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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Theater Merlijn... verrassend veelzijdig

De theateravonturen van de Ordense creatieve parels Aad en Tim

In 1993 begonnen Aad van der Waal en zijn 
partner Anne Marie Gerritsen aan een 
theateravontuur dat via zaaltjes in scholen en 
buurtcentra uitmondde in een eigen theatertje.  
Op het moment dat zij het huis aan de Frans van 
Mierisstraat (naast Özbaktat) betrokken, en  
de ruimte achter het huis als piepklein vestzak-
theatertje inrichtten, kreeg dat avontuur zijn 
definitieve naam: Theater Merlijn. Een breed 
scala aan activiteiten passeerde sindsdien de 
revue; theater- en danslessen, toneelvoorstel-

lingen, workshops, koffieconcerten, theater-
diners, kinderverjaardagsfeestjes, poppenkast, 
bewegings- en straattheater en nog veel 
meer.  

Op zoek naar ruimte
Door de snel groeiende toestroom van 
leerlingen dreigde het vestzakje binnen een 
aantal jaren uit de naad te scheuren en moest 
er uitgekeken worden naar een grotere 
ruimte. Erg ver hoefden de partners daarvoor 

niet te kijken. Het huidige pand bevindt zich één 
straatje verderop, aan de Ruysdaellaan. 
Theater Merlijn kenmerkt zich o.a. door een 
intieme sfeer waarin leerlingen zich doorgaans 
snel ‘thuis’ voelen; of ze nu oud of jong zijn, de 
activiteiten als ontspannen vrijetijdsbesteding 
ervaren of de ambitie hebben om door te gaan 
in ‘het vak’, barsten van het talent of het toch 
wel een beetje eng vinden om zich te presente-
ren. Tim Koldenhof is zo’n voorbeeld, Tim is 
uitgegroeid tot een producent, kijk maar verder 
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De acteurs van het theater in een flitsende actie
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Wijknieuws is een uitgave van wijkraad Brink & Orden 

en wordt gedrukt in een oplage van 6900 stuks. Meer 
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Blijf op de hoogte met 
de digitale nieuwsbrief

Bent u al geabonneerd op de 
digitale nieuwsbrief van de wijkraad 
Orden? Dan blijft u nog beter op de 
hoogte wat er in onze wijk speelt. 
Meldt u zich aan via ‘contact’ op 
www.wijkraadorden.nl onder 
vermelding van ‘nieuwsbrief’.
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Wanneer u het wijkblad ontvangt is het 
alweer het begin van de lente. Voor-
bereidingen vragen veel tijd en artikelen 
zijn dan ook een aantal maanden eerder 
al geschreven.

Terugkijkend op het jaar 2012, waar de 
wijkraad het 25-jarig bestaan feestelijk
heeft gevierd op de druk bezochte 
najaars-Algemene Vergadering en de 
expositie van oude beelden uit onze 
wijken, kunnen wij vaststellen dat het een 
turbulent jaar was. Een jaar om tevreden 
op terug te kijken, er is veel bereikt en er 
staat ook weer veel ’in de steigers’ voor 
2013.

Er gebeurt heel veel in Orden. Wanneer 
u eens een kijkje neemt naast het oude 
winkelcentrum, ziet u op de Caretex-
locatie dat enthousiaste bewoners al in 
hun nieuwe huis zijn getrokken.
Helaas hebben wij onze Kunsterij aan het 
Ordenplein moeten opgeven, dit omdat 
het pand nodig was voor de opslag van 
goederen uit de inmiddels afgebroken 
garages.

Over een aantal verkeersprojecten en 
plannen om wegen op te knappen, 
verwijs ik naar artikelen verderop in dit 
wijknieuws.

De Goede Woning heeft het project 
grote renovatie van het Schilders-
kwartier nog steeds op de planning 
staan, in het najaar kwamen er een 
aantal hobbels op de weg die voor 
vertraging hebben gezorgd. 

Over de nieuwe financiële kaders voor 
woningcorporaties vanuit Den Haag 
heeft u zeker in de krant een en ander 
gelezen. Met de positieve motivatie 
van de klankbord-bewonersvertegen-
woordiging en de regiegroep van de 
stakeholders moet dit project tot een 
mooi resultaat gaan leiden in 2013.

Er gaat een begin worden gemaakt  
met het opstellen van een nieuw 
Bestemmingsplan voor Orden, 
Brinkhorst, Driehuis en Waterloo.  
Dit moet in 2014 gereed zijn.
Elke tien jaar moet een Bestemmings-
plan worden herzien, nu worden de 
wijkraad en een te vormen klankbord-
groep er vanaf het begin bij betrokken, 
een heel nieuwe aanpak bij de 
gemeente die wij omarmen.

De vele artikelen zijn weer de moeite 
waard om te lezen en hierbij ook een 
woord van dank aan allen die hieraan 
meegewerkt hebben er weer een mooi 
Wijknieuws van te kunnen maken.

Ik wens u veel leesplezier.

Gerard Laks 
voorzitter wijkraad Brink & Orden

van het bestuur2
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Bezuinigingen
Wij leven in een tijd dat er overal bezuinigingen doorgevoerd 
worden, landelijk maar ook plaatselijk. Het is u zeker ook niet 
ontgaan, dat de wijkraden hier ook door zijn getroffen en 20% 
moeten inleveren vanaf 2014. Dit is een grote korting op ons 
budget voor wijkbelangenverenigingen die alleen maar met 
vrijwilligers veel vrije tijd steken in het leefbaar houden van 
onze wijken.  
De relatie onderhouden met de diverse afdelingen van de 
gemeente, het gemeentebestuur, woningbouwcorporaties en 
vele andere organisaties, het organiseren van activiteiten, enz. 
vraagt een goede motivatie en inzet.
Wij beoordelen gemeentelijke plannen constructief maar 
kritisch, wij als medewijkbewoners hebben vaak een beter 
inzicht in wijkgerelateerde zaken. 
Wij onderkennen de financiële problemen bij de gemeente en 
dragen ons steentje ook bij. Wij bezuinigen waarop het ook 
maar even kan, maar ons goed gelezen Wijknieuws willen wij in 
stand houden. De adverteerders dragen hier ook duidelijk een 
steentje aan bij, waarvoor onze grote dank. Wij zijn dan ook 
erg blij een aantal nieuwe adverteerders bereid gevonden te 
hebben ons te ondersteunen en hierdoor het mogelijk te maken 
ons Wijknieuws te kunnen blijven uitgeven. 
In 2013 staan wij ook weer voor u klaar en proberen problemen 
op te lossen en wensen breed kenbaar te maken. Op 17 april is 
er weer een algemene vergadering, een zwaar woord voor een 
goede informatieve avond, waar ook u vragen kunt stellen en 
wensen kunt uiten. Het is zeker de moeite waard om deze avond 
te bezoeken, er zijn geen kosten aan verbonden, maar u neemt 
er zeker wat van mee, zoals vele andere buurtbewoners dit 
voor u ervaren hebben en steeds weer komen.

Gerard Laks

Oude foto’s
In het afgelopen najaar hebben velen 
kunnen genieten van de expositie van foto’s 
van oud Orden. Het riep herinneringen op, 
het leverde verhalen en ook weer andere 
oude foto’s op! Het enthousiasme onder de 
bezoekers was zo groot dat we weer een 
expositie willen organiseren. 
We vragen u daarom eens in die oude 
schoenendoos te kijken! Misschien zitten 
daar mooie foto’s in van onze wijk, zoals die 
vroeger was? (Bedenk daarbij dat onze wijk  
bestaat uit Orden, Driehuizen, Brink en 
Waterloo.)  
En vindt u het leuk dat deze foto’s gebruikt 
worden voor een expositie? Stuur ze dan 
svp naar de Wijkraad, Postbus 2327, 7301 EA 
Apeldoorn.
Vermeld svp uw naam en adres, dan kunnen 
we u de foto weer teruggeven. 

‘Krimp’, gedicht van stadsdichter Ria Borkent, vormgeving Jolien Westerbroek over de 
crisis en de bezuinigingen van de gemeente Apeldoorn, december 2012.
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Theater Merlijn en Tim Koldenhof Producties, 

twee creatieve parels in de wijk Orden 
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Aad van der Waal en Tim Koldenhof

in het verhaal in het Wijknieuws. Theater Merlijn 
biedt ook onderdak aan leerlingen met een 
verstandelijke- of lichamelijke beperking  en 
kinderen en jongeren met het overdrachtelijke 
‘rugzakje’ waarbij er zoveel mogelijk naar 
sociale integratie wordt gestreefd. ‘Toneel-
spelen is teamwork,’ luidt het credo. Vanuit die 
visie wordt er bij voorstellingen dan ook zoveel 
mogelijk naar gestreefd om alle leerlingen een 
geschikte plek te bieden. Niet zelden worden 
er door Aad (die de theaterlessen geeft, de 
meeste scripts zelf schrijft en de regie ter hand 
neemt) stukken of rollen ‘op maat’ gemaakt. 
Zonder andere producties tekort te willen doen 

verdient Aads bewerking van Charles Dickens’ 
A Christmas Carol vermeld te worden. Het stuk 
wordt met kleinere of grotere tussenpozen (en 
meestal met de nodige variaties) met graagte 
herhaald en vele spelers die ooit in een 
eerdere versie begonnen zijn met een klein 
rolletje ‘groeiden’ als het ware in de loop der 
jaren met het stuk ‘mee’. Er bestaan inmiddels 
plannen om deze klassieker voor december 
2013 weer op de rol te zetten.  
Buiten Theater Merlijn wordt Aad met regel-
maat benaderd voor het vervaardigen van 
toneelteksten, scenario’s, liedteksten en 
gedichten op maat.

Scenes uit Charles Dickens’ ‘A Christmas Carol’, 
een bewerking van Aad van der Waal

Jong talent
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Ook zangtalent 

krijgt een kans bij 

Tim Koldenhof 

Producties

Tim Koldenhof Producties is een breed 
georiënteerd productiebedrijf gevestigd in 
Apeldoorn dat naast een studio voor theater, 
musical, zang, dans en film, een productiebedrijf 
bevat voor de organisatie van evenementen, 
multimedia en en film. Daarnaast bevat Tim 
Koldenhof Producties ook een Talent Agency, 
waar talent voor tal van disciplines gescout 
wordt. 

Binnen Tim Koldenhof Producties wordt 
dagelijks leiding gegeven door Tim Koldenhof 
en Joji Na. Tim is een natuurtalent en begon in 
zijn kinderjaren met optredens bij Merlijn onder 
de bezielende leiding van Aad van der Waal. 
Waar dit toe geleid heeft lees je verder in dit 
verhaal.

Tim Koldenhof (1987) produceerde op zijn 17e 
zijn eigen musical, Moulin Rouge. Duizenden 
Apeldoornse jongeren toonden grote interesse 
in deelname en na audities volgden vele uren 
repetitie. Beide shows waren uitverkocht en 
vormden het begin van Tim Koldenhof 
Producties.

Nadat Tim afstudeerde in theatertechniek, 
deed hij ervaring op bij verschillende grote the-
aterproducties, zoals Les Miserables van Joop 
van den Ende’s Stage Entertainment, La Dia en 
Beauty and the Beast. Hij produceerde twee 
eigen theaterproducties, Bink de Piraat en Cato 
& De Klungelpiet, waarvan recent de vierde 
editie plaatsvond en waarvan alle edities 
nagenoeg uitverkocht waren.
Sinds drie jaar werkt Tim Koldenhof full-time 
binnen zijn bedrijf, samen met zijn compagnon 
Joji Na.

Samen hebben ze evenementen verzorgd voor  
tal van bedrijven en ze produceren per jaar 
meer dan drie theaterproducties.
Joji Na (1988) is de artistiek leider van het 
bedrijf. Binnen het bedrijf regisseert hij alle 

producties, schrijft scripts, geeft lessen binnen 
de studio en acteert. Hij volgde acteurs-  
opleidingen bij de Trap en Kemna Casting in 
Amsterdam. Met zijn korte film Flirt won hij in 
2009 op het Film by the Sea festival de Young 
Talent Award voor beste korte film. Afgelopen 
seizoen was hij te zien in de jeugdserie 
Spangas. In februari was hij te zien in de 
speelfilm The Making Of naast o.a. Tygo 
Gernandt. Ook was Joji onder andere te zien 
als presentator bij de VPRO in Villa Achterwerk. 
Dit seizoen is hij te zien in de jeugdserie 
Vrijland op Zapp (Nederland 3).

Bij Tim Koldenhof Producties zijn elke 
week lessen te volgen op het gebied van 
dans, zang, musical en acteren. Alle lessen 
worden verzorgd door professionals uit de 
musical-, theater- of film- en televisie-
wereld. Tim heeft met zijn productiebedrijf 
de ‘roots’ weer opgezocht en heeft zijn 
intrek genomen bij het Theater Merlijn; nu 
zijn beide professionals weer samen onder 
één dak aan de Ruysdaellaan in Orden. 

Meer informatie en het complete 
lesaanbod is te vinden op 
www.timkoldenhof.nl.
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Stadsdeelmanager José Cvetanoviç

Geen gebrek 
aan actie in 
Noordwest

Crisis? Noordwest-Apeldoorn laat gelukkig 
(nog) een heel ander beeld zien. 

Enige tijd geleden bezocht het hele college 
op uitnodiging van de wooncorporaties de 
wijk Orden. Op de fiets op weg ernaar toe 
moesten we al twee keer omrijden voor 
een wegen project. 

Schildersbuurt en Hobbemalocatie
Vervolgens informeerde de directeur van De 
Goede Woning het college over het renova-
tieproject van de 180 woningen in de Schilders-
buurt. Daarna bezochten we de Hobbemaloca-
tie waar zowel huur- als koopwoningen worden 
gebouwd (zoekt u nog een woning? Dit is een 
heel mooie locatie). 

Frans van Mierisstraat en Sprengendorp 
Daarna reden we langs de Frans van Mieris-
straat waar de beek boven de grond wordt 
gebracht. We bezochten het Sprengendorp 
waar de woningen allemaal net grootschalig 
zijn gerenoveerd en binnenkort de buitenruimte 
aan de beurt komt. Ook het pand van de 
belangenvereniging is totaal nieuw opge-
bouwd en staat er nu weer puik bij. 

Sprengenparklaan en Germanenlaan
Toen via de Sprengenparklaan (waar de 
verdere renovatie van de mooie oude 
portiekflats even stil lag vanwege de vleermui-
zen) langs de fantastisch mooi ontworpen 
velden tussen de gerenoveerde flats aan de 
Germanenlaan. 

Jeugdhonk 7312 en KWIII kazerne
Daarna naar het Ordense jeugdhonk ‘7312’ 
waarvoor de verbouwing van een deel van de 
Spitsbergenschool net was afgerond én nog 
een blik op de Koning Willem III kazerne waar 
men ook al aardig opschiet met de grootscha-
lige renovatie en nieuwbouw. 

1e steen Caretex locatie
Een week later mocht ik aanwezig zijn bij de 
eerste steenlegging van de woningen van De 
Woonmensen op de zogeheten Caretex-loca-
tie. Dat ‘eerste steen’ was wel heel symbolisch 
want een deel van de woningen was al als 
paddestoelen de grond uit geschoten (mooi te 
zien vanaf de ring). Deze woningen zijn de 
eerste stap in een hele keten van ontwikkelin-
gen: zodra de woningen gereed zijn verhuizen 
de bewoners van de woningen die elders in 
Orden gesloopt worden daarnaartoe. 

Winkelcentrum
Vervolgens worden de woningen die zij 
achterlaten gesloopt en wordt op die plek een 
nieuw winkelcentrum gebouwd. Vervolgens 
verhuizen de winkeliers van het oude winkel-
centrum naar het nieuwe en wordt het oude 

winkelcentrum verbouwd tot een gezondheids-
centrum met meerdere huisartsen, een apo-
theek, een fysiotherapeut, etc. 

Cool nature en nog veel meer 
Ook elders in Noordwest gebeurt het nodige. 
Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van het 
voorplein van park Berg en Bos, dat zelf ook 
een grote renovatie heeft ondergaan, inclusief 
de aanleg van de mooie nieuwe speelplek ‘cool 
nature’. En denk ook aan de grootscheepse 
wegrenovatie in het Sprengenbos. En vergeet 
ook niet de nieuwbouw van De Groene Hoven 
in Kerschoten. De woningen zijn vrijwel 
allemaal gereed en het nieuwe wijkcentrum is al 
vol in gebruik. De woningen van De Vlijt 1 aan 
het kanaal krijgen ook vorm (ik ben benieuwd 
naar de verbouw van het behouden pakhuisje). 
En, om voor mijzelf dicht bij huis te blijven: de 
Heuvellaanschool ‘verbouwt’ het schoolplein. 

Alles bij elkaar een bijzonder indrukwekkende 
opsomming van bouwactiviteiten. Als het 
inderdaad zo is dat vooral activiteit leidt tot 
economisch herstel, dan lijkt het erop dat we de 
crisis weer snel te boven komen. In ieder geval 
in Noordwest. 

van de stadsdeelmanager

6 nieuws uit de wijk

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 !
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nieuws uit de wijk

Rond deze tijd vier ik mijn 40-jarig 
ambtsjubileum bij de politie. “Waar is de 
tijd gebleven...” zeg je dan. En, hoe 
voorspelbaar ook, het is ook gewoon het 
eerste wat in mij opkomt als ik aan die 
veertig jaren denk.

Ik zie mijzelf, na mijn opleiding, midden jaren  
‘70 terug op het politiebureau Overtoom in 
Amsterdam. Een broekemannetje, geboren en 
getogen in het dorp Apeldoorn die daarvoor 
centrale-verwarmingsmonteur was. Mooi vak! 
Ketelhuizen, gas en zuurstof, gelaste installaties, 
hard werken, weinig verdienen, ‘s avonds 
beunhazen, iets meer verdienen.

Cultuurschok 9 op de schaal van Rigter
En dan op een dag kom ik op een verjaardags-
feestje naast een oom te zitten die tegen mij 
zegt: “Maar is de politie dan niets voor jou?” 
Ik schiet in de lach en hef het glas nog eens met 
mijn oom om wie ik altijd al zo moest lachen. 
Maar... twee jaren later wandel ik voor de 
eerste keer met kloppend hart een echt 
Amsterdams politiebureau binnen om daar te 
gaan werken. Een cultuurschok van 9 op de 
schaal van Rigter. Gastvrije mannen die 
Amsterdamse dienders, amicaal, veel lachen, 
maar nogal recht voor zijn raap. ‘Dollen’ 
noemden ze dat. 

Beroepsjargon
Mij noemen ze ‘boertje’ en mijn mentor heet 
‘ome Co’. Ze gebruiken mooie woorden die ik 
nog nooit gehoord had zoals achenebbish, 
attenooije, gajes, geteisem en temeier. Van een 
van de collega’s zeggen ze steeds dat het een 
zoon van het oude volk is. Het zal wel... 
De politieauto, een VW kever met een blauw 
zwaailampje op het dak, heet een pitwagen.  
Als ik een dienst moet draaien op het befaamde 
bureau Warmoesstraat loop ik met een 
doorgewinterde Amsterdamse diender over de 
wallen. Hij imponeert mij op geweldige wijze 
door nagenoeg alle schaars geklede dames 
achter de ramen en in de deurenopeningen te 
groeten alsof het zijn vriendinnen zijn. Bij een 
van de dames worden we binnengeroepen en 
terwijl zij haar verhaal doet, nemen wij op haar 
verzoek plaats op de rand van het bed in haar 
peeskamer. Ook zo’n woord. Ik waan mijzelf in 
een film.

Mijn eerste aanhouding 
Een werkelijk stomdronken vent staat ‘s nachts 
op een kruising op de Stadhouderskade het 
verkeer te regelen. Hij is zo dronken dat hij 
tussen het regelen door even gaat liggen op 
de kruising. Wie niet stopt krijgt een enorme 
scheldpartij naar zijn hoofd geslingerd. 

Aanhouden dus, openbare dronkenschap. Maar 
probeer eens een stomdronken en uit de kluiten 
gewassen kerel in een tweedeurs Volkswagen 
kever te krijgen. Daar ben je echt even druk 
mee. Enfin, het lukt uiteindelijk en we komen aan 
op het bureau, nadat hij ons onder het rijden 
bijna in de nek heeft gekotst. Trots leg ik mijn 
aangehouden verdachte met zijn bovenlichaam 
voor de brigadier-wachtcommandant op de 
balie: “Aangehouden brigadier! Stomdronken, 
kan niet meer op zijn benen staan.” De reactie 
van de wachtcommandant was onverwacht: 
“Wat maak jij nou? Wat mot ik hier met zo’n 
dronken goser? Ben je g...verd... zelf nog nooit 
in de olie geweest? Weg met die goser hier, 
thuis afleveren en daar in bed helpen!” 

Hard rijden kan duur zijn
Ja, zo ging dat toen. Veertig jaar geleden.
Dronken mannen thuis brengen, dat doet de 
politie niet meer. Wat uw wijkagent in de wijk 
Orden samen met zijn collega’s wel gedaan 
heeft de afgelopen maanden: o.a. bemiddeld in 
(buren-)ruzies, aangiften opgenomen, geld-
boetes geïncasseerd, mensen aangehouden 
voor diverse zaken en snelheidscontroles 
gehouden. Wat dit laatste betreft: van diverse 
kanten waren er klachten over te snel rijden in 
het 30 km gebied. Zo stonden wij o.a. aan de 
Pieter de Hoochlaan, Laan van Orden, 
Asselsestraat, Chamavenlaan en de Aalbert 
Cuyplaan. De ‘resultaten’ waren wisselend. 

Wist u trouwens dat 10 km te snel in een 30 km 
zone u als bestuurder van een personenauto 
vanaf 1-1-13 een bedrag van 98,- euro kost. 
Rijdt u 55 km/u in een 30 km zone dan kost u dat 
bij een bekeuring al 315,- euro! Over de hoogte 
van deze bedragen... ja, daar mag u 
uw eigen mening over hebben...

Van uw wijkagent

Eddy van Essen, wijkagent

Nationale politie
Verder is de politie weer volop aan het 
reorganiseren. De 25 korpsen, waarvan 
Noord- en Oost Gelderland er één was, 
zijn per 1 januari 2013 opgegaan in één 
nationaal korps met één landelijke 
korpsleiding. Het nationale korps is 
verdeeld in tien regionale eenheden en 
één landelijke eenheid. De tien regionale 
eenheden zijn onderverdeeld in robuuste 
basisteams. Apeldoorn heeft in de nieuwe 
organisatievorm één robuust team dat 
deel uitmaakt van de eenheid Oost.
Mijn korpschef heeft mij gevraagd u over 
de reden van deze reorganisatie het 
volgende te vertellen.

Waarom één nationale politie ?
De wereld verandert. In onze samenle-
ving zijn er allerlei snelle maatschappe-
lijke en technologische ontwikkelingen 
die invloed hebben op het werk van de 
politie. Denk bijvoorbeeld aan de komst 
van sociale media. Burgers stellen hogere 
eisen aan het politiewerk en de toegan-
kelijkheid, terwijl criminelen zich steeds 
minder laten beperken door grenzen. 
Op al deze veranderingen moeten we als 
politie zo goed mogelijk inspelen. Dat lukt 
niet met het decentrale stelsel van 26 
zelfstandige politiekorpsen. De nationale 
politie kan dit nu wel. Door alle mensen 
en middelen samen te brengen in één 
organisatie kan de politie letterlijk met 
vereende krachten bijdragen aan een 
veiliger Nederland. Verankerd in de wijk 
en (inter-)nationaal verbonden.

Nou, zoals u leest, veel veranderingen. 
Wat blijft: UW WIJKAGENT !

Op maandagmiddag van 14.00-15.00 uur 
met zijn spreekuur in het +Punt Orden.
Germanenlaan 370
Telefonisch bereikbaar op: 0900-8844.
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Verloedering

“Machiel, wil jij een verhaal 
aanleveren voor de wijkkrant?”
Dit was de vraag van uw wijkraadvoorzitter 
Gerard Laks, die mij per mail werd gesteld. 
Uiteraard wilde ik dat! Het bleek voor deze 
editie te zijn, die eind maart uw brievenbus 
heeft gevonden. Ik probeer mij de maand april 
te herinneren. 

Van achter mijn computer kijk ik nu uit op mijn 
tuin waar sneeuw ligt, het verplaatsen in de tijd 
gaat dus wat lastig. Ik denk aan de relatie tussen 
heden, verleden en toekomst. Zegt de naam 
Richard Nieuwenhuizen u nog iets? Uiteraard 
hoop ik van harte dat dit het geval is, al vrees ik 
dat dit niet voor iedereen geldt. Nieuwen-
huizen was de grensrechter die op 2 december 
2012 het leven liet tijdens zijn vrijwilligerswerk 
langs de lijn. Het hele land sprak er (zeer 
terecht) schande van. Men gaf aan dat deze 
gewelddadige dood niet zozeer het gevolg 
was van het voetbalspel, maar dat er een 

Onze wijkagent Machiel van de Ven heeft de wijk verlaten

Eind december kreeg ik een telefoontje van Machiel van de Ven, als 
eerste werd ik door Machiel geïnformeerd wat er ging gebeuren per 
1 januari 2013. Dat was even schrikken. Machiel heeft een nieuwe, 
zwaardere taak gekregen en gaat als wijkagent in Apeldoorn-Zuid 
aan de slag. Dit is erg jammer voor onze wijken Brinkhorst, Driehuis 
en Waterloo, maar een welkome stap in de carrière van Machiel. 
Wij gunnen hem deze stap voorwaarts en wensen hem ook heel 
veel succes in zijn verdere loopbaan. Machiel, hartelijk dank voor jouw 
inzet en de goede samenwerking die wij met jou mochten ervaren. 
Inmiddels hebben wij met onze nieuwe wijkagent, Jan van der Linden, 
kennis gemaakt en zijn ervan overtuigd ook met Jan een goede 
samenwerking te gaan krijgen. Het is weer even wennen in de buurt en 
bij de jongeren een nieuw gezicht te zien, dat gaat helemaal goed 
komen en voor Jan: een hartelijk welkom in onze wijk.

Gerard Laks

maatschappelijk probleem is. Namelijk de 
verloedering van de maatschappij.

Die verloedering, wat is dat nu? 
Dagelijks zie, hoor en merk ik hoe mensen met 
elkaar omgaan. De problemen die hieruit 
voortkomen zijn feitelijk mijn dagelijkse 
werkzaamheden. In mijn vak heb ik te maken 
met de extremen hiervan. Huiselijk geweld, 
bedreiging en burenruzies, het zijn allemaal 
zaken waar het gaat over hoe we met elkaar 
omgaan. Ook zijn het allemaal dingen die ook 
in uw en mijn wijk veelvuldig voorkomen.  

Uw nieuwe wijkagent
Mijn naam is Jan van der Linden, bijna 50 jaar, getrouwd en 
vader van 2 dochters van 21 en 18 jaar. Ik ben sinds 1980 werkzaam 
bij de politie en heb op diverse plekken in het land gewerkt in 
allerlei functies. Vanaf 2005 ben ik werkzaam in Apeldoorn. 
Ik ben hier wijkagent geweest van een deel van de wijk de Maten 
en daarna van de wijk Vogelkwartier-Brummelhof-west. 
Vanaf 1 januari 2013 ben ik werkzaam als wijkagent van de wijk 
Driehuizen, Brinkhorst en Waterloo. De komende periode zal 
ik gebruiken om de wijk en zijn bewoners te leren kennen. 
Mocht u mij willen spreken dan kunt u mij bereiken via het 
algemene politienummer 0900-8844.

Met vriendelijk groet,
Jan van der Linden

Jan van der Linden (links) en Machiel van de Ven 



Petje af...

Petje af voor al die mensen in Brink en 
Orden die iets doen voor een ander. In de 
huidige tijd hoor je veel dat de overheid 
en de zorg niet alles kunnen oplossen en 
dat mensen weer meer voor elkaar zouden 
moeten zorgen. 

Dagelijks kom ik met mensen in contact die 
actief zijn in hun buurt, in een werkgroep zitten, 
hun buurt leuker maken, zorgen voor een 
renovatie die de bewoners willen, zwerfvuil 
verzamelen, activiteiten voor kinderen of oude-
ren organiseren, Sinterklaas verwelkomen, 
events voor de buurt organiseren, in de 
wijkraad actief zijn, hun buurthuis runnen, 
vrijwilliger zijn voor hun buurtgenoten via 
bijvoorbeeld de Kap of de Zonnebloem. 

Warm nest
Het bruist in Brink en Orden met activiteiten 
voor jong en oud. Dit is het warme nest waar 
mensen trots op zijn. Vrijwel iedereen die ik 
spreek wil niet weg uit deze buurt. 
Natuurlijk gaat er ook wel eens wat mis of 
kunnen dingen beter. Als buurtregisseur werk ik 
samen met andere werkers in uw buurt aan deze 
problemen. Wij zijn iedere dag aan de slag om 
ondersteund door uw talent, energie en 
motivatie te zorgen voor een fijne buurt. 
En wie het kleine niet eert is het grote niet 
weerd. Ik zie zoveel mensen elkaar even 
helpen, met verhuizen, de tuin of het invullen 
van een formulier. Anderen brengen een kopje 
soep, doen boodschappen of gaan even mee 
naar het ziekenhuis.
Juist die aandacht voor elkaar maakt het leven 
een stuk plezieriger. Dus petje af voor al die 
mensen die iets doen voor de ander...

van de buurtregisseur

En als u denkt: ik zou ook wel wat willen doen 
voor mijn buurt of mijn buurtgenoten, neem dan 
gerust contact met mij op.

Vriendelijke en warme groet,
Jan van Eijk, 
buurtregisseur Apeldoorn NW

E jveijk@wisselwerk.nu
T 06 526 347 73

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.

9
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De maatschappij, dat ben Jij! 
Die slogan gaat toch over ons allemaal? 
Zijn we dan als maatschappij gezamenlijk 
verantwoordelijk voor deze verloedering? 
Is verloedering dan al die middelvinger in 
het verkeer als we ons druk maken over die 
langzaam rijdende auto voor ons? Is verloede-
ring dan al 40 rijden in die straat met spelende 
kinderen waar je maximaal 30 mag rijden? 
Is verloedering dan al het niet weten wie je 
buren zijn en ook geen reden zien om contact 
met ze te maken? Is verloedering dan al het 
weggooien van afval op straat omdat ‘iemand 

anders’ het wel zal opruimen? U raadt het vast: 
ik denk van wel! Ik denk dat we allemaal de 
sleutel zelf in handen hebben om de verloede-
ring tegen te gaan en zelf ook nog eens de 
oplossing zijn. Niemand anders. U als persoon, 
u als buurman of buurvrouw, u als opvoeder van 
uw kinderen, u als verkeersdeelnemer, u als... u.

Niet schreeuwen maar praten
Ik kan dit (schrijvende in dec. 2012) nog als 
nieuwjaarswens laten gelden. U kunt dit in 
maart/april niet meer. Maar volgens mij kan 
iedereen voor zichzelf besluiten dat u vanaf  

nu met elkaar in gesprek gaat. Niet schreeuwt, 
maar praat. Zo maken we de maatschappij om 
ons heen een stukje beter, leuker en prettiger 
om in te wonen. Volgens mij is dit de enige 
manier om ervoor te zorgen dat Richard 
Nieuwenhuizen de laatste was die op deze  
vreselijke manier aan het eind van zijn leven  
is gekomen. 

Vriendelijke groet,
Machiel van de Ven

nieuws uit de wijk
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Spel-o-theek de Spelrand 
Tegen een kleine vergoeding lenen wij 
speelgoed en spellen uit. Openingstijden 
zijn: 
 
Maandagochtend 09.00-10.00 uur 
Dinsdagavond van 19.30-20.30 uur 
 
Creatieve avond 
Ben je graag creatief bezig, maar niet alleen? Doe dan met 
ons mee! Iedere maandagavond van 19.00 tot 21.30 uur. De 
deelname is gratis. Voor een drankje wordt een kleine bij-
drage gevraagd. U dient wel uw eigen knutselmaterialen 
mee te nemen. 
 
Naailes 
Iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur worden er 
naailessen voor beginners en gevorderden gegeven. U moet 
uw eigen materialen meenemen. Patronen en machines zijn 
aanwezig. Deelname € 2,50. 
 
Lunch uurtje  
Elke dondermiddag van 12.00 tot 13.00 uur. 
Aanmelden voor dinsdag. Deelname € 1,50. 
 
Meditatie groep 
Elke donderdagavond 19.00 tot 20.30 uur kunt u meedoen 
met de meditatiegroep. 
 
Inloop-Spelletjes-Avond 
Heeft u zin om een keer een spelletje te komen spelen?  
Wat voor spelletjes? Wat dacht u van bijvoorbeeld 
rummikub, scrabble, dammen, sjoelen, kaarten, enz. Dat kan 
iedere laatste zaterdag van de maand van 19.00 tot 21.30 
uur. De deelname is gratis. 
 
Internet 
Tijdens de koffie inloop kunt u gratis gebruik 
maken van de computer en internet. Chatten 
is niet toegestaan. 
 
 

 

Spreekuren De Goede Woning 
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur 
aan de Romeinenlaan 1. 
 
Spreekuur wijkagent 
Buurtbewoners die iets willen melden aan 
wijkagent Eddie van Essen of hem een vraag 
willen stellen, kunnen elke maandag van 
14.00 tot 15.00 uur terecht op zijn spreekuur. 
 
Spreekuur Sociaal raadslieden MD Veluwe 
Voor maatschappelijke dienstverlening en voor 
bijvoorbeeld het invullen van formulieren, kunt u terecht bij 
de Sociale raadslieden van MD Veluwe. Elke dinsdag van 
13.00 tot 15.00 uur is er spreekuur. 
 
Spreekuur Sociaal Wijkbeheerder 
Zaken omtrent leefbaarheid in uw woonomgeving kunt u 
met de Sociaal Wijkbeheerder bespreken. Elke donderdag 
van 09.00 tot 13.00 uur houdt de Sociaal Wijkbeheerder 
spreekuur. 
 
Koffie inloop 
Vrije inloop voor een heerlijk kopje 
Koffie om gezellig met de buurt- 
bewoners bij te praten. Dagelijks van 
10.00 tot 12.00 uur. Koffie is gratis! 
 
Muziekstudio “the Safe” 
Elke maandag en woensdag van 14.00 tot 18.00 uur. 
Elke dinsdag van 18.00 tot 23.00 uur. 
Elke donderdag van 14.00 - 18.00 en van 21.00 - 23.00 uur. 
Elke vrijdag van 13.00 - 18.00 uur en van 19.00 - 23.00 uur. 
Elke zaterdag van 17.00 tot 23.00 uur. 
Elke zondag van 15.00 tot 18.00 uur. 
 
Nieuwe activiteit of ruimte reserveren? 
Heeft u een leuk idee voor een activiteit of wilt u een 
ruimte reserveren voor een buurtactiviteit? Bel met de 
afdeling Wijkontwikkeling van de Woonmensen, tel. 055 - 
548 48 48. 

 



nieuws uit de wijk 11

Stoer, functioneel en duidelijk aanwezig 

Legeringsgebouw 23 op de Koning Willem 
III kazerne in Apeldoorn draagt vanaf 
vrijdag 5 oktober de naam Jeroen Severs. 

In de hal zijn het monument en het condolean-
ceregister geplaatst ter nagedachtenis aan de 
in 2004 in Irak omgekomen wachtmeester. In het 
bijzijn van Jeroens familie, genodigden, 
studenten en kaderleden van het Landelijk 
Opleidings- en Kenniscentrum Koninklijke 
Marechaussee (LOKKMar) openden de ouders 
van Jeroen het gebouw. Dit deden zij door het 
doorknippen van een lint.

Het monument en condoleanceregister hadden 
eerder een plek op de Detmerskazerne in 
Eefde. Toen deze kazerne augustus dit jaar 
werd afgestoten, werd besloten een gebouw 
op de Koning Willem III kazerne naar Jeroen 
Severs te noemen. Dat het gebouw 23 werd is 
niet toevallig. Toen Jeroen opkwam op 9 juni 
1997 werd hij op de eerste verdieping van 
gebouw 23 gelegerd.

Voor de officiële opening nam eerst de 
commandant van het opleidingscentrum, kolonel 
Egon Hoppe, het woord. “Jeroen is symbool 
geworden voor opoffering, moed, betrokken-
heid en verbondenheid. Elementen die cruciaal 
zijn om het verschil te maken. In onze huidige 
opleidingen en trainingen is Jeroen een bron 
van inspiratie. Hij is en blijft een deel van onze 
cultuur”, zo sprak hij de aanwezigen toe.

Na de kolonel nam de moeder van Jeroen, 
Greet Severs, het woord. “Een gebouw kun je 
niet vergelijken met een persoon. Toch durf ik 
te zeggen: dit gebouw past bij Jeroen. Het is 
stoer, functioneel en duidelijk aanwezig. Ik wil 
dan ook alle collega’s van Jeroen bedanken die 
het mogelijk hebben gemaakt dit te realiseren.” 
Na de opening konden de aanwezigen het 
monument in de hal bekijken.

Ellen Beernink, LOKKMar

Jeroen Severs blijft inspireren
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Veel blije gezichten bij de Winterfair in +Punt 

Met blubberschoenen komen ouders, 

kinderen en bewoners uit de buurt naar 

binnen. Je kunt kerststukjes maken bij het 

Kinderatelier van kinderopvang OOK, 

met natuurlijk chocolademelk en popcorn. 

Er zijn vuurkorven buiten om broodjes 

te bakken en marktkramen waar je 

zuurstokken kunt krijgen. Het is een 

gezellige boel met lichtjes en alles in de 

wintersfeer. 

De Winterfair was een groot succes, ondanks 
de regen die de hele middag en avond gestaag 
naar beneden kwam. Geen sneeuw en vorst, 
maar wel winterse saamhorigheid. In het +Punt 
stonden de kramen vol met kerstspullen. Gratis 
gebracht door buurtbewoners die ze niet meer 
nodig hadden. Voor een prikkie konden de 
mensen ballen, kerststukjes, boompjes, lampjes 
en andere versierselen kopen. Zo zijn er 
tientallen bezoekers blij naar huis gegaan met 
spulletjes waarmee zij hun huis in wintersfeer 
konden brengen. Er waren ook prachtige 
crea-bea artikelen te koop, gemaakt door 
mensen uit de buurt. De opbrengst van alle 
verkoop tijdens de Winterfair wordt weer 
gebruikt door de kruidenwerkgroep van het 
+Punt en OOK. Zij willen ook in 2013 weer 
prachtige kruidenbakken kweken en met 
bloeiende planten het +Punt opvrolijken.
De Winterfair werd bezocht door koninklijk 
bezoek met gevolg. Zij waren gestuurd door 
theater Merlijn en zorgde voor verbazing en 
vrolijkheid onder de bezoekers.
De oliebollen van Willem en Ben vonden gretig 
aftrek en de erwtensoep en glühwein hield de 
mensen warm. Dank aan de ongeveer 20 
vrijwilligers die de Winterfair hebben georga-
niseerd en mogelijk gemaakt. Echt voor 
herhaling vatbaar.

En als u ook iets wilt doen in of voor de buurt, 
kom dan eens een kopje koffie drinken in het 
+Punt aan de Germanenlaan 370 en bespreek 
uw ideeën daar. Dit kan iedere ochtend van 
10-12 uur. 

Alles op Orde(n)! 

kerstkadootjes, erwtensoep, oliebollen, glühwein en gezelligheid
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Wijkraad naar Alpe d’Huez

Buurtbewoners actief in de Schildersbuurt
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bestuurslid verzet bergen voor kankeronderzoek

Bestuurslid Gerard Beltman van de wijk-
raad gaat op 6 juni a.s. proberen 6 x de 
Alpe d’Huez te beklimmen. Hij doet dit om 
bij te dragen aan de strijd tegen kanker. 
Voor mensen met kanker is opgeven geen 
optie. 

De Stichting Alpe d’HuZez steunt projecten die 
het leven van kankerpatiënten gelukkiger, beter 
en gezonder kunnen maken. 

Sponsor ook Gerards zesvoudige  
beklimming van de Alpe d’Huez en  
lever zo een bijdrage. Hoe?
• ga naar www.opgevenisgeenoptie.nl
• klik op ‘actiepagina’s 2013’
•  zoek via het zoekvenster op ‘Gerard Beltman’
• u komt op zijn persoonlijke pagina. 
Uw bijdrage komt rechtstreeks terecht bij de 
Stichting Alpe d’Huzes. Leuk als u een berichtje 
achterlaat!

Alvast reuze bedankt en hij houdt 
u op de hoogte!

Een renovatie heeft flink wat voeten in de 
aarde, dat blijkt wel weer in de Schilders-
buurt. Iedereen had rond de jaarwisseling 
graag geweten wat er precies zou gaan 
gebeuren met de woningen van de Goede 
Woning tussen de Mauvestraat en P. de 
Hoochlaan. 

Maar de plannen moeten nog eens een keer 
extra worden bekeken. De buurt gaat verbe-
terd worden, dat staat vast, maar samen met 
bewoners moeten er nog definitieve knopen 
worden doorgehakt. Waar de plannenmakerij 
wel toe heeft geleid is dat een heleboel 
bewoners zich zijn gaan inzetten voor hun 
buurt. Zij hebben meegedacht over energieneu-
trale woningen en over belangrijke voorwaar-
den die bewoners hebben om goed en plezierig 
te kunnen wonen in hun buurt. 
Er zijn ook bewoners die activiteiten zijn gaan 
organiseren. Zo is er een geweldige barbecue 
voor de hele buurt georganiseerd waar 
sommige mensen elkaar verrast voor het eerst 
leerden kennen. 

Op het eind van het jaar konden bewoners 
onder het genot van een oliebol elkaar het 
oude jaar uitwensen. 
Voor de kinderen was er een leuke en span-
nende st Maartentocht door de buurt waar 
tientallen kinderen veel plezier aan hebben 
beleefd. 
Een aantal mensen hebben samen met de 
wijkraad en de gemeente gezorgd voor een 
veilige oversteek naar de speeltuin. 
De renovatie laat misschien iets langer op zich 
wachten, maar de buurt is door alle contacten 
al wel een beetje leuker geworden. 
Nu nog zorgen voor een tochtvrij huis zodat de 
kaarsjes blijven branden.
 
Jan van Eijk

Buurtregisseur Apeldoorn Noordwest
T 055 5274819
M 06 52634773
Email jveijk@wisselwerk.nu
Twitter: www.twitter.com/janvaneijk 

Gerard Beltman zet zich in op de fiets

St Maartentocht door de buurt, een leuk kinderfeest met 
mooie en (iets te) grote lampionnen
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Ons Huis heeft weer veel op 
het programma staan in 2013

Bij veel complexen van Ons Huis in Orden gaat 
buitenschilderwerk gedaan worden en ook de 
gemeenschappelijke ruimten worden opnieuw 
geschilderd. Hiernaast worden de kunststof 
kozijnen gereinigd, bepaalde voordeuren 
aangepast en gaat in de Mauvestraat de 
bestrating naar het toegangspad aangepakt 
worden. Aan de Breitnerstaat worden bomen 
gesnoeid. 
Ook al deze werkzaamheden dragen bij aan 
een mooier Orden en een beter leefklimaat. 
Het mag toch duidelijk zijn, wanneer je 
leefomgeving er goed uitziet is het plezierig 
hier te verblijven. Probeer het allemaal zo te 
houden en mochten jullie iets waarnemen, of 

iemand, die dit niet begrijpt, 
spreek hem of haar hier op 
aan. Met elkaar en door 
elkaar komt het goed.
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Activiteiten en cursussen in Mandala

ook voor buurtbewoners

Ook buurtbewoners zijn van harte  
welkom deel te nemen aan de activiteiten 
en cursussen die in Mandala plaatsvinden. 
Ook in de gezellige Brasserie om daar een 
kopje koffie of thee te drinken. Komt u 
gerust eens binnen!

Dansmix en stijldansen
Op dinsdagmorgen om 10.00 uur wordt er les 
gegeven in verschillende dansen, zoals country 
line en volksdansen. De lessen worden gegeven 
door een ervaren docent. De kosten zijn  
€61,50 voor 30 lessen. 

Op vrijdagmiddag is er een gezellige stijldans-
middag van half 3 tot 4 uur. De kosten zijn 
€0,75 per keer. Komt u een keer meedansen? 
U bent van harte welkom!

Eetgroep
Vanaf november 2012 is er een eetgroep in de 
Brasserie van Mandala. De eetgroep eet op 
vrijdag om 12.00 uur met elkaar aan een 
gezellig gedekte tafel. Vrijwilligers dekken de 
tafel en dienen het eten op. Tijdens de maaltijd 
is er tijd om met elkaar te praten en een drankje 
te drinken. De maaltijd bestaat uit 3 gangen en 
kost €8,50. 
Wilt u mee-eten? Dan kunt u zich tegen betaling 
12 dagen voor de maaltijd aanmelden bij het 
Informatiepunt in de hal van Mandala. 

Informatiepunt
Bij het Informatiepunt kunt u terecht om u aan te 
melden voor de eetgroep, maar ook voor veel 
meer. Wilt u iets weten over een aanvraag voor 
een traplift, iets over maaltijdvoorzieningen, 
over het aanvragen van een pasje voor de 
taxibus? De getrainde vrijwilligers staan u 
graag te woord. Ook kunnen zij u een overzicht 
geven van de andere activiteiten en cursussen 

die in Mandala plaatsvinden zoals bridge, 
tekenen en schilderen, tai chi. 

De vrijwilligers zijn aanwezig op 
maandagmorgen van 10.00 – 12.00 uur en 
op woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. 

Mandala kunt u vinden aan de 
Sportlaan 2 in Apeldoorn.

Niet vergeten!
Algemene Vergadering van wijkraad Brink&Orden 

op woensdag 17 april a.s.Aanvang 19.30 uur,Brasserie Mandala, zie p. 48



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
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Brede School Orden lekker op weg

buurtgerichte en buitenschoolse activiteiten

De activiteiten die georganiseerd zijn in 
het kader van Brede School Orden hebben 
inmiddels een goede start gemaakt.
De eerste cursus ‘modeaccessoires’ in 
Plexat, het buurtcentrum in speeltuin 
Kindervreugd, is inmiddels afgerond. 

Onder leiding van Markant-docente Mariëlla 
Koenders, stagiaire Marloeke en vrijwilligster 
Dragica hebben kinderen de prachtigste 
modeaccessoires gemaakt en gefotografeerd. 
Op de laatste cursusdag werd een make-up les 
gegeven.

Themadagen
De cursus modeaccessoires maakt deel uit van 
de ‘kunst- en cultuurdag’ op donderdagen. 
Zo heeft elke dag een thema met bijpassende 
activiteiten. De maandag staat in het teken 
van talige activiteiten. Ook initiatieven op het 
terrein van kinder- en jongerenparticipatie, 
aandacht voor sociale media, PR, etc. kunnen 
op de maandag worden ontwikkeld. 

Dinsdag is de ‘sportdag’. Ook voor deze 
activiteiten is een werkgroep gestart in het 
kader van de Brede School onder de koepel 
van grOOt wOrden in Orden. Er wordt al het 
een en ander aan sportactiviteiten georgani-
seerd voor de scholen door Jan Denekamp 
van Accres. U leest hier verderop in het 
wijkmagazine meer over.

Er is onder andere gesproken over betrekken 
van kinderen uit de wijk bij bestaande 
verenigings activiteiten, het organiseren van 
een sport zeskamp. Een voetbalcompetitie, en 
damesvoetbal - speciaal en alleen voor meiden, 
krijgt al concrete vormen. 

Woensdag is ‘Specialdag’. In Sprengenhonk 
vinden kinder- en jeugdactiviteiten plaats en in 
speeltuin Kindervreugd worden speciale 
evenementen en activiteiten voor kinderen 
georganiseerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld 
een kleedjesmarkt, spelmiddag, vogelhuisjes 
maken en zo meer. Ook de Boomgaard en de 
Kruidentuin van +Punt zijn leuke locaties voor 
activiteiten op woensdagen.

Donderdag is zoals gezegd ‘kunst en cultuur-
dag’. Voor Plexat, +Punt, Orca, het Sprengen-
honk en buiten in de wijk is al een leuk program-
ma ontwikkeld dat kinderen en jongeren prikkelt 
om hun talent aan te spreken. De betrokken 
werkgroep heeft in een eerder stadium een 
aantal ideeën besproken. Mariëlla Koenders 
heeft de ideeën in een daadwerkelijke 
activiteitenagenda weten om te zetten. 

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie kan je mailen 
naar Mariëlla Koenders: 
mako@markantapeldoorn.nl

Wil je jezelf of een groep aanmelden voor 
de activiteiten, stuur dan een mailtje naar: 
stagiair2@markantapeldoorn.nl

Zin om mee te helpen?
We zoeken nog vrijwilligers om een aantal 
van deze activiteiten te begeleiden. 
Mocht je graag willen helpen, mail dan 
naar mako@markantapeldoorn.nl.

De kinderen maakten 
de prachtigste 
modeaccesoires in 
Kinderveugd op 
donderdag ‘kunst en 
cultuurdag’ in het 
kader van de Brede 
School.
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Kindervreugd

Speeltuinvereniging Kindervreugd 
aan de P. Saenredamstraat 15a 
heeft de laatste jaren het een en 
ander meegemaakt. 

In september 2009 heeft de speeltuin haar 
50-jarig jubileum gevierd. Twee jaar later, 
in juni 2011, is de speeltuin officieel 
heropend na een grondige renovatie van 
de gehele tuin en de speeltoestellen. Vanaf 
dat moment zijn de toezichthouders ook 
gastheren geworden, en is de speeltuin van 
9.00 uur tot 21.00 uur geopend. Als laatste 
is dan nu het toezichthoudershuisje aan de 
beurt om opgeknapt te worden.  
Het bestuur van speeltuinvereniging 
Kindervreugd is samen met de gemeente 
om de tafel gaan zitten, en heeft haar 
wensen kenbaar kunnen maken. Op dit 
moment van schrijven is nog niet exact 
duidelijk hoe het een en ander gaat 
worden, maar dat het over niet al te lange 
tijd ook helemaal past bij een mooie tuin en 
speeltoestellen, is zeker. Als bestuur zijn wij 
hier ook heel blij mee, en wij hopen dat de 
meeste wensen van ons gehonoreerd 
kunnen gaan worden.
Wij houden u op de hoogte, zeker via de 
digitale nieuwsbrief van de wijkraad.

Jolanda Boukari
penningmeester/secretaris 
speeltuinvereniging Kindervreugd

Geachte wijkbewoner
 
Mijn naam is Sven Blokdijk, 24 jaar oud en 
woonachtig in Vaassen. Sinds afgelopen 
zomer ben ik jongerenwerker in Apeldoorn 
Noord-West. Daarvoor ben ik vier jaar 
werkzaam in Vaassen geweest, ook als 
jongerenwerker. U zult mij voornamelijk 
treffen op straat wanneer ik met de jeugd in 
gesprek ben of in ons jongerencentrum 7312 
dat sinds enige tijd in basisschool Spitsber-
gen zit. Vanuit het jongerenwerk ben ik 
voornamelijk bezig om contact te leggen en 
te onderhouden met de jeugd. Ik observeer, 
signaleer en fungeer als schakel tussen de 
jeugd en de verschillende instanties. Binnen 
ons jongerencentrum werken we op dit 
moment met drie verschillende groepen: 
jongeren tot 15 jaar, jongeren vanaf 16 jaar 
en een meidengroep. Op dit moment zijn 
onze openingsdagen/tijden de woensdag en 
vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur en van 18.30 
tot 22.00 uur. Mocht u het leuk vinden om 
eens langs te komen, dan bent u van harte 

Sport en spel rondom de school

Accres verzorgt al 10 jaar sport en spel-
activiteiten rondom de scholen in Orden.
In het kader van GrOOt WOrden in Orden 
staan er de komende tijd veel sportieve 
activiteiten op het programma.

Wat gaan we allemaal doen? 
Er zijn activiteiten die wekelijks terugkeren en 
er zijn activiteiten die af en toe georganiseerd 
worden. Er staat een spelenkar tot onze 
beschikking met leuk en uitdagend spelmateriaal 
waar kinderen gebruik van kunnen maken. 
Daarnaast worden er activiteiten georgani-
seerd in de gymzaal. Dat kan zijn badminton, 
volleybal of andere sportspelen maar ook 
bijvoorbeeld klimmen en klauteren. 

Iedere week kan dat wat anders zijn. Ook kan 
er buiten op het schoolplein af en toe een voet-
bal- of basketbaltoernooitje georganiseerd 
worden of zelfs een sportactiviteit die bijna 
niemand kent. 
De laatste activiteit voor de vakanties is altijd 
extra leuk, maar wat dat is blijft nog een 
verrassing.
Kinderen betalen niets voor het meedoen van 
deze activiteiten.

Locatie:  Gymzaal Germanenlaan
Dag:       Dinsdag
Tijd:        15.30 - 16.30 uur  

 groepen 3, 4 en 5 van de basisscholen.
               16.30 - 17.30 uur  

 groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen

In tegenstelling tot andere jaren stoppen we nu 
niet eind maart, maar we gaan door tot het 
begin van de zomervakantie.
Vanaf begin april is het ook opengesteld voor 
de oudere jeugd en wellicht gaan volwassenen 
hier ook een rol in spelen. Hier wordt nog 
nadere informatie over verstrekt.
Alle deelname is GRATIS.
De activiteiten worden begeleid door Jan 
Denekamp beweegcoach van Accres Sport-
stimulering Apeldoorn en studenten van  
ROC Aventus sport.

welkom; vragen of suggesties m.b.t. de 
jeugd in uw straat of wijk kunt u mij ook 
altijd stellen, ik ben te bereiken op het nr: 
06 - 21 11 12 21.
 
Sven Blokdijk
Jongerenwerker Noord-West
sblokdijk@wisselwerk.nu



jeugd en jongeren 19

Muziek Studio Orden
 

Voor veel wijkbewoners totaal onbekend 
en voor de wat jongere bewoners mis-
schien wat bekender, de studio in het 
+Punt aan de Germanenlaan.

Ooit opgezet door jongerenwerker Metin 
Yavuz, toen werkzaam voor Wisselwerk is er 
samen met De Goede Woning, de gemeente 
Apeldoorn en de twee muzikale jongeren 
Dani en Kya (zie foto), 3 jaar geleden een 
muziekstudio opgericht. Tot op de dag van 
vandaag zijn beide heren nog dagelijks te 
vinden in de studio gevestigd in de kelder van 
het +Punt. 

voor jong en oud beschikbaar 

Dani, die vooral met Nederlandse rap bezig is, 
heeft de afgelopen jaren op regionaal gebied 
flink wat naamsbekendheid opgebouwd en 
treedt regelmatig op, Kya op zijn beurt is meer 
bezig met het maken en opnemen van muziek en 
draait hiernaast veel op feesten. 

Beide heren hebbend afgelopen jaren 
meerdere malen workshops gegeven aan 
kinderen en jongeren uit de wijk. Echter weten 
zij ook dat de wijk Orden niet alleen talentvolle 
en muzikale jongeren heeft. Ook volwassenen 
en ouderen uit de wijk beschikken over talenten 
die kunnen worden ingezet en verder ontplooid 
in de studio. 

Een CD opnemen, een rap maken, wat je ook 
maar bedenkt. In de geluiddichte opnamestudio 
kan je indien gewenst ook gebruikmaken van 
achtergrondmuziek, Kya heeft altijd wel 
mogelijkheden.

Heeft u daarom interesse of belangstelling met 
betrekking tot de studio of heeft u een buurman 
met een gouden stem, neemt u dan gerust eens 
contact met de heren op!, dit kan via jongeren-
werker Sven Blokdijk, te bereiken op het 
e-mailadres: sblokdijk@wisselwerk.nu.
 
Gewoon doen!

Dani en Kya zijn bijna dagelijks te vinden in de muziekstudio

Scouting
Ben jij tussen de 4 en de 7 jaar oud?
Houd je van buitenspelen? En vind je 
het gezellig om met andere kinderen 
leuke dingen te doen? En ben je niet 
bang om vies te worden? Kom dan 
gezellig eens kijken op zaterdagmid-
dag van 14 tot 16 bij de Bevers van 
de st. Victor groep. Laat je ouders 
mailen naar: bevers@victorgroep.nl
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Opening jongerencentrum 7312 

Op vrijdag 5 oktober was het dan eindelijk 
zover. Na drie maanden gesloten te zijn 
geweest, opende jongerencentrum 7312  
te Orden weer haar deuren.

Het nieuwe jongerencentrum werd geopend in 
openbare basisschool Spitsbergen aan 
Morinistraat 6. Mede dankzij de inzet en 
creativiteit van stichting OOK, de gemeente 
Apeldoorn, Leerplein055 en OBS Spitsbergen 
heeft deze bijzondere samenwerking tot stand 
kunnen komen. Het team jongerenwerk van 
Wisselwerk bedankte de organisaties voor 
haar constructieve inzet. “Juist in een tijd van 
economische tegenspoed en bezuinigingen is 
het belangrijk dat maatschappelijke organisa-
ties durf en bereidheid tonen intensief te willen 
samenwerken in het belang van de mensen in de 
wijken”, aldus Bas Koers, jongerenwerker in 
onze wijk.

De opening ging gepaard met een oergezellig 
feestje. De lekkerste hapjes en drankjes waren 
voorbereid en er werden ter plekke pannen-
koeken en popcorn gebakken. 

Afscheid jongerenwerkers
Helaas werd op die voornamelijk zonnige dag 
ook afscheid genomen van jongerenwerker 
Daphne Patist. Zij heeft zich de afgelopen vier 
jaar met hart en ziel ingezet voor de jeugd uit 
Orden.

Jongerenwerker Bas Koers organiseerde deze 
feestelijke opening samen met collega’s en de 
jongeren. Ook Bas heeft zich altijd geweldig 
ingezet voor de jongeren in Orden. Jammer 
genoeg moet hij eveneens stoppen met zijn 
werkzaamheden voor Wisselwerk in onze wijk. 
We zullen Bas en Daphne enorm missen!
Bedankt, mede namens de jongeren!

Het was een feestelijke opening 
maar tegelijk ook een afscheid 
van twee zeer gewaardeerde 
jongerenwerkers. Geheel boven: 
Daphne Dekkers en onder Bas 
Koers.
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Groots festival in het Orderbos voor het hele gezin op Hemelvaartsdag

Zeepkistenrace

Stichting Doe Kids organiseert leuke activiteiten voor kinderen

Kinder Parade Festijn: 
veel voorstellingen en activiteiten

Zondag 7 juli 2013 vindt van 11.00 - 
18.00 uur de vierde editie plaats van het 
Kinder Parade Festijn. Een groots, maar 
knus en oergezellig festival voor het hele 
gezin, waar jong en oud kan genieten 
van voorstellingen, workshops, ludieke 
parades en veel activiteiten en versnape-
ringen daaromheen. Een dagje parade in 
het Oranjepark van Apeldoorn.

De parade 
Veel dansers, zangers en acteurs geven 
voorstellingen. De acteurs maken ‘parade’ voor 
hun voorstellingen. Bijvoorbeeld door heel 
mooi te zingen voor hun tent, gekke grapjes te 
maken, of een klein stukje van hun voorstelling 
te verklappen, waardoor je wilt weten hoe het 
verder gaat.

Festivalterrein
Het hele park wordt benut. Naast de tenten 
waarin de voorstellingen plaatsvinden zullen er 
openbare locaties zijn en vele kinderactivitei-
ten en workshops buiten de tenten. Zo is er een 
glamourshoot waarin jij model bent, je kan 
vlotten bouwen, een dj-workshop volgen, een 
ritje in de zweefmolen maken, ezeltje rijden, je 
laten schminken of je vermaken op het 
speelterrein ‘Apeldoorn on the Beach’ met veel 
spetterpret. De nieuwe activiteiten die we op 
het oog hebben zullen weer een bijzondere 
toevoeging zijn. Kleedjesmarkt en Apeldoorn 
Got Talent Kinderen kunnen zich aanmelden 
voor de kleedjesmarkt waar ze zelf hun 
spulletjes kunnen verkopen of voor Apeldoorn 
Got Talent om kans te maken ontdekt te 
worden. 

Horeca
Natuurlijk is het ook weer lekker toeven op ons 
grote horecaterras met speciaal voor de 
kinderen cakejes versieren, pannenkoeken en 
pizza.

Speciaal voor de papa’s en mama’s
Ook voor de papa’s en mama’s is het extra 
genieten! Natuurlijk zullen zij minstens zoveel 
plezier beleven aan de voorstellingen. Slenter 
lekker over het terrein om de kinderkleedjes-
markt te bezoeken en langs de vele kraampjes. 
Ook de rit in de zweefmolen is niet alleen voor 
de kinderen! Schuif aan op het grote, gezellige 
horecaterras voor overheerlijke Italiaanse 
koffie, lekkere broodjes, hapjes en drankjes. 
Of ga lekker picknicken. Kan je op een kleed 
kijken naar alles wat er gebeurt.
We sluiten het festival feestelijk af met live 
muziek bij het terras.

Toegang en reserveren kaarten
De toegang tot het Kinder Parade Festijn is 
gratis. Voor een aantal onderdelen wordt een 
kleine vergoeding gevraagd. Tickets voor de 
betaalde voorstellingen variëren in prijs van 
2,- euro t/m 5,- euro per voorstelling. Je kan 
ook van te voren kaarten bestellen zodat je 
zeker weet dat je de voorstelling kan zien.

Kijk op www.kinderparadefestijn.nl 
voor meer informatie.

Hemelvaartsdag, 9 mei, is het goed toeven 
in het Orderbos voor het hele gezin. 
De organisatie van Stichting Doe-Kids 
strijkt er voor het vierde jaar neer met het 
No Tomatoes Zeepkistenrace Festival.

Een stoer familiefestival vol met bijzondere en 
leuke buitenactiviteiten voor stoere jongens en 
meisjes en een heerlijk groot horecaterras waar 
aan de kinderen maar zeker ook aan de ouders 
gedacht is. Het perfecte dagje uit op deze dag.

Zeepkistenrace
Kinderen kunnen een zeepkist huren, maar nog 
leuker is het natuurlijk als ze met een eigen 
zeepkist komen. Ze racen tegen elkaar voor de 
snelste plaats, de origineelste zeepkist en de 
pechprijs. In een heuse pitstraat kunnen de 
‘coureurs’ terecht voor snelle reparaties.

Maak jij met je vriendjes en vriendinnetjes, 
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s ook zo’n 
mooie kist?

Het Festival vindt plaats tussen 11.00 en 18.00 
uur en is gratis toegankelijk. Deelname aan de 
race bedraagt 5 euro en voor diverse activitei-
ten wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Meer informatie: 
www.notomatoeszeepkistenrace.nl 
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Orden is in orde
Leerlingen van Groep 5 van De Spitsbergenschool hebben 
eens goed nagedacht over hun wijk Orden. En zo te lezen 
is Orden ‘dik in orde’. 
Speeltuin Kindervreugd staat in elk geval in de top 10! 
Mihran, Asude en Sila hebben hun gedachtes in elk geval 
heel mooi opgeschreven en getekend. Bedankt :-)

Asude

Asude

Mihran
Mihran
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Buurtboomgaard 
brengt meer dan 
vruchten voort
Het eerste jaar van de boomgaard ligt achter ons en het is 
hartstikke leuk geweest. Even terug: eind 2011 begon een groepje 
enthousiaste buurtbewoners met het opknappen van een sterk 
verwaarloosde boomgaard achter de speelplaats aan de Pieter 
de Hoochlaan, iets voorbij de hoek met de Ordermolenweg. 
Ook de BSO van de Vrije school de Vijfster deed mee.

Wat aanvankelijk jaren een woeste wildernis was 
geweest begon er anders uit te zien. Op een frisse 
winterochtend waren we met ons allen bezig een 
takkenril te maken en bramenstruiken uit de grond 
te trekken op het stuk grond dat al eerder door de 
gemeente gemaaid was. De boomgaard kreeg 
ineens een vorm en een plek. Mensen uit de hele 
buurt begonnen het erover te hebben. Maar we 
hoorden toen ook nog vaak een grote maar... 
In de winter groeit er niets, dus dan is het makkelijk 
werken, maar wat als straks de bramen en de 
brandnetels weer gaan groeien? Wij dachten: kom 
maar op. En ja, de brandnetels zijn gekomen, en 
opnieuw maaiden we ze weer plat en putten ze zo 
uit. Uiteindelijk hebben we vier maairondes nodig 
gehad om ze onder de duim te krijgen. 

De boomgaard werd niet opnieuw een wildernis, 
sterker nog, het werd een hele gezellige plek voor 
ontmoetingen. En het werd een plek waar mensen 
bij mee wilden doen. Vrijwilligers van de Vrije 
school maakten een mooi klaphekje, de kinderen 
zorgden voor bessenstruiken en de buurt 
organiseerde een paar leuke picknickfeesten. 

Meer mensen uit de omgeving gingen meedoen.
Koken op een houtvuur is een vak apart, maar 
gelukkig bleek er talent in de buurt te zitten. 
De laatste picknick in het jaar 2012 werd goed 
bezocht en bijna iedereen had wat lekkers bij zich. 
Jong en oud hadden het naar hun zin. Dat is ook iets 
wat we met elkaar willen blijven koesteren. 
We bedanken iedereen die aan de Buurtboomgaard 
heeft deelgenomen, als vrijwilliger en zeker ook als 
bezoeker. Ook willen we hier de gemeente noemen, 
ze stonden altijd klaar om mee te denken en waar 
redelijk hielpen ze ons mee. Voor ons een hele 
stimulans.

Ook dit jaar gaan we verder met de boomgaard. 
We zorgen ervoor dat ze er netjes bij blijft liggen, 
zodat ze voor iedereen een soort van verlengde 
achtertuin kan zijn.

Met vriendelijke groet,
Het Boomgaardcomité
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De gierzwaluw 

“Ze komen meestal rond Koninginnedag,” 
zegt Tineke Evers. Tineke woont aan de 
Jachtlaan en vertelt enthousiast over haar 
tijdelijke inwoners: de gierzwaluwen die 
ieder jaar weer onder haar dakpannen 
huizen.

“Ze worden ook wel de 100-dagen vogels 
genoemd, want dat is ongeveer de tijd dat ze in 
ons land verblijven. Hoe meer je erover leest 
hoe meer je je verwondert over dit vogeltje 
van 46 gram, dat wel gierzwaluw heet, maar 
geen echte zwaluw is. Als ze terug komen uit 
het verre zuiden moeten ze eerst aansterken, 
maar ze inspecteren al wel hun woning. Iedere 
keer weer. 
Ze zijn partner- en plaatstrouw, maar er kan 
onderweg natuurlijk van alles gebeurd zijn, 
zodat je nooit echt zeker weet of het hetzelfde 
stel van vorig jaar is. In die inspectieperiode 
gieren ze door de lucht. Ze leven in de lucht, 
alleen tijdens het broeden zitten ze op het nest. 

Onder de pannen in Orden 

Van de nestbekleding maken ze niet veel. 
Meestal liggen er twee eitjes in het nest, soms 
drie. Als dan het broeden begint en daarna het 
voeden van de jongen is het prachtig om ze te 
volgen. Ze zijn ongelooflijk behendig en snel. 
De vliegopening moet helemaal vrij zijn. Ze 
zorgen beide voor de jongen. Als de jongen 
uitvliegen zijn ze gelijk zelfredzaam. De ouders 
blijven nog wel zeker twee weken in de buurt,  
om aan te sterken. Er staat hun weer een 
enorme reis te wachten. Je hoort al die tijd, dat 
zo zomerse gierende geluid. En dan ineens is 
het weer stil en zijn ze vertrokken, aldus Tineke, 
die een echte gierzwaluw-kenner is geworden.

Er zijn speciale dakpannen voor  
gierzwaluwen te koop, doet u ook mee?
Gierzwaluwen kunnen steeds minder broed-
plekken vinden. Nieuwbouw en gerestaureerde  
woningen zijn hermetisch afgesloten. Toch is het 
een kleine moeite om een dakpan aan te 
passen. Er zijn ook speciale dakpannen of 
gierzwaluwonderkomens te koop. Het is een 
vogel die helemaal geen rommel veroorzaakt, 
maar wel veel kijkplezier levert.  

Op www.gierzwaluwbeschermingnederland.nl 
kun je er van alles over te weten komen. Een 
leuke kadotip waar de vogels en jijzelf jaren 
plezier aan beleven. Hoe meer mensen in een 
buurt eraan meedoen, des te beter. 

Yvonne Zwikker  
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Kruidentuin +Punt Orden 
het jaar rond

Halverwege december vorig jaar sloten de 
vrijwilligers het seizoen voor de Kruiden-
tuin af met een gezellige Winterfair in het 
+Punt Orden. Daarmee werd het eerste 
seizoen van de Kruidentuin afgesloten. 

Een seizoen dat gestart is in het voorjaar met 
een feestelijke opening op zaterdag 21 april 
waarbij buurtgenoten werden uitgenodigd 
een plantje te poten, aan kruiden te ruiken en 
de kruidensoort te raden, fotosituaties van 
de omgeving te herkennen en meer. 

Vooraf hadden de vrijwilligers van het eerste 
uur al met financiële impulsen van Stichting 
Experimentele Woningbouw, SEV, en 
persoonlijke en materiële hulp van de 
gemeente Apeldoorn en de Woonmensen 
en bovendien een sponsorbijdrage van 
Boomkwekerij & Plantencentrum Menkveld 
een voorbereidend begin gemaakt. De op-
brengst die dag kwam ten goede aan Maud, 
een meisje met een kankersoort die in de 
Verenigde Staten beter te behandelen was 
dan hier. Maar aan haar reis is ze niet meer 
kunnen toekomen.  

Het kale plein rond het voormalige bankge-
bouw werd opgefleurd en opgegeurd met 
kruidenbakken, geranium- en aardbeien-
piramides, ronde bakken met violen en 
aangekleed met bomen. Achter in de tuin 
zijn struiken, rabarber, en een druivenstruik 
geplant. Niet alleen de vrijwilligers, ook 
voorbijgangers wisten dat er wat te halen 
was: aardbeien bleken erg in trek, evenals de 
druiven. In het najaar werden de uitgebloe-
ide violen vervangen door meer winterharde 
siergewassen en de kruidenbakken binnen 
opgeslagen. 

Met de Winterfair is geld opgehaald door 
de verkoop van overbodige kerstspullen van 
buurtbewoners. Na een oproep huis aan 
huis is er op grote schaal aan de Kruidentuin 
gedoneerd. “Is mijn oranje kerstboom al 
verkocht?” vroeg een van de gevers tijdens 
het festijn. En ja, die was als een van de 
eerste producten weggevlogen. Er waren 
ook optredens, van de Kerstman uiteraard, 
een zangkoortje, en een rijkelui’s stel en een 
stel armen van Theater Merlijn, zij speelden 
hun rol zo overtuigend dat niet elke bezoe-
ker in de gaten had dat het spel was. 

De samenwerking met Kinderopvang OOK 
werd getoond doordat ook zij een open 
dag vierden met feestelijkheden zoals 
spelletjes met de kinderen, de Popcornman 
met kerstpopcorn, en scoutinggroepen St. 
Victor en Jagermeester Johan Bentinck met 
het ambachtelijk bakken van broodjes boven 
een vuurtje. 

Met de verkoop van kerstballen, kerstspeel-
dozen, verlichtingssnoeren, oliebollen, 
soepen en eigen maaksels van derden, is een 
bedrag van ruim € 400 beschikbaar gekomen 
voor volgend jaar om de boel op de hoek 
van Germanenlaan en Laan van Orden weer 
op te fleuren en te laten geuren én niet te 
vergeten … smaken!

Lees meer over de Kruidentuin en +Punt 
Orden op www.Pluspuntorden.nl, u kunt zich 
er ook aanmelden als vrijwilliger.

Kunstroute
Voor de vierde keer wordt er in onze 
wijk een Kunstroute georganiseerd 
en wel op zaterdag 31 augustus en 
zondag 1 september.

Een mooi initiatief, want in onze wijk 
wonen veel (vrijetijds-)kunstenaars die 
hun werken graag aan een groter 
publek willen tonen. Er is een grote 
variatie aan kunstvormen, bijvoorbeeld 
schilderkunst, fotografie, poppen, 
textiele werkvormen, houtsnijwerk, 
sieraden, gedichten. Een aantal 
kunstenaars ontvangt u graag aan huis, 
anderen tonen hun werken bij het 
Pluspunt (Germanenlaan) of bij Theater 
Merlijn aan de Ruysdaellaan. Van 11 tot 
17 uur kunt u de werken op de adressen 
bewonderen.
Voor meer informatie: 
kunstroute_brink_orden@hotmail.nl.

groen en kunst
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Kunst in Brink & Orden
In elk nummer schenken we aandacht aan 
kunst in onze wijk. U komt er misschien 
elke dag langs en staat er niet bij stil. 
Toch draagt kunst bij aan schoonheid en 
kwaliteit van onze ruimte buiten: omdat je 
er door geraakt of geïnspireerd wordt, 
omdat je het mooi, bijzonder of misschien 
juist lelijk vindt. Hoe dan ook, kunst laat je 
door andere ogen kijken naar de wereld 
om ons heen. 

Voor de hoofdpoort van de Koning Willem 
III-kazerne aan de Frankenlaan bevindt zich een 
opvallend monument. Opvallend zowel door 
de plaatsing in een soort parkje precies voor 

een halfronde beukenhaag als door de 
uitvoering. Op een bakstenen sokkel ligt een 
stervende strijder, die zich nog even opricht om 
de brandende vrijheidstoorts door te geven 
aan een bij hem neerknielende kameraad: 
het monument dat de leden van de 
Koninklijke Marechaussee herdenkt die in 
de Tweede Wereldoorlog én in de periode 
1946-1950 in Indonesië zijn omgekomen. 

De Sint-Victorschool heeft het monument 
geadopteerd. Na een klassengesprek schrijven 
leerlingen gedichten, die worden voorge-
dragen bij de herdenking. Meer informatie  
vindt u op www.apeldoornendeoorlog.nl

Het herdenkingsmonument aan de Frankenlaan voor de 
hoofdpoort van de Willem III kazerne

Herdenking Keienmonument
Op vrijdag 30 november vond de jaarlijkse 
herdenking plaats bij het keienmonument 
naast de Koning Willem III kazerne.  
Dit gebeurde in aanwezigheid van onder 
andere leerlingen en personeel van het 
LOKKMar, studenten van de politieacade-
mie, burgemeester van Apeldoorn, John 
Berends, en leerlingen van basisschool  
De Wegwijzer.

Bij deze herdenking worden de gebeurtenissen 
rond 28 november 1944 herdacht.  
Drie verzets strijders, J. ‘Frank’ van Bijnen,  
S. ‘Paul’ Esmeijer en H. Verschoor voerden op 
die datum een verkenning uit ter voorbereiding 
op de bevrijding van een aantal verzetsstrijders 
die gevangen zaten op de Koning Willem III 

kazerne. Deze verkenning leidde tot een 
vuurgevecht met Duitse soldaten waarbij 
Esmeijer om het leven kwam. Van Bijnen 
over leed twee dagen later aan zijn verwon-
dingen, Verschoor overleed in 1945 in een  
Duits concentratiekamp. Om te voorkomen  
dat het bevrijdingsplan alsnog uitgevoerd zou 
worden, brachten de Duitsers twaalf gevangen 
verzetsstrijders en een Amerikaanse piloot  
ter dood. 

Ter nagedachtenis aan hen is het Keien-
monument opgericht waarop alle namen staan 
vermeld. Sinds begin jaren ‘80 worden de 
gebeurtenissen jaarlijks op deze plek herdacht.
De namen van Esmeijer en van Bijnen leven 
voort in de naamgeving van de Samuel Esmeijer 

corridor (Nederlandse Politie Academie) en 
de Koning Willem III / Frank van Bijnen 
kazerne.

Ellen Beernink (LOKKMar)
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Atelier ontwerp openbare ruimteORDERBEEK   SCHETSONTWERP        TRAJECT FRANS VAN MIERISSTRAAT     1:500      SEPTEMBER 2009      1

Detail bruggen

De Orderbeek wordt gekruisd door middel 
van standardbruggen zonder leuningen

Doorsnede Frans van Mierisstraat 1:00 

Winkelcentrum Orden
herstucturering van het Winkelcentrum en de oude ordermolenlocatie
Orderbeek krijgt een prominente plek in het plan

Orderbeek
In de Frans van Mierisstraat heeft de Orderbeek een groen profiel met flauwe taluds van 
gras. De beek ligt 45 cm onder maaiveld. de beekranden worden met elzen beplant.  

Kruising beek/straat
Maken van nieuwe duiker van gemet-
selde muren om beek met straat te 
kruisen

3

2
1

3

2
1

Atelier ontwerp openbare ruimteORDERBEEK   SCHETSONTWERP        TRAJECT  ZANDERIJWEG       1:500      SEPTEMBER 2009      2

Zanderijweg/Waterloomolen
In het begin van de Zanderijweg heeft de Orderbeek door ruimtegerek een betonnen  bak-
profiel. Tijdens piekafvoeren kan het water in de bak steigen.  

Oude sprengkop Driehuizerspreng
Ter hoogte van de sprengkop onstaat een avontuurlijke waterspeelplek. Het dieper liggende 
water van de sprengkop kan middels een archimedesschroef naar boven gehaald worden.

Bleekersweg
In de Bleekersweg worden de sprengkoppen van de Driehuizerspreng richting de Orderbeek 
afgevoerd. Middels roosters in de weg blefft de beek zichtbaar

Zanderijweg
In de Zanderijweg heeft de Orderbeek een groen profiel met flauwe taluds van gras. De beek 
ligt 1,2m onder maaiveld. De beekranden worden met elzen beplant. Er is ruimte voor een 
nieuwe voetpad langs de beek 

Sprengkoppen Driehuizerspreng
Het verstopte gebied achter de school wordt nieuw ont-
wikkeld. De gedempte sprengkop wordt hersteld en er 
is ruimte voor een poel en natuurlijk/avontuurlijk spelen 
langs de beek

Nieuw trace
Parallel naast het spoor komt de nieuwe loop 
van de Orderbeek te liggen. De beek heeft hier 
natuurlijke taluds van gras en wordt begeleid 
door bomen en een fietspad.

Nieuwe beekaansluiting
De sprengkoppen van de Driehuizerspreng wor-
den op de Orderbeek aangesloten. Het verstopte 
groengebied achter het spoor wordt heringericht 
met de mogelijkheid om te verblijven

Laanhoofdstructuur 
De laanstructuur van de Jachtlaan wordt ter 
hoogte van de kruising met beek onderbroken. 
De loop van de beek en de beekzone wordt 
zichtbaar 

Drainage Zanderijweg
Het drainagewater  (Oud sprengop Drie-
huizerspreng) wordt terhoogte van de 
Jachtlaan op de Orderbeek aangesloten. 
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Uitvoering Orderbeek

schetsontwerp Orderbeek - traject Frans van Mierisstraat

schetsontwerp Orderbeek - traject Zanderijweg

In de Stentor van 22 december 2012 heeft 
u een uitgebreid artikel kunnen lezen over 
het herstel van de Orderbeek tussen de 
Laan van Spitsbergen en de Jachtlaan. 
Ook op onze website (onder Groen & 
Kunst) vindt u informatie en plankaarten. 

Dit voorjaar gaan de werkzaam heden van start.  
De klus begint bij de nieuwbouw op het 
voormalige Caretexterrein. De beek wordt er 
in een betonnen bak op een dijk van aarde 
geleid tot vlak voor de Laan van Orden. Daar 
komt een pleintje met een muur met waterval, 

een ondergrondse vistrap, een bankje en een 
plaquette over de vroegere watermolen op 
deze plek. Na de duiker onder de Laan van 
Orden komt de Orderbeek bovengronds in het 
parkje. Het parkje blijft een belangrijk groen 
element bij het nieuwe winkelcentrum straks.  
Na het park krijgt de beek een prominente plek 
in de Frans van Mierisstraat en het zuidelijk deel 
van de Zanderijweg. Er komen tientallen ranke 
stalen bruggetjes over de beek bij de opritten 
van de woningen. Veel bewoners hebben zich 
opgegeven om hun regenwaterafvoer, in plaats 
van in de riolering, via de beek af te voeren. 

Langs de beek worden nieuwe bomen geplant. 
Aan het einde van de Zanderijweg valt de beek 
samen met de vroegere sprengkop van de 
Driehuizerspreng. Bij de Jachtlaan eindigt de 
beek weer met een muurtje. Met een duiker 
gaat hij onder de Jachtlaan door en gaat 
vervolgens (nu nog) ondergronds verder. 
Vernieuwing en bovengronds brengen van de 
beek is onder meer nodig om op een voorde-
lige manier overtollig grondwater en regen-

water af te voeren. En natuurlijk is het een heel 
bijzonder stuk cultuurhistorie dat in onze wijk 
weer zichtbaar wordt! 

Grift Waterloseweg Brinkpark in uitvoering
Het werk heeft lang stil gelegen door de 
vorst en u heeft door de afsluiting van 
de PWA Laan lang om moeten rijden 
maar de Grift stroomt dan nu weer 
bovengronds. 

U denkt misschien: waarom zo’n duur project 
in tijden van weinig geld? Het bovengronds 
brengen van de Apeldoornse beken is 
echter om meerdere redenen belangrijk en 
bespaart juist op de langere termijn veel 
geld. Het grondwaterpeil zal de komende 
jaren gaan stijgen omdat grondwaterwinnin-
gen zijn afgenomen. Dus is er extra 
afvoercapaciteit nodig. Ook wordt steeds 
meer regenwater afgekoppeld van de 

riolering en op het oppervlaktewater aange-
sloten. Het is immers zonde als schoon 
regenwater door de kostbare zuiveringsinstal-
latie moet worden geleid. Bovengronds heb je 
de capaciteit om de toenemende volumes 
water op te vangen. En een stromende beek is 

nog mooi ook, de beken horen van 
oudsher in Apeldoorn, het is een prachtig 
stukje cultuurhistorie dat weer zichtbaar 
wordt. Verder komen er wandelpaden, 
speelplekken, vistrappen zodat de 
beekprik weer terug kan komen. 

In december 2012 werd 
de duiker onder de 
PWA-laan geplaatst. 
Het werk eraan was 
vertraagd door de 
winterperiode.



Schoon Orden
Fietsend door Orden glimmen de blikjes me 
tegemoet, liggen er flesjes met kleurige dop in 
de goot, soms geplet of nog halfvol met 
energie... Zoals u allen weet: het kan (nog) 
schoner in Brink en Orden.

Wij zijn het groepje van Klean: klagen loont echt 
absoluut niet. Wij zetten de energie van klagen om 
in grijpen en schonen. De gemeente Apeldoorn 
leent ons grijpers en opvallend sterke rode 
afvalzakken. PlusPunt Orden op de hoek van 
Germanenlaan en Laan van Orden is ons starthonk: 
één maal in de veertien dagen op woensdagmorgen 
om 10 uur is er eerst koffie, als een aantal wijk-
bewoners bij elkaar komen om te schonen. 
Of we ronselen onder de aanwezige koffiedrinkers. 
Dan gaan we als tweetallen met grijpers op pad. 

In ongeveer een half uur scoor je een volle rode 
zak. Na een uurtje brengen we de oogst naar 
PlusPunt, waar de zakken door de gemeente worden 
opgehaald en dan is er weer wat te drinken... en 
nog even na te praten. Want het leven ligt op 
straat! Zo leren we ook uit gesprekjes onderweg 
met voorbijgangers dat er meer mensen in de wijk 
de rommel van anderen opruimen.Het ideaal van de 

wijkraad moet pand verlaten

De Kunsterij
Van april t/m december van het vorige jaar is De Kunsterij 
geopend geweest. Wat ooit is begonnen met het idee ‘laten we 
die etalage van dat leegstaande pand eens wat aantrekkelijker 
maken met wat kunst’, is uitgegroeid tot een drukbezochte 
galerie voor vrijetijdskunstenaars.

Iedere zes weken was er een andere expositie van werken van vijf 
exposanten met verschillende kunstvormen: schilderijen, fotografie, quilts, 
kunsttassen, beelden, keramiek, poppen, gedichten, houtsnijwerk, iconen. 
Voor veel mensen is het een kans geweest om hun werken eens aan een 
groter publiek te tonen. En dat publiek is er zeker geweest, er zijn bijna 
1000 bezoekers genoteerd!  
Vaak bleek een bezoeker zelf ook een vrijetijdskunstenaar te zijn en dat 
leverde weer nieuwe exposanten op. Soms was er wat aarzeling en ook 
wel eens ‘plankenkoorts’. Maar uiteindelijk was iedere exposant 
ontzettend trots op zijn of haar werk!  
Nog vele maanden expositie is te vullen met kunstenaars die graag hun 
werken willen tonen.  
Ook de foto-expositie van oud Orden, die ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de wijkraad is georganiseerd, was een groot succes. 
Er zijn heel wat oude verhalen verteld door de bezoekers! En het heeft 
ook weer andere oude foto’s opgeleverd die we wellicht nog eens gaan 
tonen. Helaas moest De Kunsterij per 1 januari j.l. het pand verlaten. 
Er is naarstig gezocht naar een ander pand, dat zowel gebruikt kan 
worden als kantoor van de wijkraad als als galerie voor vrijetijds-
kunstenaars, tot nu toe nog zonder resultaat.

zwerfvuilopruimers is om met lege zakken op pad te 
gaan, met lege zakken terug te komen en dan de 
grijpers in een stoffige kast voor heel lange tijd op te 
bergen.

Zin om een keer mee te doen met schonen? 
Laat dat even weten via de rubriek ‘contact’ van 
www.wijkraadorden.nl of mail of bel met Dick: 
dickverboom@hotmail.com T 055 355 23 00 of Bram: 
adebruin03@hetnet.nl T 055 355 58 48. En tot ziens! 
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download ook de route door Brink en Orden

Wijkraadroute langs 
zes sprengenbeken

De wijk Brink en Orden telt vele  
sprengenbeken. Ooit prominent  
aanwezig in de wijk, toen in het 
verborgene ondergronds en nu steeds 
meer nadrukkelijker bovengronds te 
bewonderen. 
Aantrekkelijk om te zien, maar 
tegenwoordig vooral ook een nuttige 
functie in de afvoer van een teveel aan 
grondwater, van regenwaterafvoer 
en een transportweg voor dieren en 
planten in en langs het water richting 
stad of richting de bossen naast de 
wijk. Ze worden door de gemeente ook 
toegankelijker gemaakt om ervan te 
genieten en erlangs te recreëren. 

U kunt alle zes sprengenbeken leren kennen 
tijdens het volgen van een door de wijkraad 
ontworpen fiets- of wandeltocht met een 
lengte van circa 12,5 km. In de beschrijving 
van de route vindt u tevens korte beschrijvin-
gen van een aantal historische plekken waar 
activiteiten langs de sprengenbeken als 

papierfabricage, wassen en bleken van 
wasgoed hebben plaatsgevonden. Een 
verleden dat voor onze wijk ergens 400 jaar 
geleden begon met het graven van sprengen. 

Een spreng is van oorsprong veelal een 
verlenging van een bestaande beek, of een 
waterafvoer van een veengebied, naar plekken 
hoger op de Veluwe om daar op een geschikte 
plek een (kunstmatige) bron te graven. 

Een spreng is dus een kunstmatige waterloop 
gemaakt om bronwater te brengen naar een 
watermolen. Kunstmatig, maar vooral ingenieus, 
was ook de aanleg van een buisleiding van de 
koppen van de Orderbeek naar het paleispark 
van Paleis Het Loo. in die tijd van de 17e eeuw. 
Een herinnering daaraan komt u ook tegen op 
de route. 

Zie voor de beschrijving van de route en 
een routekaartje op de webpagina van de 
wijkraad: www.wijkraadorden.nl.
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Oudste flatgebouw in Brink en Orden

Wist u dat de eerste hoogbouw in 
Apeldoorn in onze wijk staat? Zestig jaar 
geleden werd aan de Sprengenparklaan 
begonnen met bouw van 144 flatwonin-
gen, verdeeld over vier woonlagen. 

Het appartementengebouw stond toen aan 
de rand van het Sprengenbos. De toenmalige 
voorzitter van Woningbouwvereniging 
De Goede Woning, Jan van Emst, metselde de 
eerste steen op 19 augustus 1952. Een gedenk-
steen in de gevel herinnert aan deze gebeurte-
nis. Vanwege de rijke vormgeving heeft de 
gemeente Apeldoorn de gebouwen tot 
monument verklaard.
De Woningstichting besloot dan ook tot een 
grondige renovatie met behoud van de 
oorspronkelijke architectuur. De werkzaam-
heden omvatten zowel de buiten- als de 
binnenzijde van de gebouwen. De oude 
kunststof kozijnen werden vervangen door 
nieuwe houten kozijnen in oude stijl. De 
buitengevels werden grondig gereinigd en 
opnieuw gevoegd. Op de begane grond zijn 
nieuwe aluminium schuifpuien aangebracht en 
een metalen hek, dat lijkt op de bijzondere 
vorm van de balkonafscheiding van de 
bovenverdiepingen. Keukens, badkamers en 
toiletten zijn vernieuwd en de vloeren en muren 
zijn zoveel mogelijk geïsoleerd.
Hoewel het de bedoeling was de werkzaam-
heden eind 2012 volledig af te ronden, is dit 
beperkt gebleven tot de eerste helft van het 
project. Het is zeker de moeite waard om dit te 
gaan bekijken. De oorzaak van de tegenvaller 
moet niet gezocht worden bij de bouwers, maar 
bij de aanwezigheid van vleermuizen die 

wonen in de ruimte tussen de spouwmuren. 
Deze ruimte dreigde gevuld te worden met 
isolatiemateriaal. Men heeft dit probleem 
opgelost door een deel van de isolerende 
vulling van de spouwmuren achterwege te 
laten. In plaats hiervan zijn binnenmuren 
geisoleerd. 
Bij de start van de tweede helft van het project 
bleken deze beschermingsmaatregelen volgens 
het betrokken ministerie niet te voldoen aan de 
vereisten in de Natuurbeschermingswet. 
Het werk aan de buitengevels mocht niet 
worden gestart alvorens een oplossing werd 
gevonden. Het wachten is nu dus op een 
oplossing. De nieuwe houten ramen en 
kozijnen zijn zolang ergens opgeslagen... 

De linkerkant (=centrumkant) 
is onlangs gerenoveerd. De 
rechterkant (=Jachtlaankant) 
zou nog moeten.
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De Daalakker
In oktober 1917 diende het bestuur van 
woningbouwvereniging de Goede Woning 
een aanvraag in voor de bouw van 66 
arbeiders woningen in plan de Daalakker. 
Voor een aanneemsom van 1500 gulden 
per woning werden er karakteristieke ‘twee 
onder één kap’ huizen gebouwd naar een 
ontwerp van architect A. van Driessum.

De woningen hadden een kleine kamer met 
slaapkamer en in het achterhuis een wc met 
tonnetje en een zeer eenvoudige keukentje. 
Waterleiding was er toen nog niet. Een centrale 
pomp tussen de Kruisakkerweg en Zanderijweg 
zorgde destijds voor drinkwater voor alle 
bewoners van het buurtje.
Mevrouw Van den Hoff is een van de oudere 
bewoonsters van dit buurtje en werd geboren in 
1928 op de Daalakkerweg 6. Ook na haar 
trouwen bleef zij in de buurt wonen en als 
gevolg van de woningschaarste na de oorlog 
ging zij met haar man inwonen bij een weduwe 
op Daalakkerweg 4. Op de zeer kleine 
bovenverdieping werd een woonkamertje en 
een slaapkamertje gemaakt en de overloop  
werd ingericht als ‘keuken’. Op deze ‘bovenwo-
ning’ werden ook haar 2 kinderen geboren 
waarvoor ook nog een plekje moest worden 
ingeruimd. De saamhorigheid onder de 
bewoners was echter zeer groot: zo werd er 
gezamenlijk kolen en aardappels ingekocht  
door de buurtbewoners.

In 1967 vond de eerste grote verbouwing plaats 
vertelde Hennie Roelofs. Zij is geboren en 
getogen op de Zanderijweg 28 en woont er 
nog steeds. Er werd een echte wc, een douche  
en een keuken aangebouwd. Eindelijk lekker 
douchen en niet meer badderen in het teiltje  
voor de kachel. Ook de gang naar het centrale 
gemeentelijke badhuis -voor 5 cent kon men 
hier douchen- behoorde tot verleden tijd.

Begin jaren 80 vond er een tweede grote 
verbouwing plaats, de keuken werd bij de 
kamer geplaatst en men kon kiezen voor een 
grotere woonkamer of een extra slaapkamer 
op de begane grond.

Nieuw bestemmingsplan voor Orden, 

Driehuis, Brinkhorst en Waterloo

De woningen zijn tot voor drie jaar geleden 
altijd huurwoningen geweest. Net zoals bij 
meerdere woningbouwprojecten worden de 
woningen bij leegstand door de Goede 
Woning nu te koop aangeboden. Ondanks de 
stagnatie op de woningmarkt zijn de woningen 
op de Daalakker zeer gewild. Lang blijven deze 
woningen dan ook niet leegstaan. De prettige 
leefomgeving, het eigen dorpse karakter en de 
ruime percelen waarop de woningen staan 
zullen hier ongetwijfeld hun invloed op hebben. 
Kortom een echte ‘Apeldoornse Buurt’ buurt 
waar mensen graag willen wonen. 

fotos: verenigin Oud Apeldoorn

In afwijking van procedures zoals in het 
verleden werden gehanteerd, staat er in 
2013 een nieuwe aanpak door de gemeente 
in de steigers. Onze wijk is hiervoor een 
pilot. Elke tien jaar moet een bestemmings-
plan opnieuw worden gemaakt. 
Bij het eerste gesprek op het stadskantoor 
over het nieuwe bestemmingsplan hebben 
wij het over de burgerparticipatie gehad en 
het meedenken vanuit de wijken.

In het verleden kwam er een voorontwerp 
bestemmingsplan op tafel, waar vaak niet veel 
meer aan aan te passen was. Deze nieuwe 
aanpak is geheel anders. Natuurlijk zijn er 
kaders waarlangs gewerkt gaat worden, 
maar de inbreng van burgers en ondernemers 
gaat nu duidelijk meetellen. 

Wat gaat er zoal gebeuren? Er gaat een 
wijkschouw worden georganiseerd met de 

wijkraad, er volgt een motie van uitgangs-
punten die zal worden geschreven,
er wordt een SWOT-analyse gemaakt en
er wordt een R.O. (ruimtelijke ontwikkeling)-
visie opgesteld.

Er is een klankbordgroep opgericht waarin 
een aantal bewoners uit de diverse 
wijkdelen en enkele ondernemers bereid 
gevonden zijn zitting te nemen. 

Met een zo breed mogelijk draagvlak zijn 
wij ervan overtuigd, dat er een goed 
bestemmingsplan voor onze wijken gaat 
komen.
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Tekst en foto’s: 
Ellen Beernink en Grietzen de Ruiter,
LOKKMar

Het Landelijk Opleidings- en 
Kenniscentrum van de Koninklijke 
Marechaussee gaat begin volgend 
jaar verder als OTCKMar, Opleiding-, 
Training-, en kennisCentrum Koninklijke 
Marechaussee. Een naamsverandering is 
één, maar daar blijft het niet bij. 

De transformatie is het startpunt om op een 
andere manier te werken. Een manier van 
werken waarbij niet alleen de resultaten 
centraal staan, maar waarbij ook het welzijn 
van alle medewerkers, leerlingen en cursisten 
een uitgangspunt is. Binnen de marechaussee is 
het opleidingscentrum immers verantwoordelijk 
voor de professionele en persoonlijke 
ontwikkeling van alle marechaussees.

Bij een nieuwe naam en visie hoort ook een 
modern complex en daar wordt al geruime tijd 
aan gewerkt. Januari 2010 is de grote renovatie 
op de Koning Willem III kazerne van start 
gegaan. In 2017 moet het volledige project 
gerealiseerd zijn. De stafgebouwen en de 
legeringingsgebouwen zijn gerenoveerd en in 
gebruikgenomen. 

Onlangs is gestart met de renovatie van 
gebouw 55 met daarbij een stukje nieuwbouw. 
In het te renoveren gedeelte zal in de toekomst 
onder andere de Transportgroep, het Logistiek 
centrum en een gedeelte van de sport komen. 
In het nieuw te bouwen gedeelte onder het 
maaiveld komt de sport-/schietaccommodatie. 

Ook wordt aan de zijde van de Sportlaan  
een parkeergelegenheid gebouwd voor de 
leerlingen en cursisten. Oplevering en in 
gebruikname van dit deelproject zal zijn  
begin 2014. Hierna wordt gestart met de 
buitensportaccommodatie, waaronder de 
internationale hindernisbaan.

Als project 55 gereed is, is het nieuw te bouwen 
lesgebouw aan de beurt. Met een aantal 
functionarissen van het opleidingscentrum en  
de architect wordt overlegd hoe dat gebouw 
er van binnen uit moet komen te zien. Nadat 
dit project is gerealiseerd, wordt de terrein-
voorziening aangepakt. 

Wat de bestemming wordt van de gebouwen 
99/105 en 107 (Frank van Bijnenkazerne) is  
nog niet duidelijk. Dat heeft te maken met  
het inpassen van het District Landelijke en  
Buitenlandse Eenheden van de Koninklijke 
Marechausse, dat nu nog is gehuisvest op  
Kamp Nieuw Milligen.  

Na de zomervakantie 2013 wordt de onder-
grondse accommodatie gerealiseerd.

Opleidingscentrum Koninklijke 
Marechaussee moderniseert

Momenteel is gebouw 55 aan de beurt om 
gerenoveerd te worden. Begin 2013 worden binnen 
in gebouw 55 het Logistiek centrum, de oefenhuizen, 
fitnessruimtes en garages geplaatst. 
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Laatste nieuws De geplande aanpak voor eind 2013 
kwam in gevaar door de bezuinigingen. 
Plannen zijn geschrapt en ook de Jacht-
laan zuid e.o. werd een onderwerp om 
door te schuiven.

Uw wijkraad, mede ondersteund door een actie 
van bewoners, richting gemeente en politieke 
partijen, heeft ervoor gezorgd dat de plannen 
toch worden uitgevoerd.
Het budget is krap, maar met enige creativiteit 
kan er toch een mooi resultaat worden bereikt.

De wijkraad is nauw betrokken bij het project-
plan, waarvoor waardering richting de 
gemeente. Wij hebben knelpunten met het oog 
op veiligheid ingebracht, zoals de oversteek 
van kinderen o.a. bij de Germanenlaan en het 
gevaarlijke kruispunt Jachtlaan/Blekersweg en 
Zanderijweg.

Hier had 
uw advertentie 
kunnen staan !

Voor meer informatie, 

neem contact op met 

Gerard Laks

T 055 - 355 18 26

e-mail: g.w.laks@planet.nl

Ideeën en mogelijke oplossingen zijn met 
deskundigen besproken, er wordt nu een 
projectplan opgemaakt. 

In maart heeft er al een bewonersavond 
plaatsgevonden voor de Blekersweg/ 
Zanderijweg. Daarin werd een aantal 
mogelijke oplossingen uitgelegd voor de 
gevaarlijke kruising. 
Eind mei worden de bewoners van de Jachtlaan 
en Driehoek en omgeving uitgenodigd voor een 
info-avond.

De voorbereidingen -voorafgaand aan de 
aanbesteding- kosten nu eenmaal tijd. 
Wanneer alles volgens plan loopt, gaan de 
werkzaam heden van maart 2014 – juni 2014 
plaatsvinden.

Wegdekrenovatie van de Jachtlaan zuid, Driehoek en Polhoutlaan gaat toch door!



Pieter de Hoochlaan
Op de Pieter de Hoochlaan is bij de ingang van 
de speeltuin Kindervreugd een verkeersmaatre-
gel genomen om de snelheid daar te beperken. 
Het gaat hier om een drempel en een wegver-
smalling. Zo’n kindvriendelijke oversteekplaats 
zal op termijn ook elders in de wijk Orden 
worden doorgevoerd.

Asselsestraat
Op de Asselsestraat tussen de Laan van 
Spitsbergen en het Orderbos zijn een tweetal 
drempels aangebracht om de snelheid aldaar te 
beperken.

Jachtlaan
Het kruispunt Jachtlaan/Zanderijweg/Blekers-
weg zal in het tweede kwartaal van 2014 
veiliger worden gemaakt, tegelijkertijd met de 
aanpak van het wegdek van de Jachtlaan tussen 
de PWA-laan en het spoor. 

Frankenlaan
Het gebied rondom de Frankenlaan/Saksenlaan 
wordt ingericht als 30 km zone. Er is gekozen 
voor een veilige oversteek met een brede 
middenberm. De werkzaamheden zijn inmiddels 
uitgevoerd.

Winkelcentrum
De laad- en losplaats bij het winkelcentrum 
Orden, langs de Laan van Orden, is inmiddels 
voorzien van een niet-parkerenkruis. De 
verwachting is dat de laad- en losplaats nu 
alleen voor laden en lossen zal worden 
gebruikt en niet voor parkeren. 

Lopende projecten verkeer
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Parkeren blijft een 

lastig onderwerp

Laatst was ik in gesprek met een  
stedenbouwkundige van de gemeente 
Nieuwegein. Zijn stelling was dat wijken 
verloederen op het moment dat het 
oorspronkelijke stedenbouwkundig plan 
wordt aangetast en gewijzigd. Doordat 
bijvoorbeeld de mooie lage groenstrook 
verwordt tot een ondoordringbaar  
heesterbos of doordat groen of brede 
trottoirs veranderen in parkeerplaatsen. 

De ‘schuld’ hiervoor legde deze stedenbouw-
kundige bij de beheerders. Zij zouden geen 
geld meer hebben voor een goed onderhoud 
of renovatie van de buitenruimte en zouden te 
snel meegaan in de ideeën van bewoners.  
Dat lijkt mij te gemakkelijk. Wekelijks, zo niet 
dagelijks, heb ik te maken met het werk van de 
beheerders. Mijn ervaring leert dat zij aan alle 
kanten bezig zijn om zo goed mogelijk een 
match te maken tussen beleid en (oorspronke-
lijke) visie en de veelal logische wensen van de 
bewoners. En dat alles ook nog met steeds 
bescheidener middelen. 

Toch had de stedenbouwkundige volgens mij 
wel een punt: een goede stedenbouwkundige 
opzet kan een wijk een blijvende waarde 
geven. Vanuit mijn dagelijkse werkpraktijk ben  
ik tot de conclusie gekomen dat een goede 
stedenbouwkundige opzet een opzet is waarin 
voldoende ruimte is zodat iedereen elkaar niet 

meteen in de weg zit maar waarin ook een 
bepaalde intimiteit is, gecreëerd door groen, 
water, pleinen of andere, wat ik dan noem 
‘zachte’ elementen zodat mensen er plezierig 
kunnen wonen en verblijven. En om dan terug te 
komen op de titel van dit stukje: het parkeren 
van auto’s is hier lastig mee te combineren. 
De beste oplossing is nog als mensen op hun 
eigen terrein plaats hebben om de auto neer te 
zetten. Maar dan moet het nog best een aardig 
perceeltje zijn om de auto naast het huis te 
kunnen zetten in plaats van recht voor de 
voordeur. In wijken als De Parken, Berg en Bos, 
De Naald en delen van de andere wijken in 
Noordwest lukt dat meestal nog wel maar ik 
heb wel eens nieuwbouwwijkjes gezien waarbij 
de mensen niet eens meer uit het raam konden 
kijken omdat alle auto’s in hun voortuintje daar 
recht voor stonden. Wat ook kan is een 
voldoende diepe voortuin met daarvoor weer 
een trottoir zodat je elkaar toch kunt spreken 
en ontmoeten. Of, een oplossing die tegen-
woordig nog wel eens gekozen wordt: een 
aparte parkeerplek aan het eind van de straat 
zodat de straat autovrij blijft. 

Maar goed, ook in de wijken waarin de straten 
meestal ‘autovrij’ kunnen zijn is incidenteel 
sprake van parkeeroverlast. In Berg en Bos gaat 
het dan bijvoorbeeld om parkeren bij drukke 
dagen voor de attracties. Bij De Naald gaat het 
om evenementen op en bij het Loo. 

Bij De Parken gaat het om open dagen van de 
scholen, etc. Vraag is wanneer er nu sprake is 
van een dusdanige mate van parkeeroverlast 
dat het niet (meer) leefbaar is en er maatrege-
len genomen moeten worden. Is dat op het 
moment dat bewoners zelf in hun straten geen 
parkeerruimte meer kunnen vinden? En is de 
grens dan ook bereikt als dat bijvoorbeeld 
alleen op de zaterdag zo is? Of is het op het 
moment dat de straten elk weekend vol staan 
zodat het ‘zicht’ van de buurt wordt aangetast? 
Weet u het antwoord? Ik niet.

De volgende vraag: wie moet bepalen welke 
maatregelen worden uitgevoerd? Is het de 
gemeente die vanuit algemeen belang bepaalt 
en haar visie aan de gebruikers en bewoners 
oplegt? Of zijn het juist de bewoners met een 
‘meeste stemmen gelden’ systeem? Of..? 
Ook hierop weet ik het antwoord niet. 

En dan nog de vraag: wie gaat de maatregelen 
uitvoeren en betalen? Zijn dat de attracties 
vanuit de gedachte dat ‘de veroorzaker 
betaalt’? Of is dat de gemeente omdat er 
immers ook een algemeen belang gediend is bij 
het bestaan van de attracties (bekendheid van 
Apeldoorn, spekken Apeldoornse economie). 
Tja...

Feit is wel dat dit onderwerp momenteel veel 
aandacht vraagt. Vooral in Berg en Bos. Laten 
we hopen dat het lukt om met elkaar tot goede 
afwegingen en afspraken te komen.

stadsdeelmanager
José Cvetanoviç
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Hockey is een sport die al duizenden jaren 
bestaat. In het Nationaal Archeologisch 
Museum van Athene hangt een marmeren 
reliëf uit 500 v.Chr. met twee duidelijk 
herkenbare hockeyspelers.  

Hockey is nog steeds populair. Denk aan de 
Nederlandse prestaties op de laatste Zomer-
spelen in Londen. Wat hebben we genoten. 

Nieuw programma tochten in 2013

Fietsgilde Apeldoorn

vol te houden, het ligt niet hoger dan 15 km/uur 
zodat u voldoende gelegenheid heeft om de 
omgeving in u op te nemen of een praatje met 
een andere fietser aan te knopen. Er zijn 
voldoende pauzes voor koffie, lunch en thee. 
Rond een uur of vier komt u na een leuke dag 
weer terug op het vertrekpunt.

Deelname staat open voor iedereen tegen 
betaling van € 2,50, te voldoen bij het vertrek. 
Vooraanmelding is niet nodig. De routes gaan 
over het algemeen over goed berijdbare en 
verharde fietspaden en rustige binnenwegen. 
Deelnemers met een fiets met elektrische 
trapondersteuning zijn van harte welkom.

Alle gegevens over de fietstochten vindt u op 
de website www.fietsgilde-apeldoorn.nl. 
Bovendien worden de tochten aangekondigd in 

Iedereen kan genieten van hockey. Als speler, 
vrijwilliger of enthousiaste ouder langs de lijn. 
In Apeldoorn kan dat bij AMHC, de mooiste 
club van de regio. Het sportcomplex is prachtig 
gelegen in de bossen van Sportpark Orderbos. 
We zijn een echte familievereniging met ruim 
duizend leden, waar plaats is voor jong en oud. 
AMHC heeft alles in huis om het zowel de 
recreatie- als de prestatiehockeyer naar de zin 
te maken. Kinderen kunnen zich vanaf vijf jaar 

opgeven als lid. Daarnaast zijn er mogelijkhe-
den om tot op hoge leeftijd actief te blijven 
hockeyen. Over leeftijd gesproken: volgend 
jaar vieren we onze 85ste verjaardag. 
Respectabel toch?

Kijk op www.apeldoornsemhc.nl en facebook 
of kom gewoon eens kijken. 
U bent van harte welkom. 

Ook in 2013 biedt het Fietsgilde Apeldoorn 
u een interessant programma van ontspan-
nen recreatieve fietstochten onder leiding 
van vertellende gidsen. Op 1 mei gaat de 
eerste tocht van het seizoen naar de witte 
pauwen op het landgoed Staverden. 
Daarna is er iedere week een andere tocht 
tot de tweede helft van oktober. Er zijn 
zowel middagtochten van ca. 30 km als 
dagtochten die in lengte variëren tussen 35 
en 60 km. De routes voeren door bos en hei 
op de Veluwe en ook langs de weteringen 
en landgoederen van de IJsselvallei. 

U bent echt een dagje uit op deze gezellige 
fietstochten. De gidsen weten de weg en 
vertellen onderweg allerhande wetens-
waardigheden op het gebied van cultuur, 
natuur en geschiedenis. Het tempo is goed 

Apeldoornse Mixed Hockey Club voor iedereen

de Apeldoornse en regionale media en in 
de Recreatiekrant. U kunt ook telefonisch 
een programmafolder opvragen op nummer 
06 21 92 98 71.

Graag tot ziens op één van de fietstochten, 
want met het Fietsgilde Apeldoorn kom je 
nog eens ergens.

ingezonden
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Even terugblikken op een feestelijke 
Algemene vergadering van de wijkraad 
van 10 oktober j.l. 25 jaar van de wijkraad 
en haar voorgangers werd gevierd in de 
aula van het Cortenbosch college aan de 
Beatrixlaan. 

Het werd een feestelijke avond, waarop het 
bestuur zich mocht verheugen in een heel grote 
opkomst. Wij mochten veel bezoekers 
verwelkomen waaronder o.a. buurtbewoners, 
wijkagenten, een grote delegatie van de 
politieke partijen, en een vertegenwoordiging 
van het Sprengendorp.
Er was gezorgd voor een traktatie bij de koffie 
en de thee en het geheel werd muzikaal omlijst 
door onze buurtbewoner Arie Jansen. In de hal 
waren 42 oude foto’s uit de wijk geëxposeerd,  
hier werden oude herinneringen weer levend.
Het bestuur nam afscheid van Oene de Boer,  
voorzitter van de commissie Bouwen & Wonen. 
die vanwege zijn nieuwe werkkring zijn 
wijkraadswerk niet meer kon combineren.
Bert Vierhout heeft deze taak op zich genomen. 
Wiebe Okkema, voorzitter van de commissie 
Verkeer, heeft zijn functie neergelegd. Wiebe 
blijft wel lid van de commissie en kan zijn kennis 
overdragen aan Gerhard Brummelkamp, die per 

1 januari de taak als voorzitter van de 
commissie Verkeer overgenomen heeft. Lida 
Schaap heeft zich voorgesteld als nieuw lid van 
de commissie Bouwen & Wonen. Hans Amse, 
onze penningmeester, heeft weer voor dire jaar 
bijgetekend. Verder in het Wijknieuws stellen 
de nieuwe leden zich aan u voor.

Er was een interessant programma opgesteld 
met als hoofdthema het optreden van bewoners 
uit het Sprengendorp, die een aantal verhalen 
uit het verleden voordroegen.
Naast een uitleg over het renovatieproject van 
het Schilderskwartier door Gert van Otterloo 
van De Goede Woning en André Huiskamp 
namens de klankbordgroep, werden wij ook 
verder bijgepraat over de Toekomstagenda 
door onze stadsdeelmanager. Onze stadsdeel-
wethouder Olaf Prinsen heeft het woord 
gevoerd en bij de afsluiting van de avond werd 
het bestuur door de stadsdeelmanager José 
Cvetanovic en de buurtregisseur Jan van Eijk 
verrast op een mooi lied, begeleid met een 
confettiregen.
Onder genot van een drankje en een hapje 
werd door velen nog leuk nagepraat en ook 
over de vele positieve veranderingen in 
de wijk gesproken.

Terugblik op feestelijke AV

Arie Jansen zorgde voor de muziek

De expostie met oude foto’s in de hal

Verhalen uit het verleden door een bewoonster

Gebakjes in stijl
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Inburgeren in Brink en Orden: hoe kan  
je dit beter doen dan plaatsnemen in  
de wijkraad?

Het begon op een verjaardag bij goede 
kennissen waar ik Gerard Laks ontmoette: 
de bevlogen voorzitter van onze wijkraad.  
Na hem verteld te hebben dat ik sinds kort 
het mooie Enkhuizen had verlaten en in 
Apeldoorn aan de Zanderijweg ben komen 
wonen wist hij mij enthousiast te maken om iets 
voor de wijk(raad) te gaan doen. 

Na 5 kinderen te hebben grootgebracht en 
een drukke baan als financieel medewerkster 
te hebben gehad, leek me dit wel wat. 
Tijd genoeg dus buiten het oppassen op de  
4 kleinkinderen om wat te gaan ondernemen. 
Als jullie me zoeken en jullie fietsen toevallig 
door de Zanderijweg, dan is de kans groot dat 
jullie mij vinden op de gele klompen van mijn 
schoonmoeder wroetend in onze heerlijke tuin.

Lida Schaap
commissielid Bouwen en Wonen

nieuw bestuurslid en voorzitter commissie Verkeer

Gerhard Brummelkamp 
ziet nieuwe kansen

Lida Schaap stelt zich voor

nieuw commissielid Bouwen en Wonen

Aan het begin van een nieuw jaar, met 
nieuwe kansen en mogelijkheden, is het 
een uitdaging om deel te nemen aan het 
bestuur van wijkraad Brink & Orden, als 
voorzitter commissie Verkeer. Mijn naam is 
Gerhard Brummelkamp, geboren in 
Vaassen, gehuwd met Alie en we wonen 
inmiddels ruim 40 jaar in de wijk Orden 
aan de Asselsestraat (Asselsepad). 

Mijn opleiding is Werktuigbouwkunde, Wis- 
en Natuurkunde en aanvulling Koudetechniek 
(HTS te ‘s-Hertogenbosch). Na mijn militaire 
dienst-periode ben ik 40 jaar werkzaam 
geweest als projectmanager voor het realise-
ren van industriële koel- en vriesinstallaties 
voor o.a. brouwerijen, zuivelfabrieken, 
slachterijen en kunstijsbanen. Momenteel werk 
ik zelfstandig en geef advies en training voor 
de koudetechniek, airconditioning, EG richtlijn 
drukapparatuur en F-gassenverordening. In de 
vrije tijd zijn hardlopen, wielrennen, bergsport 
en golf mijn favoriete bezigheden.

Al enige jaren maak ik deel uit van het bestuur 
van de Stichting Vrienden van Mandala. We 
organiseren busreizen in het voor- en najaar, 
feestavonden, lezingen met beelden verzorgd 
door natuurfotograaf of jachtopziener, 
bootreis met high-tea, etc. 

Mijn eerste contacten met het werk voor de 
gemeenschap begonnen in 1984, toen er een 
voorlopig bestemmingsplan Apeldoorn 
West(Berg & Bos) door de gemeente werd 
gelanceerd.

De bewoners rond de westkant van de 
Asselsestraat, de Driehoek en de Frankenlaan 
maakten zich grote zorgen over de consequen-
ties voor de buurt. We traden naar voren als 
Werkgroep Asselsestraat e.o. waar ik secretari-
aatswerk ging doen. Het plan ging de prullen-
mand in en pas in 1992-1994 hadden we als 
Werkgroep Asselsestraat e.o. intensief overleg  
met de gemeente over het huidige bestem-
mingsplan Apeldoorn West. Bepaald werd dat 
de publieksingang van het park Berg en Bos aan 
de JC Wilslaan bleef en niet naar de Asselse-
straat werd verplaatst en dat er niet op de ring 
van het sportpark Orden werd geparkeerd.  
De huidige parkeerplaatsen aan de JC Wilslaan 
werden uitgebreid en bij grote drukte werd de 
JC Wilslaan als overloop parkeren gebruikt. 

Doordat de Werkgroep Asselsestraat e.o. geen 
status heeft (statuten e.d.), waar we de nadelen 
van ondervonden bij onze protesten tegen de 
Jagers Manifestatie en de Ruiterkampioen-
schappen, waar we “niet ontvankelijk” werden 
verklaard, zijn we meer onder de vleugels van 
de wijkraad Brink & Orden gedoken. Dat is 
momenteel ook het geval in de discussies over 
het Bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 
met betrekking tot uitbreiding van de stadion-
faciliteiten van betaald voetbalorganisatie 
AGOVV. 
Omdat ik intussen wel enige ervaring heb 
opgedaan in het overlegtraject sinds 1984 
en omdat de wijkraad behoefte had aan een 
voorzitter voor de commissie Verkeer was het 
verzoek tot intrede hiervoor snel beslist en 
door de ALV beklonken.

Ik denk dan ook mij meer algemeen in te kunnen 
zetten voor de gemeenschap waarbij Verkeer 
en Parkeren in de wijk Brink & Orden centraal 
zal staan.   

Groet, 
Gerhard Brummelkamp
voorzitter commissie Verkeer



Agenda 
Algemene Vergadering 17 april
 

Naamswijziging
Alhoewel de Wijkraad haar naam officieus al 
heeft gewijzigd, is voor de officiële aanpassing 
van de naam de goedkeuring nodig van de 
aanwezige bezoekers op de algemene 
vergadering.
Het bestuur verzoekt u de naamsverandering 
goed te keuren op de algemene vergadering 
van 17 april s.s..
Een ontwerp van de akte ligt ter inzage op het 
woonadres van de secretaris.

Mandala
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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-mail: wijkraadorden@planet.nl.
Het wijknieuws verschijnt doorgaans 
medio september/oktober en maart/
april.

Datum
woensdag 17 april 2013

Locatie 
Brasserie van Mandala 
aan de Sportlaan 2 in 
Apeldoorn

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

Agenda 
 
1. Opening 20.00 uur 
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Ingekomen stukken door de secretaris
4.  Notulen Algemene Vergadering van  

10 oktober jl.
5.  Financieel verslag over 2012 door de 

penningmeester
6.  Naamswijziging van de wijkraad met 

stemming
7. Nieuws van de commissies
8.   Nieuw Bestemmingsplan Orden:  

toelichting door José Cvetanovic,    
Stadsdeelmanager

 Pauze

9  Hoofdonderwerp: een lezing over het 
ontstaan van de Veluwe door de bekende 
Stadsecoloog Gert Jan Blankena, die ook 
regelmatig in de Stentor een column 
publiceert.

10.  Behandeling van uw vragen en suggesties 

 Sluiting omstreeks 22.00 uur

Even napraten onder het genot van een glaasje 
en een hapje.

De eerstvolgende uitgave van Wijknieuws 
komt uit in september/oktober 2013. 
De uiterlijke aanleverdatum voor kopij van 
die uitgave is in de laatste week van juli 
2013. Stuur uw kopij naar Wijkraad  
Brink & Orden t.a.v. redactie Wijknieuws,
Postbus 2327, 7301 EA Apeldoorn
Of e-mail uw kopij naar: 
laetitia@vosgroep.com



Bestuur

 

Gerard Laks
voorzitter
Jachtlaan 328, 7312 GV 
T 055 - 355 18 62
e-mail: g.w.laks@planet.nl 

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 29 B
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
• Willem van Engeland
Driehuizerweg 43, 7312 DT
e-mail: thuis@vanengeland.nl 

Kascommissie
• W.G.M. v.d. Wal, 
P. de Hoochlaan 114, 7312 PN
• L. Hoving, Frankenlaan 9, 7312 TC

Commissie voor Website & Wijkkrant
• Laetitia Bosch (wijkkrant) 
Hezeweg 58, 7335 BR 
T 055 - 533 69 22
e-mail: laetitia@vosgroep.com
• Redactie: Gerard Laks, Margaret 
Bakker en Laetitia Bosch
Webmaster: Gerard Beltman 
adres, zie links
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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 digitale 
nieuwsbrief van de wijkraad Orden? 
Dan blijft u nog beter op de hoogte 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

De Zonnebloem, afd. Centrum West 
T 055 - 355 82 00
e-mail: zonnebloemapeldoorn@gmail.com

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

Wijkagenten: 
Eddy van Essen 
Spreekuur in het +Punt Orden, 
Germanenlaan 370,  
maandagmiddag van 14.00 - 15.00 uur. 
T 0900 - 8844 
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.

Stadsdeelmanager NoordWest
José Cvetanoviç 
M 06 - 543 682 45 of T 055 - 580 20 12 

Wisselwerk NoordWest 
Vosselmanstraat 300,  
Postbus 10119, 7301 GC  
T 055 - 521 96 44
e-mail: info@wisselwerk.nu

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

Buurtregisseur
Jan van Eijk  
T 06 - 526 347 73
e-mail: jveijk@wisselwerk.nu 

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

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

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

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

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

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

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

MD Veluwe
T 0900 - 230 0 230 (lokaal tarief)
www.mdveluwe.nl

Kapsalon 
aan het Ordenplein 18

Telefoon 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



Winkelcentrum 
project Orden
Wat een vaart zit er in het project: op 7 november 
werd de eerste plaquette symbolisch geplaatst, 
precies 27 maanden en 1 dag nadat de eerste 
brainstorm groeps gesprekken in het +Punt met 
alle belanghebbenden plaatsvonden.

De oude plaquette van de woningstichting St. Joseph 
krijgt ook weer een plaats in een van de muren.
Bij het verschijnen van het Wijknieuws zijn er al huizen 
bewoond aan de Morinistraat. Het duurt nog even voor 
de bewoners van de Hobbemalaan hun huis kunnen 
betrekken. 
Het project loopt als een speer, het winkelcentrum zal er 
eind dit jaar al staan en het GOED is gepland om in het 
late voorjaar van 2014 de eerste bezoekers te mogen 
verwelkomen.

Doe mee aan de wedstrijd
Om een nieuwe naam voor het winkelcentrum te 
bedenken, schrijft de wijkraad een wedstrijd uit.
Voor eind juni a.s. kunt u een voorstel doen en dit aan 
het postbusnummer van de wijkraad Brink & Orden 
sturen, of per e-mail aan het secretariaat (adres op  
pag. 48). De winnende inzending ontvangt een 
boekenbon van 25,- euro van de wijkraad.  
De uiteindelijke naam wordt samen met de gemeente 
gekozen.

Pilot project voor het weren 
van vrachtverkeer uit de 
woonwijken

Veel bewoners aan doorgaande straten hebben last van vrachtverkeer, 
dat hier helemaal niets te zoeken heeft, maar de kortste route kiest of 
via een navigator wordt geleid. Over bestemmingsverkeer hebben wij 
het natuurlijk niet.

Er is recent een project gestart door de wijkraad Brink & Orden waarin 
meewerken de wijkvereniging Berg & Bos, de wijkraden de Naald, 
Kerschoten en Wenum-Wiesel. Een paar voorbeelden: de Amersfoortseweg, 
Zwolseweg, Jachtlaan, Anklaarseweg, Beatrixlaan, PWA-laan en natuurlijk nog 
andere straten. Om hieraan wat te gaan doen, hebben wij met elkaar de wens 
van een pilot-project aangekaart bij de wethouder Hans Brouwer en de 
afdeling Mobiliteit.

De gemeente wil hieraan meewerken en er is een projectgroep opgericht met 
o.a. deelnemers uit de betreffende wijkraden en wijkvereniging. Kort samenge-
vat zal er een dialoog moeten worden aangegaan met de Provincie, CROW en 
TLN transport en logistiek Nederland. Wij zijn ervan overtuigd, dat het kiezen 
van andere routes door transportondernemingen die praktischer zijn en qua 
rijtijd korter, een groot voordeel is voor het vrachtverkeer. Het zware verkeer 
is ook een erg grote extra belasting voor het wegennet in Apeldoorn en hierbij 
heeft ook de gemeente een direct belang.

Wij zullen u van de ontwikkelingen op de hoogte houden via de website, de 
digitale nieuwsbrief en het Wijknieuws.

Gerard Laks, voorzitter

verzin een naam en win 
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