetje is een andere tak van de 
sprengenbeek. Aan het begin hiervan, aan 
de Pieter de Hoochlaan, stroomt ook 
opgepompt grondwater in. De wijk is in een 
drassig veengebied gebouwd, het grond
water wordt opgepompt om droge voeten te 
houden. 

54.  bij de verharde weg LA Govert 
Flinckstraat

BB.  Op deze plek verdwijnt de Rode beek 
ondergronds om naast de Beek in het 
Orderveen verderop weer bovengronds te 
stromen, zoals we dat eerder op de route 
hebben gezien (de Vijver).

55.  bij kruising (Pieter de Hoochlaan) RD 
Govert Flinckstraat

56. bij T-splitsing RA Ordermolenweg
57. bij zijstraat LA Permekestraat
58.  bij zijstraat RA Permekestraat, 

eindigend bij Laan van Spitsbergen
CC.  Links op de scheiding met het kazerneterrein 

stroomt de Orderbeek, iets verderop kunt u 
nog een glimp van de beek opvangen 
voordat hij onder de Laan van Spitsbergen 
doorgaat en aan de overzijde bij de 
nieuwbouw weer bovengronds stroomt. 

59. bij T-splitsing RA Laan van Spitsbergen
60.  bij kruising met verkeerslichten LA 

Laan van Orden
DD.  Net voor de nieuwbouwhuizen uit 2013 aan 

de linkerkant stroomt de Orderbeek. Links van 
de beek lag ooit de Ordermolen.  
Een watermolen die van oorsprong rond 
1625 is gesticht als papiermolen, en in 1879 
is veranderd in een wasserij. Een waterval 
houdt de herinnering daaraan levend.  
De wasserij van Meijer kwam aan de 
rechterkant van de beek, waar nu de 
nieuwbouw is.  
Het Caretexterrein houdt de laatste naam 
van die wasserij levendig, maar de naam 
Helderoord zijn velen ook nog niet vergeten. 
Een vispassage zal het mogelijk gaan maken 
dat er uitwisseling van dierlijk leven van 
achter de waterval richting sprengenkoppen 
van de Orderbeek in het Orderbos kan 
plaatsvinden.

61. bij de kruising LA Germanenlaan 
 Einde van de route

Geschiedkundige info is vooral verkregen uit: 
Koornmullenaers Pampiermaeckers en 
Coperslaghers door R. Hardonk, 1968

© Wijkraad Brink & Orden  juli 2013



Welkom bij Fietswereld Apeldoorn

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

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

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

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

terwijl u geniet van een kopje koffie.

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

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

weer ophalen.

Kijk voor meer informatie op onze website

www.fietswereldapeldoorn.nl

Fietswereld Apeldoorn
Asselsestraat 164 • 7311 EV Apeldoorn

T 055 579 01 35

We zijn verhuisd naar Asselsestraat 40
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Kinderen met grijpers, actieve scholen voor een opgeruimd Orden

Orden wordt steeds schoner

Al meer dan zestien keer heeft de vrijwil-
ligerswerkgroep ‘Orden schoon’ dit jaar 
door de wijk gelopen met grijpers en 
zwerfvuil opgeruimd. Vier keer werden  
we geweldig geholpen door schoolklassen. 
De schoonmaak vindt ook in uitstekende 
samenwerking met de gemeente plaats. 

Bij de korte inleidingen die we voor kinderen 
hielden viel het op hoeveel ze weten van 
plastic-afvalproblematiek, de plastic soep in het 
water..., de vogels die dit plastic voor voedsel 
aanzien. Na het tonen van voorbeelden die we 
op straat vonden, willen ze meteen op jacht.
Wegwijzer, Vrije School de Vijfster, OBS 
Spitsbergen hebben zich goed geweerd: per 
opruiming leverden ze wel vijf tot veertien 
volle rode afvalzakken in! Leerkrachten, en  

ook hulp van ouders, waren daarbij onmisbaar. 
Een paar kinderen kregen zo de smaak te 
pakken dat ze zelf grijpers gekocht hebben  
of aan hun ouders hebben gevraagd en er 
buiten schooltijd mee op jacht zijn gegaan.

Heel Apeldoorn Rein
Woensdag 19 juni was er het Renovatie-
spektakel aan de Chamavenlaan, ik zag menig 
kartonnen bekertje en leeg frisdrankflesje...  
na afloop werd alles keurig opgeruimd.
Wij in de werkgroep zien nu dat het probleem 
van het plastic en ander troep op straat veel 
tastbaarder is geworden en leeft bij ouders  
en kinderen. Orden gaat er schoner uitzien en 
we hopen dat velen dagelijks een flesje of 
blikje oprapen. Dat zal de sfeer in de buurt 
verbeteren. Inmiddels is de Wijkraad ook 

aangeschoven bij het project ‘Heel Apeldoorn 
is Rein’, een gemeentelijk actie om buurten  
en vrijwilligers bij het schoon houden van de 
omgeving te betrekken. 

Meedoen? 
Graag zelfs. Nog steeds is hulp welkom, of  
op woensdagochtend, de even weken, of 
misschien donderdagmiddag , de oneven 
weken. De start is steeds bij PlusPunt Orden, 
hoek Germanenlaan, Laan van Orden, naast 
Orca, om 10.00 uur. 

Kom eens een keer meelopen. 
Info bij Dick Verboom T 055 355 23 00
E dickverboom@hotmail.com 
 

Nieuwe naam winkelcentrum

Wie weet er een leuke naam voor 
het nieuwe winkelcentrum? 

We hebben al vele inzendingen binnen, maar u kunt uw 
idee ook nog mailen naar: wijkraadorden@planet.nl. 
Doet u dat dan wel vóór 1 december a.s. want dan sluit 
de inzendingstermijn definitief.  
Mocht uw naam gekozen worden, dan ontvangt u een 
cadeaubon van E25,- en natuurlijk eeuwige roem!



Renée van Kapsalon 

‘Knippen bij Renée’
 
Hallo, ik ben Renée van der Heide en  
ik heb 12,5 jaar geleden Kapsalon 
Annelies Haarmode op de hoek 
Hamelweg/Schotweg overgenomen. 

Vanaf heden gaan we verder onder  
de naam Kapsalon Knippen bij Renée. 
Verder blijft alles hetzelfde, ook  
het gratis kopje koffie, thee of 
chocolademelk.
 
Graag tot ziens bij Kapsalon 
Knippen bij Renée!

Hier had 
uw advertentie 
kunnen staan !

Voor meer informatie, neem contact op met Gerard Brummelkamp: 
gbrummelkamp@hetnet.nl

36 groen en kunst
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Uw wijkraad heeft in de Stentor gelezen 
over de oude stortplaats in onze wijk. Die 
oude stortplaats ligt in het Sprengenpark. 
Uiteraard is ook de wijkraad bezorgd over 
wat er aan de hand is en daarom heeft de 
wijkraad nadere informatie bij de gemeen-
te ingewonnen. 

In het kort komt de informatie op het volgende 
neer:
Er is in de periode globaal 1930-1940 voorna-
melijk huishoudelijk en bouwafval gestort in een 
deel van de toenmalige zandafgraving waar nu 
het Sprengenpark is. Het afval is toen gestort in 
het zuidoostelijk gedeelte van het Sprengen-
park tussen de huidige vijver, de huidige 
yogaschool en de Asselsestraat. Tijdens de 
bouw van de woonwijk Sprengendorp is het 

park met de vijver aangelegd en is het 
stortmateriaal afgedekt met een laag aarde 
(zogenoemde leeflaag). Deze leeflaag is 0,5 
tot 1 meter dik. 

In de periode 2000-2003 heeft de provincie 
onderzoek verricht. Hierbij is gekeken naar de 
aard van vervuiling, omvang, gebruik van de 
locatie, kans op gezondheidsschade, kans op 
verspreiding en de kans op ecologische schade. 
In 2006 heeft de provincie geconcludeerd dat 
er op en nabij de voormalige stortplaats in het 
Sprengenpark geen sprake is van onaanvaard-
bare risico’s. Als zich in de situatie veranderin-
gen voor gaan doen, moet er opnieuw 
beoordeeld worden. Wel beveelt de provincie 
nader onderzoek aan. Dat onderzoek is door 
de gemeente in 2007 uitgevoerd. Wederom is 

geconstateerd dat er geen noemenswaardige 
verspreiding van vervuiling naar de omgeving 
heeft plaatsgevonden. Sindsdien is er geen 
onderzoek meer uitgevoerd. Alle uitgevoerde 
onderzoeken tonen dus aan dat er gedurende 
ruim 70 jaar sprake is van een stabiele situatie. 
Zo te zien is er op dit moment dus geen reden 
tot (grote) ongerustheid.

De wijkraad heeft aan de gemeente gevraagd 
de situatie ter plaatse intensiever te monitoren 
dan de afgelopen jaren. Op het moment van dit 
schrijven heeft de gemeente een plan in 
voorbereiding om een aantal Apeldoornse 
stortplaatsen waaronder ons Sprengenpark 
intensiever te monitoren. Uw wijkraad zal de 
ontwikkelingen intensief volgen en u informeren 
als er belangrijke ontwikkelingen zijn.

Oude stortplaats Sprengenpark

Geen reden tot grote ongerustheid
Sprengenpark, een mooi park met mooie oude bomen 
bovenop oude stortlocatie

groen en kunst

Niets bijzonders te zien
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Naast het nieuwe appartementencomplex aan 
de Asselsestraat hoek Henri Dunantlaan, voor 
velen op een locatie bekend als de oude 
Fordgarage, worden elf stadswoningen 
gerealiseerd. Projectontwikkelaar Le Clercq 
b.v. uit Deventer heeft in opdracht van Landstad 
Projecten C.V. een plan ontwikkeld, dat door 

Nieuwbouw elf stadswoningen 
aan de Asselsestraat

bouwbedrijf Nikkels op dit moment gereali-
seerd wordt. Goed nieuws, want er komt iets 
moois van de grond. De nieuwbouw vormt één 
geheel met het reeds gerealiseerde apparte-
mentencomplex. Het kenmerkt zich door een 
moderne architectuur en duurzaam materiaal-
gebruik. Het zijn woningen met een oppervlakte 

van circa 135 m2 verdeeld over drie verdiepin-
gen. Alle woningen hebben een royale 
woonkamer, maar liefst vier slaapkamers, een 
diepe tuin en een parkeerplaats. De woningen 
worden te koop aangeboden met een startprijs 
vanaf 184 900 euro. De oplevering van de 
woningen vindt plaats kort na de jaarwisseling.

De speelplaats 
achter de C1000 
wordt iets kleiner
Er komt een uitbreiding van de supermarkt 
die in 2014 als AH verder gaat.Tevens komt 
er nieuwbouw bij van de zorggroep Passerel 
naast de supermarkt. Het speelterrein aan de 
Schapendoesweg blijft gelukkig behouden, 
maar zal wel worden verkleind.
Met de omwonenden is regelmatig overleg 
over de nieuwe invulling van het speelterrein 
en er heeft na overleg met hen een 
geluidsonderzoek plaatsgevonden.

Plan voor aanpak terrein achter de C1000 aan de Asselsestraat
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Onderweg naar het nieuwe  
bestemmingsplan Brink en Orden

en zwakke punten van Brink en Orden. Tijdens 
de wijkschouw hebben de bewoners mogen 
aangeven wat ze waarderen of juist willen 
veranderen. Op basis hiervan heeft de 
gemeente een aantal thema’s geformuleerd die 
tijdens de themabijeenkomst met de bewoners 
uitgebreid werden besproken.

Wat duidelijk naar voren kwam als sterk punt 
van onze wijk is de grote diversiteit van 
functies, wat onze wijk interessant en geliefd 
maakt. Verschillende kleinschalige woonbuur-
ten, bedrijven, groene sportparken, veel kleine 
winkeltjes maar straks ook een prachtig nieuw 
winkelcentrum – daar zijn we trots op. Willen 
we dat het nieuwe bestemmingsplan meer 
ruimte geeft bijvoorbeeld voor het starten van 
een eigen bedrijf op een eigen kavel? 
Bewoners hebben aangegeven dat grote 
bedrijven zich bij voorkeur niet in de woonwijk 
zouden moeten vestigen. De kleine onderne-
mers zijn van harte welkom, maar er zouden 
regels moeten komen met betrekking tot de 
overlast en veiligheid. 

Een ander thema was de wijze waarop we in de 
toekomst onze woningen gaan verbouwen en 
gaan uitbreiden. Mag iedereen bouwen wat hij 
leuk vindt ongeacht wat de buurman ervan 

vindt? Brink en Orden heeft veel beeldbepa-
lende, karakteristieke buurten zoals bijv. het 
‘Rode Dorp’, ‘de Driehoek’ of ‘de Daalakker’. 
Daar willen de bewoners niet zomaar afwij-
kende verbouwingen tot stand zien komen. 
De gemeente zou per buurt randvoorwaarden 
moeten stellen en een advies moeten geven met 
betrekking tot bouwkundige werkzaamheden. 

Op de themabijeenkomst hebben de bewoners 
hun grote zorgen geuit over de leegstand en de 
braakliggende terreinen. Het is slecht voor de 
leefbaarheid en zorgt voor onzekerheid over 
de toekomstige bestemming en de gevolgen 
daarvan. Er zou snel een oplossing voor dit 
probleem moeten komen door bijvoorbeeld 
een tijdelijke functie hiervoor toe te staan.

Aan deze onderwerpen werd in samenspraak 
met de klankbordgroep en de wooncorporaties 
in juli en augustus volop gewerkt. Na de zomer 
gaat de gemeente de ‘Nota van Uitgangspun-
ten’ aan u presenteren en wil zij graag uw 
mening hierover horen. Volgens de planning zal 
het concept bestemmingsplan eind van het jaar 
zijn vorm krijgen. Hierover zullen we u op de 
hoogte houden middels een maandelijkse 
nieuwsbrief op onze website.

De gemeente heeft een nieuwe 
structuurvisie in voorbereiding. 
Deze visie geldt ook voor de dorpen. 
Deze nieuwe structuurvise is geldig 
tot 2030. Onze gemeente wordt in 
het ontwerp beschreven als ‘Buiten-
stad’.

De wijkraad heeft ingesproken op het 
ontwerp van de structuurvisie en zienswijzen 
ingediend bij de gemeente. Samengevat 
komen de zienswijzen op het volgende neer:

Verkeer:
1. Er wordt geen oplossing aangegeven 
voor het parkeer- en verkeersprobleem bij 
attracties/festiviteiten bij o.a. Apenheul, 
Julianatoren, park Berg en Bos, AGOVV, etc. 
(De wijkraad heeft voorgesteld een 
transferium te realiseren bij de afrit van de 

Zoals u wellicht weet zal er in het voorjaar 
2014 een nieuw bestemmingsplan voor 
onze wijk gelden. Wat wordt er in dit 
document vastgelegd en wat betekent dat 
voor u als burger? 

Tijdens de themabijeenkomst van juni 2013 heeft 
de gemeente uitleg gegeven over de totstand-
koming van het nieuwe bestemmingsplan. In dit 
geval een bijzonder proces waarbij wij, de 
bewoners en de ondernemers, betrokken 
worden. De gemeente Apeldoorn geeft ruimte 
aan de burgers om vanuit hun perspectief en 
ervaringen het plan helpen vorm te geven . 

Wat vinden wij belangrijk om vast te leggen in 
het bestemmingplan? Welke randvoorwaarden 
komen erin te staan, die de basis vormen voor 
nieuwe bouwplannen? Als burgers willen wij 
minder regels en meer flexibiliteit in onze 
keuze. De gemeente gaat ons hierin ondersteu-
nen met de randvoorwaarden die de kwaliteit 
van de bebouwde omgeving waarborgen.
Op dit moment (juli) werkt de gemeente aan  
de inventarisatie van de bestaande ruimtelijke 
ordening van onze wijk. Hierin vormt het 
stedenbouwkundige plan en de structuurvisie 
van de gemeente Apeldoorn de basis voor de 
ruimtelijke visie. Er wordt gekeken naar sterke 

Inspraak op de structuurvisie bij de 
PMA van 16 mei j.l. door uw wijkraad

A1 op de Europaweg met goede openbare 
verbindingen naar het centrum en de toeris-
tische attracties.)
2. Er wordt niet ingegaan op problemen van 
vrachtverkeer in de wijken en verkeershinder 
op de Ring. Het zou goed zijn het terugdringen 
van overlast van vrachtverkeer in woonwijken 
en op de Ring in de structuurvisie op te nemen.
3. Het ontwerp gaat uit van versterking van 
recreatie vooral in Apeldoorn-West. 
Daarvan wordt geen begrenzing aangegeven 
ter voorkoming van extra en onaanvaardbare 
overlast in de aangrenzende woonwijken.
4. De wijkraad is voor een station in 
Apeldoorn-West mits verkeers-, geluidsoverlast 
e.d. niet toenemen.

Duurzaam bouwen / energiebesparing:
Duidelijke aanwijzingen hoe de gemeente dit 
denkt aan te pakken ontbreken nog. 

De wijkraad denkt aan de stadsbrede 
regierol van de gemeente om een groot-
schalig en samenhangend voorstel te maken.

Bebouwing:
Een paragraaf over het leeg staan dan wel 
omvormen van leegstaande panden (bijv.
Westpoint, Karweilocatie, voormalige 
politieacademie in Orden, Victorkerk, enz.) 
ontbreekt.

Als laatste:
De wijkraad wil graag van de gemeente 
vernemen hoe de rechtspositie van haar 
bewoners zal worden gewaarborgd en hoe 
een goede balans wordt gemaakt tussen 
‘uitnodiging’ (stimulerend) en ‘toetsing’ 
(rechtszekerheid). Al met al er is genoeg 
te doen en naar ons inzien moet de 
structuurvisie meer handen en voeten 
hebben, duidelijke keuzes bevatten, ook al is 
het een visie. De wijkraad Brink & Orden wil 
graag actief meedenken over de verdere 
uitwerking van de structuurvisie.
 



bouwen en wonen 41

Juliana Ziekenhuis

Bouw en afbouw

In 1970 werd begonnen met de bouw van 
het Juliana Ziekenhuis. Ik herinner me nog 
goed het oude stukje ziekenhuis dat met  
de voorzijde aan de Sprengenweg was 
gelegen. Het deed kloosterachtig aan met 
de gebogen plafonds en gladde tegels 
langs de randen. 

Als kind speelde ik veel in het zand op de bouw. 
Het nieuwe ziekenhuis betekende wel dat de 
Berg en Bosweg, die toen de verbinding maakte 
tussen de Koning Lodewijklaan en de Hoogak-
kerlaan, moest verdwijnen. Onze tuin werd 
groter, maar de buren -met mijn buurvriendjes- 
moesten verhuizen. Gelukkig woonde er nog 

Zo leer je rap je levenslessen in de achtertuin.
Die achtertuin is nu leger dan ooit. Een 
winderige zandvlakte waar tot voor kort vele 
zieken een moeilijke tijd beleefden met een al 
dan niet gelukkige afloop. Mijn zoon opperde 
dat het een prima idee zou zijn om er nu maar 
een groot zwembad van te maken. Kinderen 
zien blijkbaar overal een speelterrein in. 

Jolien Westerbroek

Fotos: www.oudapeldoorn.nl

een vriendje in de straat waar ik lekker mee  
kon spelen op het bouwterrein (zie foto). 
Toen het hoge zusterhuis werd gebouwd, werd 
het nijpende tekort aan verpleegsters opgelost 
door er een aantal dames uit Manilla te laten 
wonen en werken. We hebben er samen 
verscheidene meisjes uit Manilla leren fietsen. 
We werden bedankt met veel gegiechel.
Ik heb zelfs een keer de hoge schoorsteen 
beklommen omdat iemand zei dat hij er een 
dubbeltje bovenop had gelegd. Eenmaal boven 
realiseerde ik me natuurlijk dat geen van de 
toeschouwers eerder zo hoog had durven 
klimmen en al helemaal niet zo dom was om er 
een felbegeerd dubbeltje achter te laten.  

1971

2013

Links: een doorkijkje door de Berg en Bosweg richting 
Hoogakkerlaan met de bewuste schoorsteen.
Midden: de bouw van het voorste deel van het ziekenhuis 
(1969) met op de voorgrond het oude Juliana ziekenhuis.
Rechts: de bouw van het ziekenhuis in 1971 van bovenaf.



Bewonerscommissie ’t Palet

In woongebouw ’t Palet aan de  
Mauvestraat in Orden is een bewoners-
commissie actief, die zich inzet voor een 
prettige woonomgeving. Dat doet de 
commissie uiteraard niet alleen.  
Ze proberen de bewoners in het gebouw 
daar zoveel mogelijk bij te betrekken.  
En dat lukt!

Sommige bewonerscommissies organiseren 
buurtactiviteiten, maar de commissie in ’t Palet 
zoekt het meer in het goede voorbeeld geven. 
‘Kleine stapjes’ is de gedachte van de commis-
sie. Elkaar groeten bijvoorbeeld, daar begint 
het mee. Geen rommel achterlaten in de 
algemene ruimte en deze netjes en heel 
houden. Dat is prettig voor bewoners, maar 
ook voor bezoekers. Bewoners kunnen 
elkaar daar op aanspreken, zodat er een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat. 
Elkaar aanspreken op een vriendelijke manier
is belangrijk volgens de bewonerscommissie.  
Een goede relatie met de buren en de buurt 
draagt namelijk bij aan prettig wonen. Beter 
een goede buur dan een verre vriend is een 
gezegde dat iedereen kent en al sinds jaar en 
dag geldt. 

Woningcorporatie Ons Huis verhuurt de 
woningen in ’t Palet. Enige jaren geleden liet 
Ons Huis het gebouw aan de buitenzijde in 
andere kleuren schilderen en is er een mooi 
kleurenpalet ontstaan. De bewonerscommissie 
heeft Ons Huis gevraagd om ook de algemene 
ruimte op te knappen. Geen grote ingrepen, 
maar relatief kleine veranderingen die de 
algemene ruimte aantrekkelijker maken.  
Een goed idee, zo vond Ons Huis. Inmiddels zijn 
de liftdeuren, de wanden in het trappenhuis en 

de bergingsgangen geschilderd. Ook zijn de 
bergingsgangen beter verlicht. 
Iets later dit jaar worden er nog foto’s 
opgehangen in het trappenhuis, die de 
commissie zelf heeft uitgezocht.

Meer weten over Ons Huis?  
Bezoek de website:
www.onshuisapeldoorn.nl

De bewonerscommissie van ‘t Palet:

v.l.n.r. dhr. Jansen, mw. Wever en dhr. De Hoogt

Samen verantwoordelijk voor het woongenot
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Heerlijke sfeer bij Renovatiespektakel
 

Woensdag 19 juni. In de normaal zo rustige Chamavenlaan 
klinken liedjes, muziek, uitbundige kinderen, er zijn kramen en 
een voetbalkooi. Het een spektakel van jewelste. 

Ik stapte af en liep de vrolijke straat in. 
Kinderen zijn aan het sporten of aan het 
schilderen bij Bobbie. Sandra laat ze speuren 
naar kleuren en er wordt gelachen met de 
clown die ook ballonkunstenaar is. Natuurlijk 
staat er een lange rij kinderen bij de limonade 
en het snoep. De maatschappelijke stagiaires 
hebben het er maar druk mee. De straat is 
afgezet en veel bewoners zijn aanwezig 

vanwege het speciaal voor de kinderen 
georganiseerde Renovatiespektakel. Het is 
alweer even geleden dat de flats van de 
Goede Woning aan de Germanenlaan, 
Chamavenlaan en Eburonenstraat geweldig zijn 
opgeknapt. Vorig jaar is de ruimte tussen de 
flats aangepakt. Samen met de buurtbewoners 
en de kinderen zijn er plannen gemaakt voor de 
tuinen. Het resultaat mag er zijn. Heerlijke 
natuurlijke speelplekken voor de kinderen. 
Moeders en vaders die kunnen kletsen op een 
bankje als ze de kleintjes in de gaten houden. 
Spannende plekken om je te verstoppen. 
Moestuinen voor de bewoners. De Goede 
Woning heeft er met de buurt iets prachtigs van 
gemaakt.

Dus terecht dat dit wordt gevierd en afgerond 
met het renovatiespektakel. Ik geniet nog even 
van de heerlijke sfeer met tientallen bewoners 
en wel 100 kinderen. Ik krijg ook een bekertje 
limonade en denk: ‘Orden is de leukste en fijnste 
wijk om in op te groeien’.

Jan van Eijk, buurtregisseur

foto’s © Harold Makaske 
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Ook de Koning Willem III kazerne aan de Frankenlaan 70 opende 
haar poorten tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 14 en 
zondag 15 september. 

Het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum 
Koninklijke Marechaussee is op deze kazerne 
gelegerd en omdat het opleidingscentrum dit 
jaar haar 100-jarig bestaan viert, werden er op 
zaterdag extra activiteiten georganiseerd. 

Net als vorig jaar konden bezoekers op 
zaterdag en zondag tussen 10.00 uur en 17.00 
uur deelnemen aan verschillende rondleidingen. 
Zo was het mogelijk het cellencomplex dat  
nog stamt uit de Tweede Wereldoorlog te 
bezich tigen. 

Koning Willem III kazerne 
opende haar poorten

Ook toegankelijk voor het publiek waren: de 
traditiekamer van waaruit de Schotse divisiearts 
Graeme Warrack in 1944 ontsnapte aan de 
Duitse bezetter, het Jeroen Severs monument en 
het Airborne monument bij de vijver. 
Op zaterdag werden op en rondom het Square 
op de kazerne verschillende demo’s gegeven. 
Zo kon je onder andere zien hoe marechaus-
sees exerceren, hoe een militaire sportles eruit 
ziet, hoe je valse documenten kunt herkennen 
en hoe de Mobiele Eenheid/Bijstands Eenheid 
te werk gaat. 

Ook was er een Static Show. Het Historisch 
Tamboerskorps zorgde op zaterdag voor de 
muzikale omlijsting en een re-enactment groep 
bracht in oude kostuums en uniformen de 
historische periode opnieuw tot leven.

Het programma werd afgewisseld met 
doe-activiteiten. Zo konden kinderen 
‘spijkerbroekhangen’ of deelnemen aan een 
workshop zelfverdediging. De ouderen konden 
onder andere een wiel wisselen van een MB of 
gidsen met geblindeerde zij- en achterramen.

Optreden Tamboerkorps in Kaapstad, 2012 ter gelegen
heid van het 100jarig jubileum van de Marechaussee

De oude cellen werden hier getoond door Fred Klijndijk 
van Marechausseenostalgie

Hoe een vals paspoort te herkennen, 
werd hier uitgelegd
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Klas toen Exercitie toen

Exercitie nu

Sportles toen

Sportles nuKlas nu

Inbrengen zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan park Berg en Bos

Het bestemmingsplan voor park Berg en 
Bos grenst aan de noordzijde van onze 
wijk Brink & Orden langs het deel van 
de Asselsestraat tussen de Laan van 
Spitsberen en het sportpark Orderbos. 

Alhoewel het gebied niet in onze wijk ligt 
ondervinden de belanghebbende buren er wel 
degelijk de gevolgen van. Als wijkraad hebben 
wij een zienswijzenota (bezwaarschrift) bij de 
gemeente ingediend maar de Werkgroep 
Asselsestraat e.o., werkend onder de paraplu 
van de wijkraad, heeft bewoners individueel 
gevraagd om dat ook te doen met een 
standaard voorstel van de Werkgroep. Twintig 
personen gaven hieraan gevolg. 

Waar gaat(ging) het om?
De wijkraad maakt(e) zich zorgen over de in 
het ontwerpbestemmingsplan verder verruimde 
mogelijkheden voor het gebruik van terreinen 
en gebouwen ten noorden van de Asselse-
straat, te weten de gemeentewerf, Stayokay en 
de toename van de toegelaten evenementen 
op de Bosweide.

Op het terrein van de gemeentewerf werd het 
mogelijk om de gebouwhoogte te verdubbelen 
en ook het bebouwingsoppervlak. De hoogte is 
teruggebracht tot de huidige en het oppervlak 
is nog in behandeling, omdat dat aan de 
aandacht van de gemeente was ontsnapt. 
Daarnaast is voorkomen dat er een bestemming 
‘afvalopslag’ wordt gerealiseerd. Slechts kleine 
hoeveelheden zullen er tijdelijk worden 
gesorteerd.
Stayokay zou ook de functies café, snackbar, 
ijssalon en muziekcafé mogen voeren. Dat is 
allemaal voorkomen, Stayokay zat daar ook 
niet op te wachten en nu blijft de bestaande 
functie: hotel-restaurant en pension bestaan. 
De voorgestelde ‘kampeermogelijkheden’ 
zijnde tenten en campers is veranderd in 
(bestaande) ‘trekkershutten’.

De toename van mogelijke evenementen op de 
Bosweide baart de wijkraad en de Werkgroep 
grote zorgen, omdat het usance wordt om de 
bezoekers via de hekken aan de Asselsestraat 
binnen te laten. Dat geeft elke keer een 
verkeers- en parkeerprobleem waarvan de 

buurtbewoners veel overlast hebben. Sinds 
1986 is de Werkgroep bezig om de bezoekers-
stroom via de normale ingang aan de J.C. 
Wilslaan met de daar beschikbare parkeer-
plaatsen te laten lopen. Dit punt is nog niet 
uitgediscussieerd en komt in een vergadering 
van de PMA op 9 september weer aan de orde.

Wij kunnen concluderen, dat de gemeente in 
haar zienswijzenota vele van de door ons 
ingebrachte punten heeft overgenomen en 
kunnen door de inzet van de wijkraad en de 
vele belanghebbenden spreken over een succes 
voor onze wijk.

Rechts van de Asselsestraat de wijk Berg en Bos, links de 
wijk Brink en Orden

Aanhouding nuExercitie nu



Er is al veel over gepubliceerd, maar er gaat nu eindelijk mogelijk toch worden begonnen 
met de renovatie van de woningen in het Schilderskwartier, zij het van een kleiner aantal 
huizen. De bewoners hebben in juli informatie over de stemuitslag ontvangen. Helaas 
verdient het hele proces geen schoonheidsprijs. 

Na de start in december 2009 is er veel 
vergaderd, zijn er klankbordgroepen van 
bewoners en een regiegroep in het leven 
geroepen, waarin ook de wijkraad was 
vertegenwoordigd. Allen zijn erg actief 
geweest, heel gemotiveerd met een mooi doel 
voor ogen. Helaas heeft DGW het proces van 
Cocreatie in oktober 2012 aan de kant 
geschoven en zelf de regie overgenomen.  
De financiële regels vanuit Den Haag voor 
woningcorporaties speelden hierin mogelijk 
ook een rol. Het mooie project voor energie-
neutrale woningen, waar zo hard aan is 

Het Schilderskwartier

getrokken, komt niet volledig van de grond.  
Bij een rondvraag bij bewoners, hebben iets 
meer dan 50% van de ondervraagde bewoners 
ingestemd, dat hun huis gerenoveerd mag gaan 
worden. Bij een mutatie kan de leeggekomen 
woning alsnog worden gerenoveerd.  
De bestaande woningen zullen wel een 
standaard onderhoudsbeurt gaan krijgen. 
Wanneer slechts een deel van de woningen ook 
aan de buitenkant een nieuw gezicht gaat 
krijgen, is er van eenheid in de wijk helaas geen 
spraken meer. Jammer, het had zo mooi kunnen 
zijn.
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Renovatieproject van de Goede Woning

De inloopwoning aan de Van Ostadelaan 31

Nieuwbouwplan in Waterloo

Onlangs is een initiatief gestart om op  
het terrein tussen de Waterloseweg en  
de Willem Alexanderlaan een aantal 
levensloopbestendige woningen te 
bouwen. 

Dat gebeurt in de vorm van Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap. (CPO),  
in een op te richten stichting of vereniging.  
Bij CPO-projecten gaan potentiele eigenaren 

vanaf het begin, met begeleiding door een 
ervaren projectleider, samen aan de slag met 
het ontwerpen en laten bouwen van hun nieuwe 
huis. Op deze manier is een maximale inspraak 
mogelijk en kunnen collectieve voordelen 
worden behaald. 
Voor dit project wordt gedacht aan  
energie zuinige comfortabele huizen, met 
slaapkamer(s) en badkamer op de begane 
grond. De woningen worden zo opgezet dat 

men hier later bij eventuele beperkingen  
ook zelfstandig kan blijven wonen. Samen met 
de gemeente Apeldoorn wordt bekeken hoe dit 
initiatief ingepast kan worden in de lopende 
procedure voor het nieuwe bestemmingsplan 
Brink & Orden.
Voor meer informatie kan contact worden 
opgenomen met de initiatiefnemer  
Henk Laheij via e-mailadres henk@laheij.nl

Deze informatie is van eind juli.
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Na 48 jaar een nieuwe start

Op 19 maart jl. ontving mevrouw Bar als 
eerste de sleutels van haar nieuwe woning 
aan de Morinistraat. De start van een 
nieuw begin, maar ook voor veel bewo-
ners even wennen. Zo ook voor meneer en 
mevrouw Hulleman, die maar liefst 48 jaar 
aan de Jan Steenlaan woonden.

“Op 26 maart kregen wij de sleutels van onze 
nieuwe woning en op 13 april zijn we verhuisd”, 
aldus meneer Hulleman. “We kregen gelukkig 
veel hulp van de kinderen bij het sausen van de 
wanden. Een schilder heeft de trap en de 
moeilijk bereikbare delen gedaan en ook de 
vloer hebben we laten leggen. We kunnen het 
immers allemaal niet meer zelf.”

Even wennen
Erg blij zijn meneer en mevrouw Hulleman met 
de nieuwe badkamer en keuken. “We mochten 
zelf handgreepjes en zo uitzoeken.” Toch is het 
na 48 jaar wel even wennen aan al die 
nieuwigheid. “Het schuurtje had van mij wel wat 
groter gemogen en ook de tuin is niet heel diep. 
Gelukkig komt straks de Orderbeek achter onze 
woning langs. Dan wonen we lekker aan het 
water.” 

Rust
Een ander groot verschil met vroeger is de rust 
aan de Morinistraat. “Ik vind die stilte heerlijk”, 
aldus meneer Hulleman, “maar mijn vrouw vond 
juist al die geluiden wel prettig. Misschien is het 
wel zo stil omdat zelfs de TomTom onze straat 
nog niet kan vinden.” 

Nieuwbouw
Meneer en mevrouw Hulleman zijn bewoners 
van een van de tien multifunctionele woningen 
aan de Morinistraat. Deze woningen hebben 
een slaapkamer en badkamer op de begane 
grond. Het nieuwbouwproject in Orden  
bestaat verder uit 18 eengezinswoningen en  
op de voormalige basisschoollocatie aan de 
Hobbemalaan nog eens 17 eengezinswoningen. 
Na de zomer begint de Woonmensen met  
de bouw van Bloemrijk: zes multifunctionele 
woningen en acht eengezinswoningen, 
verdeeld over drie blokjes.

Bloemrijk De multifunctionele woningen aan de Morinistraat

Rechts de nieuwbouw  
aan de Mauvestraat

met daaronder die van  
de Hobbemalaan



Werkzaamheden Jachtlaan, Driehoek en Polhoutlaan

De gemeente is van plan om in het tweede 
kwartaal van 2014 werkzaamheden te 
verrichten aan de Jachtlaan (tussen de 
rotonde AGOVV en de spoorlijn), Driehoek 
en Polhoutlaan. 

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen 
van de bestaande asfaltlaag, trottoirtegels 
aanpassen, het versmallen van de rijbaan en het 
aanpassen van enkele kruispunten/oversteken. 
Daarnaast worden enkele delen van het riool 
vervangen. De wijkraad Brink & Orden heeft 
steeds weer aangedrongen om dit project niet 
op de lange baan te schuiven en verkeerstech-
nische maatregelen mee te nemen om de 
veiligheid te verhogen. Vanaf begin 2013 is de 
wijkraad met het projectteam van de gemeente 
in contact , zijn details intensief besproken en 
hier is gehoor aan gegeven. Voor het realise-
ren van een aantal gewenste details is gelukkig 
extra geld gevonden.

voor meer dan 95% vast voor uitvoering,  
echter met kleine aanpassingen kan nog wat 
geschoven worden. De aanbesteding is gepland 
begin vierde kwartaal 2013. 

Het project wordt in vier fasen gerealiseerd  
en samengevat worden de volgende  
werkzaamheden uitgevoerd:
•  Driehoek en Polhoutlaan:

- bestrating vernieuwen 
- aanpassing stoeptegels 
- enkele oude bomen worden vervangen

•  Jachtlaan vanaf de rotonde AGOVV tot 
kruispunt Asselsestraat: 
- vervangen van de bestaande asfaltlaag 
- rioolleidingen worden plaatselijk vernieuwd 
- versmallen van de rijbaan 
- aanpassing kruispunt Asselsestraat  
- aanpassing aansluiting zijwegen 
- aanpassing fietspad bij de rotonde AGOVV

•  Jachtlaan vanaf kruispunt Asselsestraat tot 
rotonde Prins Willem Alexanderlaan: 
- vervangen van de bestaande asfaltlaag 
- aanpassing kruispunt Asselsestraat 
- aanpassing aansluiting zijwegen en    
  kruispunten 
- aanpassing fietspad t.p.v. Edelweisslaan 
- versmallen van de rijbaan

•  Jachtlaan vanaf rotonde Prins Willem 
Alexanderlaan tot spoorlijn: 
- vervangen asfaltlaag 
- uitbreiding parkeerplaatsen 
- gescheiden rijbanen t.p.v. Zanderijweg

Bijeenkomst van bewoners in de dependance van het 
Cortenbosch college waar de voorstellen voor de 
aanpassingen met instemming werden begroet

Tweede bijeenkomst in de Victorkerk voor alle bewoners 
van de Jachtlaan en de Driehoek waarbij de details goed 
werden uitgelegd

Bewoners positief over plannen gemeente

Door de wijkraad zijn Buurtbijeenkomsten 
georganiseerd voor bewoners van Blekersweg, 
Zanderijweg en omgeving. Tijdens deze 
bijeenkomsten is er zeer positief gereageerd 
op modellen omtrent het uitvoeren van de 
aansluiting van de Blekersweg op de Jachtlaan. 

Door de gemeente is op 1 juli een informatie-
avond georganiseerd in de Victorkerk, waar 
een perfecte plenaire presentatie is gegeven. 
Deze bijeenkomst is door meer dan 100 
bezoekers bezocht. Via wandpresentaties 
werden duidelijk de diverse aanpassingen van 
het gehele project weergegeven. Deskundigen 
van de gemeente waren aanwezig voor het 
geven van gedetailleerde toelichting en uitleg 
aan de individuele belangstellenden. Ook werd 
de mogelijkheid geboden om vragen en/of 
opmerkingen op formulieren te noteren, die 
later op het stadskantoor met de wijkraad zijn 
geëvalueerd. Het getoonde ontwerp staat 

>>>
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Plaatsing snelheidsdisplays in onze wijk

Asfaltonderhoud

Aanpassing fietsgedeelte bij de rotonde AGOVV

Aanpassing Jachtlaan  Zanderijweg  Blekersweg

Detail versmalling van de rijbaan

>>> 

Gedeelte van de Sprengenweg en J.F. Kennedylaan is aangepakt

In de ons achterliggende maanden juli en 
augustus is er groot asfaltonderhoud 
uitgevoerd aan een gedeelte van de 
Sprengenweg en J.F. Kennedylaan. Het 
gedeelte tussen de Prinses Beatrixlaan en 
Sprengenparkweg is volledig vernieuwd. 
Tijdens het aanbrengen van het nieuwe 
asfalt moest de weg geheel worden 
afgesloten voor alle verkeer. Het asfalt is 
vernieuwd, ook trottoirbanden, inritbanden, 
rioolputten, parkeerstroken, etc. zijn 
aangepast en gedeeltelijk vernieuwd. 
Het kruispunt met de Schuttersweg is 
voorzien van verkeersheuvels. Op de 
driesprong met de Henri Dunantlaan zijn 

ook verkeersheuvels aangebracht (zie 
detailtekening), waardoor nu op een 
veiliger manier de rijbaan overgestoken 
kan worden. Het oversteken van de rijbaan 
werd hier vaak niet correct uitgevoerd 
omdat er onvoldoende uitzicht is op het 
verkeer vanuit het centrum. Door de 
aanwezigheid van vluchtheuvels kan er nu 
in twee gedeelten overgestoken worden. 
Ouders die de kinderen begeleiden geven 
nu natuurlijk het goede voorbeeld. 
De wijkraden zijn blij met deze aanpassing, 
vooral omdat de verkeersveiligheid 
verbeterd is en nu duidelijk een 30 km 
gebied wordt ingereden.

Servicewagens, vrachtverkeer en 
touringcars veroorzaken daarbij 
de grootste hinder. Ook wordt 
regelmatig de opmerking gemaakt 
dat het ook de buurtbewoners zijn 
die zich niet aan de maximaal 
toegestane snelheid houden. 
Om niet een etiket van lastige 
buurman of buurvrouw opgespeld 
te krijgen wordt de (te) hardrijder 
er niet op aangesproken. 

Onze grootste zorg is natuurlijk 
het gevaar voor de op straat 

spelende en overstekende 
kinderen. Intussen heeft de 
wijkraad van de gemeente de 
beschikking gekregen over een 
snelheidsdisplay. Gebaseerd op 
de reeds binnen gekomen klachten 
is de volgende voorstelplanning 
bij de gemeente ingediend:
 Derde kwartaal 2013: 
Jachtlaan, tussen spoorweg-
overgang en rotonde.
Vierde kwartaal 2013:   
Orderparkweg, tussen  
Asselsestraat en Jachtlaan.

Eerste kwartaal 2014:   
Frankenlaan, tussen Asselsestraat 
en Sportlaan (tussen snelheids-
drempel en Saksenlaan).
Tweede kwartaal 2014:  
Frans van Mierisstraat (plaats 
afhankelijk van de herinrichting).

De doelstelling is natuurlijk om de 
(te) snel rijdende bestuurder erop 
te attenderen dat de snelheid 
gecontroleerd is en dat eventueel 
de snelheid aangepast moet 
worden.

Een algemene klacht 
die de wijkraad-
commissie Verkeer 
binnenkrijgt is, dat er 
heel vaak veel te snel 
gereden wordt door  
de woonwijk. 

Plan aanpassing kruispunt Jachtlaan  Asselsestraat

Voordat de werkzaamheden starten worden  
de aanwonenden geïnformeerd omtrent de 
planning en uitvoering van het project.  
Ook hier kunnen we weer vaststellen dat  
de samenwerking met de gemeente en de 
wijkraad Brink & Orden prima is verlopen.
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De Apeldoornse Toneelvereniging S.O.V.V. stelt zich graag aan u voor

Ook toneelspelen? Draai eens een avondje mee!
twee toneelvoorstellingen er ook vele andere 
activiteiten, zoals barbecues en fietstochten 
georganiseerd worden voor de leden en hun 
families. 

De toneelvoorstellingen worden door zo’n 250 
personen bezocht. De laatste jaren vinden de 
toneelvoorstellingen plaats in Twello. Helaas 
beschikt Apeldoorn niet over een passende 
ruimte met toneel. De vereniging oefent 
wekelijks op de maandagavond van 19.30 uur 
tot 22.30 uur in buurtgebouw Orca aan de 
Germanenlaan in Orden. 

Lijkt het jou ook leuk om toneel te spelen? 
Geïnteresseerden kunnen meerdere avonden 
‘meedraaien’ om te kijken of het klikt van beide 
kanten. Nieuwe (met name mannelijke) leden 
zijn zeer welkom en veel toneelervaring is niet 
noodzakelijk. Door de jaren heen is gebleken 
dat als de ‘klik’ er is, de rest vanzelf ook komt. 
Kijk s.v.p. op www.sovv.nl hoe je je kunt 
aanmelden voor een oefenavond. 
Op de website van de toneelvereniging 
www.sovv.nl is eveneens de geschiedenis 
van de vereniging goed te volgen in woord 
en beeld. 

Toneelvereniging S.O.V.V. is in 1956 
opgericht en telt momenteel 20 leden in de 
leeftijd van 25 tot 75 jaar. De vereniging 
voert jaarlijks twee voorstellingen op: één 
in april en één in november. 

Dit betekent dat de toneelspelers in 20 weken 
de tekst van het toneelstuk moeten kennen en 
dat het stuk er moet staan. Er wordt zonder 
souffleur gespeeld. Toneelvereniging S.O.V.V. 
speelt het liefst komedies en kluchten.
Bij S.O.V.V. gaan sfeer en gezelligheid goed 
samen met prestatie. Dit betekent dat behalve 

Tennisvereniging Tepci is 
schitterend gelegen midden in 
de Apeldoornse bossen in het 
Sportpark Orderbos en heeft  
9 verlichte banen (5 gravel- en 
4 kunstgrasbanen) waarop het 
hele jaar getennist kan worden. 
Vanuit het hoger gelegen 
Bospaviljoen (kantine) kunt  
u het complete tennispark 
overzien. 

Het park is volledig eigendom van 
de Tennis Vereniging Tepci en is in 
2003 gebouwd met medewerking 
van enthousiaste leden van Tepci 
en wordt gerund door vrijwilligers. 
Hierdoor zijn bijvoorbeeld de 

consumptieprijzen laag en werken 
zodoende mee aan een gemoede-
lijke sfeer.

Op ons park wordt op alle niveaus 
competitie gespeeld en worden er 
gezellige toernooien georgani-
seerd, waaronder een twee 
sterren Jeugd Toernooi, een 
Categorie 1 Toernooi en 
meerdere open toernooien. 

Ook voor de recreanten zijn er 
genoeg evenementen en mogelijk-
heden om recreatief te tennissen, 
zoals ‘rommelpot’ op dinsdag-
avond en vrijdagochtend en de 
wintercompetitie (TWIT). 

Ons tennispark is gelegen in uw 
buurt, dus wilt u eens kijken of 
tennis iets voor u is, dan bent u 
natuurlijk van harte welkom. 
Wij bieden een vrije inloop met 
tennismogelijkheid aan op 
onderstaande dagen.
Voor kinderen: woensdag- en 
vrijdagmiddagen (15.00 tot 16.30 
uur, buiten de schoolvakantie). 
Het is handig wanneer u voor 
die tijd belt met Marlies Jansen 
M 06 51 55 57 70.
Voor volwassenen: dinsdagavond 
(19.00 tot 21.00 uur) en vrijdag-
ochtend (9.00 tot 10.30 uur)
Voor informatie kunt u mailen 
naar E secretaris@tepci.nl.

Tennisvereniging Tepci

Een combinatie van prestatie 
én recreatie is ons credo. 
Daarom is Tepci zo’n gezellige 
club! Zie je bij Tepci!

Voor een gratis 
kopje koffie of thee
(alleen geldig voor 
nietledenBO

N





van activiteiten. Randerode greep dit aanbod 
met beide handen aan en vroeg ondersteuning 
voor de rolstoel 4-daagse.

Vier klassen van de lichting 13-04 werden elk 
een dag ingezet. Vanuit het perspectief van de 
maatschappelijke taak en betrokkenheid van de 
Koninklijke Marechaussee past een evenement 
als dit precies in de opleidingsvisie.

Het opleidingscentrum wil graag studenten 
afleveren die een breder blikveld hebben dan 
alleen hun toekomstige functie. Het is dus heel 
goed om wat vrije tijd op te offeren en eens 
met mensen om te gaan die het niet zo goed 
hebben getroffen. Een activiteit als die bij de 
rolstoel 4-daagse brengt voor de studenten een 
waardevolle bewustwording, sociale interactie 
en niet te vergeten plezier met zich mee, waar 
zij hun verdere leven voordeel van kunnen 
hebben.

De studenten hebben erg veel plezier beleefd 
aan het ondersteunen van de rolstoel 4-daagse. 
Zij hebben soms zingend en feestend met de 
mensen rondgelopen. Ook door Randerode is 
de inzet zeer gewaardeerd.

Erik van Buul
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Moet u straks 
de buurman 
wassen?

De laatste tijd verschijnen er steeds meer 
berichten in het nieuws over de oplopende 
kosten in de zorg waardoor bezuinigingen 
nodig zijn. Dit heeft ertoe geleid dat 
gemeentes nu zelf zorg moeten organise-
ren voor hun burgers. Ze krijgen hiervoor 
echter minder geld dan er voorheen 
beschikbaar was. 

Vanaf 2007 organiseert de gemeente huishou-
delijke zorg maar vanaf 2015 ook persoonlijke 
zorg zoals hulp bij wassen, aankleden en 
andere verzorgende taken. Er wordt hierin 
door de gemeente veel meer verwacht van 
naasten en vrijwilligers. Orden is een wijk waar 
veel gebeurt en waar veel vrijwilligers actief 
zijn, dit biedt kansen.

Iedereen kan plotseling zorg nodig hebben.
Het kan immers iedereen overkomen dat je 
plotseling hulp nodig hebt. Stel je maar eens 

voor dat je allebei je polsen breekt. Het is dan 
niet meer zo dat je automatisch recht hebt op 
professionele zorg door een thuiszorgorgani-
satie maar je moet een beroep doen op je 
naasten. Als je veel vrienden, familie en goede 
buren om je heen hebt is dit geen probleem. 
Ze zullen graag helpen als ze dat kunnen. 
Maar dat heeft niet iedereen. Juist veel oudere 
mensen die wat vaker hulp nodig hebben, 
kennen minder mensen die hen kunnen helpen. 
Het zou goed zijn als er een vangnet is voor 
wijkbewoners die weinig mogelijkheden hebben 
om de zorg voor zichzelf te regelen. Als er 
meer vrijwillige zorg ingezet wordt, zal er ook 
beter en meer samengewerkt moeten worden 
tussen de vrijwilligers en de professionele zorg. 
Dit willen we graag in Orden goed organise-
ren.

Recht op zorg verdwijnt
In ieder geval zal er minder recht zijn op 
(professionele) zorg en zal er vaker een 
beroep gedaan worden op vrijwilligers- 
en mantelzorg. Er is veel commotie ontstaan 
rondom de uitspraak van de wethouder in 
Deventer die ook werklozen in wil zetten om 
zorg te leveren. Door deze uitspraak zijn veel 
mensen geschrokken en komen ze in actie.

Niet afwachten, samen sta je sterker
Op veel plaatsen in Nederland zie je daarom 
dat buurt- of dorpsbewoners niet afwachten 
wat de overheid gaat bedenken, maar nemen 
ze zelf de regie in eigen hand. Dit zijn 
zogenaamde burgerinitiatieven. Vaak in de 
vorm van een zorgcoöperatie waarbij de leden 
gebruik kunnen maken van een vangnet en men 
zelf de inzet, kwaliteit van de vrijwillige en 
professionele zorgverleners bepaalt. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over de veranderingen in de 
zorg die er vanaf 2015 op ons afkomen dan kunt 
u zich aanmelden voor een informatiebijeen-
komst, of wilt u meedenken over de toekomst 
van de zorg in Orden, stuur dan een mail naar 
info@managementfocus.nl of neem contact op 
met Dietske van Maanen, T 06 16 00 70 76.

Wilt u meer lezen over burgerinitiatieven 
in de zorg in Nederland, kijk dan op:
www.stadsdorpzuid.nl
www.zorgcooperatie.nl
www.cooperatietotuwdienst.nl
www.austerlitzbelang.nl 
www.wehelpen.nl

Marechausseestudenten rollen meeMeerijden
naar Real-X?
Ging je altijd graag naar Real-X indoor 
fun/skatepark op de oude locatie aan de 
prinses Beatrixlaanin de wijk Orden? 
En is de nieuwe locatie aan de Sleutel-
bloemstraat 71A in Zevenhuizen een 
beetje te ver voor jou om alleen heen  
te gaan? 
De moeder van Bram kan soms op 
donderdagmiddag na schooltijd vanaf 
de Spitsbergenschool iemand meene-
men. Bram gaat op donderdagmiddag 
naar Real-X om het Pokémon kaartspel  
te spelen. Je kan dan meespelen, maar  
je kan ook gaan skateboarden. 

Wil je wel een keertje meerijden met 
Bram? Neem dan contact op met mij 
(Jolien) op M 06 255 66 381. Ik breng  
je vervolgens in contact met de moeder 
van Bram, zodat jullie wat kunnen 
afspreken met elkaar.

Marechausseestudenten van de lichting 
13-04 liepen van dinsdag 11 tot en met 
vrijdag 14 juni mee tijdens de rolstoel 
4-daagse van verzorgingstehuis Rande-
rode. 

Tijdens dit wandelevenement worden zo’n 150 
gehandicapte mensen in een rolstoel in en om 
Apeldoorn rondgereden door vrijwilligers.

In het kader van NL Doet wandelde eerder dit 
jaar de vaste kadergroep van de Sector Initiële 
Opleidingen met een aantal bewoners in een 
rolstoel. Na dit initiatief bood het Landelijk 
Opleidings- en Kenniscentrum Koninklijke 
Marechaussee aan om, wanneer mogelijk,  
vaker personeel te leveren ter ondersteuning 
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Kennis is macht

Woongroep van Senioren Westerzande zoekt 
nieuwe aspirant-leden voor haar wachtlijst

Heeft u tijd over en wilt u iets voor een ander doen? 

Meldt u aan als vrijwilliger bij De Kap!

De Kap biedt afwisselend vrijwilligerswerk:
•   praktische hulp, bijv. boodschappen doen
•   eenzaamheidsbezoek en/of samen leuke 

dingen doen

Westerzande is een woonvereniging voor 
senioren met 39 bewoners, verdeeld over 
dertig appartementen, waarvan er één  
is verbouwd tot algemene ruimte  
(‘t Trefpunt). Als vereniging hebben  
we een bestuur met commissies.  
Men wordt lid en betaalt een kleine 
contributie per maand per persoon.

Wij zoeken (echt)paren of alleengaanden, die 
echt zijn geïnteresseerd om in onze groep te 
komen wonen. Toelatingsleeftijd vanaf 55 t/m 70 
jaar. Waarbij bij een paar één van de twee aan 
deze leeftijdsgrens moet voldoen.  
Het zijn sociale huurwoningen (inkomensgrens 
34.085,00 euro per jaar). Huurtoeslag kan 
worden aangevraagd. We huren individueel 
van De Goede Woning. 
Bent u op uw privacy gesteld, maar heeft u wel 
behoefte om samen met anderen activiteiten te 
ondernemen en bent u sociaal ingesteld om op 
buren-niveau naar elkaar om te zien, dan kijken 
wij uit naar uw telefonische aanmelding bij Iet 
Dicou (tel. 055-5421892) of bij Gerda Henner 
(tel. 055-5425186). Wij maken dan een afspraak 
voor een huisbezoek, waarin we kunnen ingaan 
op de details.

Onze Woongroep is gevestigd aan de 
Westerzande. Dit is een klein zijweggetje
van de Zanderijweg, vlak bij de 
Asselsestraat.

Hoe breng je ondernemers samen is 
de gedachte achter het kopje van dit 
artikel. Wat bij velen van u niet bekend 
is, is dat er alleen al in de wijk Orden 
meer dan 130 zelfstandig ondernemers 
en ZZP’ers zijn. Dit aantal is nog zonder 
de wijken Brinkhorst en Driehuizen.

Het idee is geboren om een bijeenkomst te 
organiseren voor alle ondernemers in ons 
wijkraadsgebied met als onderwerp 
“Ondernemende wijken’’.
Een van de initiatiefnemers geboren en 
getogen in deze wijk, die actief betrokken is 
bij deze nieuwe manier van samenwerken en 

kennis delen is Henk Dijkgraaf van Dijkgraaf 
Rijsdorp B.V. Hij wil hier heel graag aan 
meewerken en komt met een prachtig idee. 
De showroom projectmeubilair op de 1e etage 
is nu een ruimte waar klanten zich oriënteren en 
keuzes maken. Het naast gelegen kantoorpand 
‘het zakenplein’ herbergt een aantal onderne-
mers uit de wijk die hier hun kantoor houden. 
Door de showroom, de kantoren en de centrale 
presentatie/vergaderruimte te combineren 
ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Hierbij kan 
gedacht worden aan het gebruiken van een 
ruimte voor diegenen die een presentatie voor 
relaties willen geven of tijdelijk een werkplek 
buitenshuis nodig hebben.
Door de mensen achter Dijkgraaf Rijsdorp, de 
huurders en de ondernemers uit de wijk elkaar 

te laten ontmoeten ontstaan er nieuwe 
netwerken. Om een begin te maken lijkt het 
ons interessant in de loop van het jaar een 
bijeenkomst te organiseren en elkaar te 
ontmoeten. Een soort beurs, waar de 
aanwezigen elkaar over ieder zijn/haar 
activiteiten kan informeren. Waarom zouden 
we zaken van ver halen als we het dicht bij 
huis hebben? En juist omdat we vaak niet 
weten wat er achter de voordeur te koop is 
wordt er aan deze kansen voorbij gegaan.

Als je wilt meedenken door dit idee mede 
vorm te geven, neem gerust contact op met 
Henk Dijkgraaf hdijkgraaf@dijkgraaf.nl, of 
met de voorzitter van de wijkraad, zie voor 
de gegevens achterin het Wijknieuws.

Vrijwilligers van De Kap bieden hulp 
bij mensen thuis, die voor deze hulp 
geen beroep kunnen doen op familie, 
kennissen of buren. 

•  een maatje zijn voor:  
  - mensen die het even wat moeilijker hebben
 -  mantelzorgers die een steuntje in de rug 

nodig hebben 
•   hulp bieden aan ‘n chronisch zieke, demente-

rende of kind met een beperking, soms ter 
ondersteuning van de mantelzorger

   Wij komen graag met U in contact ! 

Voor meer informatie over het 
vrijwilligerswerk en actuele 
vacatures, kijk op: www.dekap.nl

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u bellen 
met De Kap, tel. 055 529 55 20 of mailen 
naar info@dekap.nl
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Veteranen, leerlingen en scholieren  
herdachten gevallenen op 28 juni

Trim 
Apeldoorn
De hardloopgroepen van Trim 
Apeldoorn lopen op diverse  
dagen. Op de dinsdag is een 
nieuwe beginnersgroep gestart 
per 10 september. Wellicht leest 
u dit te laat om nog mee te doen 
met die groep. Maar volgend 
voorjaar nieuwe kans! 

De eerste dinsdag van april start er 
weer een beginnersgroep. Kijkt u 
voor de zekerheid even op de 
website van :

www.trim-apeldoorn.nl
Doe gerust mee, trek gewoon  
lekker zittende kleding aan,  
goede schoenen is wel belangrijk.

Leerlingen van het LOKKMar, scholieren 
van de St. Victorschool uit Apeldoorn en 
leden van de veteranenmotorrit herdachten 
vrijdag 28 juni de gevallenen van de KMar 
en het Korps Politietroepen.

Elk jaar vindt deze herdenking plaats bij het 
monument bij de hoofdpoort van de Koning 
Willem III kazerne. Door de deelname van de 
motorrijders was de herdenking niet – zoals 
gebruikelijk – in de maand april, maar op 
vrijdag 28 juni. De veteranen combineren de 

Protestantse wijkgemeente in de Goede Herderkerk

Een open oor…
Wat gebeurt er soms niet allemaal in je 
leven... Er kan een moment komen dat je 
behoefte hebt aan iemand die aandachtig 
naar je luistert.  
Iemand die vanuit deskundigheid op je 
reageert en met je meekijkt en meezoekt...

De gemeente rond de Goede Herderkerk biedt 
de mogelijkheid dat iemand naar je verhaal 
luistert, of je nu kerkelijk bent of niet, dat maakt 
niet uit. Dat doet ze bijvoorbeeld door middel 
van de dominee die aan de gemeente is 
verbonden, Nico Sjoer. Pastor mag je hem ook 
noemen. Of reisgenoot. Zijn taak bestaat 
kortweg hierin, dat hij een tijdje als het ware 
met je meeloopt, luistert en meekijkt naar jouw 
(levensverhaal en daarover nadenkt, samen 

met jou. En onder strikte geheimhouding.  
Vanuit zijn eigen professionaliteit helpt hij  
jou/jullie om een weg te zoeken door je  
vragen op het gebied van leven en geloof. 
Daarbij kun je denken aan alles wat met 
zingeving en geloof te maken heeft. Niet 
zelden gaat het daarbij ook -of soms zelfs 
alleen- om heel concrete pijn en moeite in je 
leven. Een paar voorbeelden: 
- je bent slachtoffer van seksueel misbruik
- je hebt een groot verlies geleden
- je relatie dreigt stuk te lopen
- je hebt psychische problemen
- je bent ernstig ziek
-  er zijn heftige storingen in de ouder/kind 

relatie.
De pastor luistert naar je. Samen met jou zal hij 
ingaan op je verhaal en je behulpzaam zijn bij 
het zoeken naar een weg erdoorheen. 

Je krijgt de gelegenheid om je levensverhaal 
eens echt helemaal, van het begin af tot nu toe, 
te vertellen. Met alles erbij wat je altijd 
verzwegen hebt, waar je je voor schaamt of 
met wat zo’n pijn doet. Hier mag je het 
vertellen, mag je huilen, vloeken en lachen:  
het is hier veilig, want met jouw verhaal wordt 
behoedzaam omgegaan.

Waar kun je terecht?
Elke vrijdagmiddag is de Goede Herderkerk 
open van 13.30 tot 16.30 uur, ds Nico Sjoer is 
dan bijna altijd aanwezig. Je kunt de kerk 
inlopen gewoon vanaf de deur aan de 
Asselsestraat. 

herdenking met de Landelijke Veteranendag. 
Scholieren van de St. Victorschool uit Apel-
doorn lazen gedichten voor, assisteerden bij 
het hijsen van de vlag en legden een bloemstuk 
en bloemen bij het monument. Ook de motor-
rijders legden een krans bij het monument.





Bestuur

 

Maaike Verbeek
kandidaat-voorzitter
Amsivarilaan 3, 7312 HS 
T 06 - 49 25 47 62
e-mail: m.verbeek@outlook.com

Gerhard Brummelkamp
bestuurslid Cie Verkeer 
Asselsestraat 397, 7312 TS
T 055 - 355 28 90
e-mail:gbrummelkamp@hetnet.nl

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

Bert Vierhout
bestuurslid Cie 
Bouwen en Wonen 
Frans van Mierisstraat 29B, 7312 LB
T 06 - 209 705 89
e-mail: bert.vierhout@planet.nl

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

Adressen

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

Commissies

Commissie Verkeer 
Onderhoud en aanleg van wegen 
en paden, verkeer en veiligheid 
• Gerhard Brummelkamp, 
bestuurslid, adres, zie linksmidden
• Homme Schurer 
Tooropstraat 8, 7312 ST 
T 055 - 355 69 87
e-mail: schurer.homme@gmail.com
• Wiebe Okkema
Schotweg 458, 7311 DW
T 055 - 578 50 91
e-mail: w.okkema@hotmail.com
• Michiel M. van Daalen 
Klompstraat 35, 7311 CR 
T 055 - 355 53 75 of 06 - 517 17 647 
e-mail: michielvandaalen@gmail.com
• Arjan Everink 
Schelfhouthof 14, 7312 LH 
T 06 - 549 02 409 
e-mail: aeverink@yahoo.com

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

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

Commissie Bouwen & Wonen
Aandacht voor nieuwbouw, 
bestaande woningbouw en 
de kwaliteit van wonen
• Bert Vierhout, bestuurslid 
adres, zie rechtsmidden
• Mieke Nieuwenhuis 
Ietje Kooistraweg 10, 7311 GZ  
T 055 - 521 86 39
e-mail: m.nieuwenhuis70@upcmail.nl
• Henk Vermeulen 
Jachtlaan 239, 7312 GN 
T 055 - 355 40 65
e-mail: henk.vermeulen@xs4all.nl
• Lida Schaap
Zanderijweg 30, 7312 EJ
T 06 -230 35 13 
e-mail: lidaschaap52@gmail.com 
• Jolante van Oostrom
Chamavenlaan 2, 7312 HE
T 055 - 785 05 09 
e-mail: jolantevanoostrom@gmail.com

Commissie voor Website & Wijkkrant
• Laetitia Bosch (wijknieuws) 
Hezeweg 58, 7335 BR 
T 055 - 533 69 22
e-mail: laetitia@vosgroep.com
• Femie Stoverinck-van den Berg  
e-mail: femievdberg@hotmail.com 
(wijknieuws)  
• Margaret Bakker (wijknieuws)
• Gerard Beltman (website en 
nieuwsbrief)
• Michiel M. van Daalen (website) 
adressen, zie links en boven

Kascommissie
• de heer L. Hoving 
• mevrouw. A. Elzenga
• de heer E.J. van den Burg (reserve)
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Jolien Westerbroek
bestuurslid Cie
Jeugd & Jongeren 
Groeneweg 11, 7311 DA 
T 055 - 522 53 85
e-mail: j.westerbroek3@chello.nl

Digitale Nieuwsbrief
Bent u al geabonneerd op de 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.wijkraadorden.nl onder 
vermelding van ‘nieuwsbrief’.
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Nuttige adressen

Buitenlijn gemeente   
Voor klachten en meldingen m.b.t. beheer 
en onderhoud van de openbare ruimte 
T 14055
Gemeente Apeldoorn
Eenheid Beheer en Onderhoud
Stadsdeel Noord West - Centrum
Postbus 9033, 7300 ES

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

Wisselwerk NoordWest 
Vosselmanstraat 300,  
Postbus 10119, 7301 GC  
T 055 - 521 96 44
e-mail: info@wisselwerk.nu
Buurtregisseur
Jan van Eijk  
T 06 - 526 347 73
e-mail: jveijk@wisselwerk.nu 
Mandala centrum voor zorg 
en dienstverlening 
Sportlaan 2, 7312 TV 
T 055 - 357 91 00
G.S.D. (Sociale Dienst) 
spreekuur via hoofdkantoor 
T 055 - 580 19 30 
Apotheek Orden
Ordenplein 12, 7312 HL
T 055 - 355 93 32
Apotheek Asselsestraat
Asselsestraat 105, 7311 EG
T 055 - 521 61 17
Stichting Vérian 
Zorglijn T 0900 - 9255
De Zorglijn is 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar

MD Veluwe
Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn
T 0900-230 0 230 (lokaal tarief)
g.tabak@mdveluwe.nl
www.mdveluwe.nl
spreekuur op dinsdagmiddag in het +Punt
De Zonnebloem, afd. Centrum West 
T 055 - 355 82 00
e-mail: zonnebloemapeldoorn@gmail.com
De Kap St. Vrijwillige Hulpdienst 
Regentesselaan 2B, 7316 AC 
T 055 - 529 55 20
www.dekap.nl 
e-mail: info@dekap.nl
Beheerder Wijkcentrum Orca 
verhuurder zalen, e.d.
Germanenlaan 360  
T 055 - 355 23 60 of 06 - 201 105 82
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 
Stadsdeelmanager NoordWest
José Cvetanovic 
M 06 - 543 682 45 of T 055 - 580 20 12 

Kapsalon 
aan het Ordenplein 18

T 055 355 70 92

Onze kapsters staan voor u klaar op:

dinsdag tm vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

zaterdag van 08.30 - 13.30 uur

Met en zonder afspraak!



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

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

Zumba
Steps
Isokin balance
Personal training

Isokin Training & Therapie
Jean Monnetpark 19

7336 BA Apeldoorn

055 - 534 10 82

isokin@isokin.nl

www.isokin.nl

VSO-Apeldoorn
lid VSO-Netwerk

www.vso-apeldoorn.nl

•  Expertisecentrum bij  
voet- en loopproblematiek  

•  Aanmeten van  
(sport) steunzolen

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

VSO-Apeldoorn is een onderdeel van Isokin Training & Therapie
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Agenda 
Algemene Vergadering
 

Bezorging 
Wijknieuws
Helaas is het in het verleden niet altijd 
goed gegaan met de bezorging van het 
Wijknieuws. 
De bezorgers doen hun uiterste best maar 
mocht u desondanks toch geen Wijknieuws 
hebben ontvangen dan hiervoor onze 
excuses. 
Laat het ons in dat geval weten en wij 
bezorgen het na T 055 355 57 96, of 
E wijkraadorden@planet.nl.
Het Wijknieuws verschijnt doorgaans 
medio september/oktober en maart/april.

Datum
woensdag 9 oktober 2013

Locatie 
Cortenbosch College aan de 
Prinses Beatrixlaan 259 in 
Apeldoorn

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

•  Aftredend en herkiesbaar:  
Gerard Beltman - voorzitter  
Groen & Kunst en vice-voorzitter wijkraad

 •  Voorstellen nieuw commissielid  
Bouwen & Wonen - Jolante van Oostrom

 •  Voorstellen nieuwe redactrice - Femie 
Stoverinck-van den Berg

 •  Voorstellen nieuwe kandidaat  
voorzitter - Maaike Verbeek

7. Nieuws van de diverse commissies
8.  Jan van Eijk, buurtregisseur vertelt over 

zijn werk en de actuele ontwikkelingen 
in ons wijkraadgebied

9.  muzikaal intermezzo door  
‘Tim Koldenhof producties’

Pauze
 
10.  Mogelijkheden in de wijk Orden  

en status project winkelcentrum:  
toelichting door wethouder  
Olaf Prinsen

11.  Bestemmingsplan Orden, Driehuizen, 
Brinkhorst en Waterloo: toelichting  
door José Cvetanovic,  
stadsdeelmanager  

12.  Behandeling van uw vragen en 
suggesties 

13. Rondvraag
14. Afscheid van Gerard Laks

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

De eerstvolgende uitgave van Wijknieuws 
komt uit in maart/april 2014. De uiterlijke 
aanleverdatum voor kopij van die uitgave 
is in de laatste week van januari 2014.  
Stuur uw kopij naar Wijkraad Brink & 
Orden t.a.v. redactie Wijknieuws,  
Postbus 2327, 7301 EA Apeldoorn, e-mail: 
wijkraadorden@planet.nl. Of e-mail uw 
kopij naar: femievdberg@hotmail.com.

Winkelcentrum Orden gaat verrijzen

Agenda 
 
1.  Opening 20.00 uur door de 

vice-voorzitter
2. Mededelingen van de  
 vice-voorzitter
3.  Ingekomen stukken van het 

secretariaat
4.  Goedkeuren notulen Algemene 

Vergadering van 17 april 2013
5.  Voorstellen van de begroting 2014 

door de penningmeester
6.  Wijziging in het bestuur 
 •  Aftredend per 1 augustus:  

Gerard Laks – voorzitter
 •  Aftredend en herkiesbaar:  

Jolanda Boukari – secretaris
 

Na het slopen van de portiekflats, voor de 
oud-bewoners is dit toch wel met een sentimen-
tele blik bekeken, is er voor de bouwvakvakan-
tie al een begin gemaakt met de grondwerk-
zaamheden. Na de bouwvakvakantie is men 

hard aan het werk gegaan en zien wij nu al de 
eerste contouren van de nieuwbouw. Volgend 
jaar om deze tijd winkelen wij er al een aantal 
maanden en staan wij verbaasd hoe snel alles 
uiteindelijk toch nog is gegaan.


