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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Amateurkunstenaars tonen hun werk! 

Creatief in Orden op zaterdag 24 september 2011

Voor het eerst zal dit jaar een kunstmarkt 
plaatsvinden met amateurkunstenaars  
op velerlei terrein van tekenen, schilderen, 
porseleinschilderen, keramiek, houtsnij-
werk, beeldhouwwerk, fotografie, glas, 
bloemschikken en textiele werkvormen. 
Ook amateurmusici zijn welkom. De 
kunstmarkt ‘Creatief in Orden Breed‘ zal 
worden gehouden in Orca en het +Punt. 

De kunstmarkt staat open voor jong tot oud, 
zowel deelnemers als bezoekers. Bovendien 
kunnen scholen met een gezamenlijk werkstuk 
van leerlingen deelnemen.

Als u uw kunstuitingen of -werken wilt laten  
zien of ten gehore brengen, dan kunt u zich  
tot uiterlijk 1 mei 2011 aanmelden bij de 
initiatiefnemers.

Voor bezoekers van de kunstmarkt is deelname 
aan workshops mogelijk. Een hapje en een 
drankje van eigen bodem en van verre staan 
klaar. Voor kinderen zullen er op die dag 
diverse speelgelegenheden zijn zoals een 
springkussen. Voor de exposanten en de  
bezoekers wordt het een hele feestelijke dag, 
zo hopen allen die bij de organisatie betrokken 
zijn.
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Colofon
Wijknieuws is een uitgave van wijkraad Orden en wordt 
gedrukt in een oplage van 6600 stuks. Meer informatie  
over uw wijk kunt u vinden op onze website:

www.wijkraadorden.nl
Ontwerp  Made in Holland, ontwerp en beeld, Apeldoorn 
T 06 255 66 381 • info@madeinholland.tv
Drukwerk  VDA Groep, Apeldoorn

De eerstvolgende uitgave van 
Wijknieuws is in september 2011.  
De uiterlijke aanleverdatum voor kopij 
van die uitgave is in de laatste week 
van juli 2011.

Stuur uw kopij naar Wijkraad Orden
t.a.v. redactie Wijknieuws
Postbus 2327, 7301 EA Apeldoorn
Of e-mail uw kopij naar: 
laetitia@vosgroep.com

Redactie en kopij Wijknieuws
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Inmiddels al weer bijna een jaar actief 
met de wijkraad bezig en ik sta er 
versteld van wat er zo allemaal tot stand 
gekomen is en nog te gebeuren staat.
Veel gebeurd, dat kunnen wij wel 
zeggen, de Website is onder handen 
genomen, een digitale nieuwsbrief 
geïntroduceerd die voor iedereen 
toegankelijk is na aanmelding, de 
communicatie naar u in de wijk hebben 
wij hierbij duidelijk nog verder verbeterd.     
Onze algemene vergadering van 
3 november in Mandela was goed 
bezocht, helaas hadden wij concurrentie 
van voetballend Ajax, na afloop werd 
door velen fijn nagepraat onder het 
genot van een glaasje. 
Bij het officieel openen van de Witte 
Wolken aan de Prinses Beatrixlaan op  
13 november, was een grote opkomst aan 
belangstellenden aanwezig, de wijk heeft 
er een markant complex aan woningen en 
een groot aantal nieuwe bewoners bij 
gekregen, die wij van harte verwelkomen 
in ons verzorgingsgebied.  
Na het uitbrengen van het nieuwe 
Wijknieuws, hebben zich spontaan 
3 nieuwe commissieleden aangemeld, 
Michiel van Daalen en Arjen Everink 
voor de commissie Verkeer en Groen.  
Margaret Bakker gaat commissie Groen 
& Kunst versterken. Wij zijn ook verheugd 
dat de commissie Bouw en wonen na het 

vertrek van Rob Kroon ook weer op 
sterkte is door de komst van Willem 
van Engeland. Als laatste de commissie 
Jeugd en Veiligheid, Remco Strikwerda 
gaat hier de schouders mee onder 
zetten. Het bestuur is erg blij met zo 
een geweldige ondersteuning uit de 
wijk in alle commissies. De commissie-
leden stellen zich nader aan u voor 
elders in het Wijknieuws.
Het +Punt aan de Germanenlaan is nu 
een half jaartje open, de activiteiten 
breiden zich nog steeds uit, er is naast 
de koffieochtenden op allerlei vlak wat 
te beleven voor jong en oud. Voor de 
verdere activiteiten verwijs ik u graag 
naar het artikel in dit blad.
Twee teams studenten van de sociale 
academie Hogeschool Windesheim 
Zwolle hebben onderzoek gedaan, 
één naar onderwerpen als Sociale 
Cohesie en Veiligheid en één team 
naar de mogelijkheden voor activitei-
ten en het kweken van interesse om 
mee te doen bij het +Punt. 
De afstudeerprojecten hebben ons 
ook weer nieuwe gezichtspunten 
aangeleverd, waarmee alle betrokken 
partijen weer aan de slag kunnen.
Wij hebben ook dit jaar een echte 
winter beleefd, helaas wel wat vroeg 
ingezet, waardoor plannen van 
Openbare Werken letterlijk in de 
koelkast moesten worden gezet en niet 
ten uitvoer konden worden gebracht 
zoals gepland voor het einde van het 
jaar. Helaas heeft dit tot vertraging 
geleid, maar dit is niemand te verwij-
ten. Een woord van dank voor hun inzet 
in het afgelopen jaar aan alle actieve 
leden van de wijkraad en andere 
vrijwilligers in de wijken is zeker op z’n 
plaats. 
Ik wens u veel leesplezier. 

Gerard Laks 
voorzitter Wijkraad Orden
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moeten we nog wel maken. Maar als uw 
wijkwethouder ben ik erg blij dat we met elkaar 
op weg zijn. En gezien de positieve houding die 
ik van alle betrokkene de laatste tijd heb 
gezien, heb ik goede hoop dat wij over een 
aantal jaren met elkaar door het hart van 
Orden kunnen lopen, dat er ongeveer zo uitziet  
als u op het plaatje hieronder kunt zien.

Olaf Prinsen, wethouder en 
voorzitter van de Regiegroep Orden

Tunnels in Zwitser-
land zijn soms erg 
lang, maar gelukkig 
hebben ze een 
kenmerk dat alle 
tunnels delen. 
Aan het eind van 
de tunnel schijnt het 
licht. De herontwik-
keling van het 
winkelcentrum 

Orden lijkt wel wat op zo’n lange Zwitserse 
tunnel. Na vele jaren is het licht echter in zicht, 
de afgelopen maanden hebben alle partners 
gezamenlijk het gaspedaal ingedrukt. 
Aangemoedigd door de provincie zijn de 
ontwikkelaars, de winkeleigenaren, de 
woningcorporatie, de wijkraad en wij als 
gemeente begonnen aan een nieuw traject.  
Dit vanuit de gezamenlijke visie dat we een hart 
hebben voor Orden. Een Hart voor Orden is 
ook het document dat deze gezamenlijke 
partners nu hebben vastgesteld.  
Met het document spreken we de wens uit dat 
wij een nieuw, aantrekkelijk winkelcentrum 
willen creëren ten zuiden van het huidige 
winkelcentrum, een GOED (gezondheidcentrum 
onder één dak) willen realiseren in het oude 
winkelcentrum en een groen woongebied willen 
verwezenlijken op de voormalige Caretex 
locatie en aan de Hobbemalaan.

De realisering van deze visie zou een enorme 
impuls betekenen voor de wijk Orden in zijn 
geheel. Het einde van de tunnel is alleen nog 
niet helemaal bereikt, de laatste afspraken 
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Creatief in Orden Breed bundelt  
amateurkunstenaars op centrale plek
Kunstmarkt Creatief in Orden Breed, op 
zaterdag 24 september 2011, is een vervolg op 
de Kunstroute in Orden die 3 keer om de 2 jaar 
heeft plaats gevonden. Met Creatief in Orden 
Breed hopen de initiatiefnemers meer amateur-
kunstenaars bij de presentatie van kunstwerken 
te betrekken dan met de kunstroute mogelijk 
was. Niet alleen worden nu amateurkunstenaars 
uit het gehele verspreidingsgebied van het 
‘Wijknieuws Brink en Orden’ uitgenodigd hun 
werk aan een breed publiek te presenteren, 
ook de aard van de te presenteren kunstwerken 
is uitgebreider dan voorheen. En niet onbelang-
rijk, voor de bezoekers is het ook gemakkelijker 
de werken op een vaste plek te bewonderen.

vervolg van pagina 1
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Het Wijknieuws Brink en Orden wordt verspreid 
in het hele gebied tussen de spoorlijn, het 
Orderbos, Park Berg&Bos, John F. Kennedylaan/ 
Sprengenweg, Badhuisweg, Vosselmanstraat, 
Wilhelmina Druckerstraat en tot slot het stukje 
Koning Stadhouderlaan tot aan het spoor-
viaduct. Amateurkunstenaars woonachtig in 
deze omgeving worden van harte uitgenodigd 
zich voor Creatief in Orden Breed op te geven! 
U kunt zich tot uiterlijk 1 mei opgeven bij één 
van de initiatiefnemers van de kunstmarkt:  
mevr. Frieda Verhoog, T 055 355 61 97; mevr. 
Toos Tijink, T 055 355 24 23 of mevr. Jenny Panse 
T 055 355 68 85. Naast hen is Gert Carras 
mede-organisator. Werken van hun hand 
worden tijdens de markt geëxposeerd.  
De amateurfotografen wordt gevraagd iets uit 
onze wijk als onderwerp te kiezen; wat dat zal 
zijn u kunt zelf invullen. We zijn erg benieuwd!

Ook leuk om te weten: elke 1e maandag van de 
maand kunt u in Orca een kijkje nemen in de 
keuken van een aantal kunstenaars uit Orden, 
die aldaar aan het werk zijn. Bovendien kunt u 
in de grote zaal van Orca Country Line Dancers 
aan het werk zien. 
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Een hart voor Orden
Discussie over burgerparticipatie 
in beheer openbare ruimte

De gemeente wenst de betrokkenheid en 
invloed van de burger op inrichting en 
onderhoud van de openbare ruimte te 
vergroten. Dat is erg positief. Maar hoe 
moet de participatie concreet vorm 
krijgen, welke partijen spelen een rol, op 
welke zaken mogen burgers rechtstreeks 
invloed hebben en welke niet; er zijn 
nogal wat vragen die bovenkomen. 

Ook het aspect dat verschillende burgers 
verschillende belangen hebben speelt 
mee, bijvoorbeeld ouders met kleine 
kinderen stellen andere eisen dan 
ouderen die liever geen speelplek naast 
hun deur willen. Wijkraden kunnen en 
willen een positieve rol spelen maar 
hoever kunnen we hiermee gaan; een 
wijkraad is immers niet democratisch 
gekozen. Wellicht zijn er experimenten 
op te zetten?

De gemeente hield op 20 januari jl. een 
discussiebijeenkomst over het opstellen 
van een menukaart voor New Towns met 
wijk/dorpsraden de Maten, Orden en 
Ugchelen en vertegenwoordigers van de 
gemeenten Emmen, Purmerend, Zoeter-
meer, Haarlemmermeer, Almere met 
medewerking van andere instellingen.

We waarderen de positieve insteek van 
de gemeente. Er wordt nog verder over 
gesproken. 



voor het landelijk bevolkingsonderzoek 
borstkanker. In mijn vrije tijd mag graag 
squashen, motorrijden en tijd met mijn gezin 
doorbrengen.

De commissie Verkeer van de wijkraad Brink en 
Orden kan van mij een positieve bijdrage 
verwachten voor het aanhoren en oplossen  
van verkeersgerelateerde problemen. 
Ik hoop dat ik een enerverende tijd tegemoet 
waarbij ik veel kan betekenen voor de wijk en 
wijkraad.
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Willem van Engeland

Mijn naam is 
Willem van 
Engeland en ik 
ben sinds kort 
actief binnen de 
commissie 
Bouwen en 
Wonen van 
Wijkraad Orden.
Ik kom oorspron-
kelijk uit  
Apeld oorn  

en ben na mijn studie Bouwkunde weer in 
Apeldoorn gaan wonen; inmiddels al weer 
ruim 10 jaar woonachtig in de wijk Driehuizen. 
In het dagelijks leven ben ik aannemer en in die 
hoedanigheid dus erg betrokken bij het bouwen 
in de gemeente Apeldoorn. 
Ik ben 41 jaar, woon samen met Simone en heb  
3 dochters in de leeftijd van 8, 5 en 2 jaar.  
Naast mijn drukke werkzaamheden ben ik een 
fervent vakantieganger, skiër, rugbyer en 
hardloper. 
Ik hoop een actieve bijdrage te kunnen geven 
binnen het bestuur van Wijkraad Orden en in 
het bijzonder aan de commissie Bouwen en 
Wonen. 

Remco Strikwerda

Als nieuwkomer 
binnen de 
Wijkraad Orden, 
commissie Jeugd 
en Veiligheid wil 
ik mij graag even 
kort introduceren. 
Mijn naam is 
Remco 
Strikwerda en ik 
ben 41 jaar.   
Ik ben getrouwd 

en heb 2 kinderen en wel een dochter van 4 en 
zoon van 2 jaar. Mijn vrije tijd gaat vooral op 
naar mijn gezin. En natuurlijk is er altijd ruimte 
voor mijn hobby’s hardlopen en wielrennen. 
Daarnaast hebben wij een grote tuin waar ik 
ook graag wat uurtjes in bezig ben.
Wij wonen ruim 10 jaar in de wijk Orden.

Nieuwe leden van de wijkraad stellen zich voor

Michiel van Daalen

Mijn naam is 
Michiel van 
Daalen en  
woon sinds  
deze zomer in  
de Klompstraat.  
Ik ben getrouwd 
en heb een zoon 
van 4 en een 
dochter van  
1 jaar oud. 

Onlangs ben ik 32 jaar geworden en ik werk  
als projectleider bij de firma Tromp Medical.  
Dit is een bedrijf dat medische apparatuur 
levert zoals MRI, CT scanners en Röntgen 
mammografie apparatuur die gebruikt wordt 

Margaret Bakker

Sedert dit jaar 
ben ik lid van de 
Commissie Groen 
en Kunst en 
daarom wil ik me 
graag aan u 
voorstellen.
Mijn naam is 
Margaret Bakker 
en ik woon sinds 
2005 aan de 
 Mauvestraat in 

een van de huizen die 10 jaar geleden op het 
laatste vrije veldje aan het eind van de straat 
zijn gebouwd. Dit tot verdriet van een aantal 
omwonenden, maar ik woon er met heel veel 
plezier.

In mijn dagelijkse leven werk ik bij Saxion 
Hogescholen in Deventer en in Enschede. 

Ik ben geboren en getogen in Apeldoorn.  
De wijk Orden is me niet vreemd: ik heb er van 
mijn 2e tot 6e jaar gewoond. Daarna kwam ik 
regelmatig op de fiets naar een van de eerste 
huizen die er in Orden stond: een vrijstaand huis 
met een rieten dak aan het einde van de Laan 
van Orden. Dat huis stond toen midden in het 
bos, op een plek waar nu allemaal huizen staan!

Ik ervaar onze wijk als een plezierige wijk met 
een grote diversiteit aan bewoners. Groen en 
kunst in een wijk vind ik belangrijk. Groen om te 
genieten van bloemen en bomen en speelgele-
genheid. Kunst geeft een buurt iets extra’s. 
Ik wil me dan ook graag inzetten voor deze 
commissie en meewerken aan een nog leukere, 
groenere en kunstrijke wijk! 

Arjan Everink

Hallo bewoners 
van Orden, als 
nieuw lid van de 
Verkeerscommis-
sie van de 
Wijkraad wil ik 
mijzelf graag 
voorstellen. Ik 
ben Arjan 
Everink, 46 jaar, 
samenwonend en 
parttime vader/

opvoeder van drie kinderen. Na eerst 
ongeveer 12 jaar in het centrum van Apeldoorn 
te hebben gewoond, wonen we nu met veel 
genoegen ca. 4 jaar in de wijk Orden. In mijn 
dagelijkse werk ben ik hoofd van een afdeling 
welke zich bezighoudt met verkeersproblemen 
en rijopleidingen voor de gewone en de 
beroepsmatige motorrijder. Hiermee is dan ook 
gelijk de link gelegd naar mijn zitting in de 
Verkeerscommissie van onze wijk. Als nieuw lid 
is het eerst eens ervaren wat er allemaal leeft 
in de wijk. Uit deze ervaringen is al wel 
gebleken dat de commissie regelmatig 
geconfronteerd wordt met het maken van 
lastige afwegingen en bezwaren van overlast 
of gevaarlijke situaties, welke altijd eerst op 
een belangenweegschaal moeten worden 
gelegd voordat er actie wordt of kan worden 
ondernomen. Voor mijzelf heb ik in ieder geval 
de ambitie om met mijn vakkundige achter-
grond, vadergevoel en gewoon burgerlijk 
verstand een bijdrage te leveren aan de 
verkeersveiligheid in onze buurt.     
 
Met vriendelijke buurtgroet,
Arjan Everink
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kleine kinderen. Ook bracht het voor de beurs 
nog iets op. Laten wij proberen de opgaande 
lijn in Apeldoorn vast te houden en volgend 
jaar samen nog meer te verzamelen. 
Uit het onderstaande schema blijkt hoeveel kilo 
vuurwerkafval op de diverse verzamelpunten is 
ingeleverd. Daar kan nog meer bij!!

Vuurwerk ophaalactie 2010-2011

Opbouwend!
De laatste maanden valt mij in grote delen 
van ons stadsdeel een enorme bouwactivi-
teit op. In elke straat is wel een aannemer, 
klussendienst of huiseigenaar actief bezig 
met het uitbouwen, veranderen of onder-
houden van het huis. Veel meer dan 
vroeger lijkt mij. 

Nu kan dat komen door het tijdelijk verlaagde 
BTW-tarief (tot 1 juni a.s. op arbeidsloon 6% in 
plaats van 19% BTW) of de verruiming van wat 
vergunningsvrij is toegestaan (informatie bij de 
gemeente: tel. 14055), òf ik let er meer op 
omdat ik zelf nu ook bezig ben. Dat kan 
natuurlijk ook.
Nu de lente er aan komt en het dus weer beter 
wandelweer wordt, is het leuk om de resultaten 
te gaan bekijken: een huis waarvan de kozijnen 
van kleur veranderen heeft weer een heel 
andere uitstraling en ook het tegenwoordig 
populaire aanbouwen van zink of ander metaal 
geven een gevarieerd beeld in de straat. 

Al deze bouwactiviteit geeft soms wat overlast 
maar is aan de andere kant volgens mij ook heel 
goed voor een wijk en haar bewoners. Het 
maakt de wijk levendig en je krijgt het gevoel 
dat iedereen positief met de toekomst bezig is 
(en dat je zelf misschien ook maar eens iets 
moet gaan doen, al is het maar je ramen lappen 
of de stoep vegen). Hiermee is al deze 

Niet vergeten
!

Algemene vergadering

van de wijkraad Orden op  

woensdag 20 april a.s.

Aanvang 20.00 uur,

Sprengenparkschool,  

Schotweg 95, zie p. 41

Na het afsteken en het genieten van 
knal- en siervuurwerk rond de jaarwisse-
ling, blijft er afval op staat liggen. Fijn dat 
velen actief zijn geweest om op 1 januari 
de resten van het vuurwerk op te ruimen. 
Dat is geen overbodig werk, want de woon-
omgeving wordt schoner en het is veiliger voor 

activiteit niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk 
opbouwend voor de wijk. 
In de tweejaarlijkse Leefbaarheidsenquête van 
de gemeente staan ook altijd enkele vragen 
over de manier waarop de gemeente met de 
wijk bezig is en de verwachtingen van de  
bewoners voor de toekomst. Het valt mij op  
dat vooral in wijken waarin al langdurig terrein 
braak ligt en er op bouw- en onderhouds-
gebied weinig gebeurt, sprake is van negatieve 
verwachtingen. Een steeds hoger percentage 
bewoners geeft aan: ‘ik verwacht dat mijn wijk 
er de komende jaren op achteruit gaat’. 

Als deze koppeling tussen bouwactiviteit en 
toekomstverwachting inderdaad bestaat, zou 
dat ervoor pleiten om juist in aandachtswijken 
samen met de bewoners zoveel mogelijk actie 

en beweging te organiseren. Levendigheid op 
straat, glimmende voordeuren, alles heel.  
Ik teken ervoor!

Stadsdeelmanager 
José Cvetanoviç
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Stadsdeelplan 2010-2011
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In 2010 hebben we samen met de wijkraden gekeken naar de stand van 
zaken na twee jaar: liggen we op koers, zijn er dingen nog helemaal niet 
van de grond gekomen, zijn er misschien inmiddels juist andere acties 
nodig etc. Dit heeft geleid tot een tweede, geactualiseerd, Stadsdeelplan 
voor de periode 2010-2011. 

Inmiddels zijn we natuurlijk al actief met de uitvoering hiervan bezig. Deze 
uitvoering wordt gevolgd door het zogeheten ‘Stadsdeelplatform’ waarin 
naast de wijkraden ook de stadsdeelwethouder en de ‘wijkpartners’ zoals 
de wooncorporaties, welzijnsorganisatie Wisselwerk en de politie zitting 
hebben.

Nieuwsgierig? 
De Toekomstagenda, het eerste en het tweede Stadsdeelplan zijn in te 
zien op de sites van de gemeente en van de wijkraad.

Hoe verder?
Momenteel wordt de gemeentelijke Stadsdeelaanpak geëvalueerd.  
Gekeken wordt of het gelukt is om de bewoners meer te betrekken en 
invloed te geven en of de instrumenten Toekomstagenda en Stadsdeel-
plannen bevallen en ‘werken’. Als deze evaluatie positief is, starten we in 
ons stadsdeel in 2011-2012 met het samen met u opstellen van een nieuwe 
Toekomstagenda. Ik hoop u dan te zien!

Stadsdeelmanager José Cvetanoviç

Kerstboomfestijn aan de Eburonenstraat
Op zaterdag 11 december 2010 werd  
voor de zevende keer het kerstboomfestijn 
georganiseerd door de Buurtpreventie 
Eburonen’. Net als voorgaande jaren 
leverde Boomkwekerij H.S. Menkveld  
de kerstbomen en werden deze voor ons 
netjes geplant.

Jong en oud, klein en groot, Nederlander en 
Medelander, hebben genoten van de warme 
chocolademelk, glühwijn en de erwtensoep. 
Voor de Medelanders was aan halal erwten-
soep gedacht. Mandarijntjes, warme versnape-
ringen en een plakje kerstbrood ontbraken ook 
niet.
Met de komst van de heer P. Koburg, directeur 
van De Woonmensen en zijn echtgenote, waren 
wij als organisatoren zéér vereerd. 
Op de witte muur werden dia’s van vijf 5 jaar 
buurtpreventie Eburonen vertoond, om zo maar 
eens terug te blikken.

Al met al was het een zeer geslaagde en 
gezellige middag, mede mogelijk gemaakt door 
de voortdurende en tomeloze inzet van onze 

vrijwilligers, de heer en mevrouw Boks, 
mevrouw Smies en de heer Walgemoet.  
Een woord van dank is hier zeker op zijn  
plaats. Meer foto’s zijn te zien op: 
www.buurtpreventie-eburonen.nl.    

Wij kijken nu al uit naar zondag 11 december 
2011 als we er weer iets moois van gaan maken. 
Maar nu eerst hopen wij op een mooie zomer 
en vast nog andere leuke activiteiten in ons 
Orden.

Stadsdeelaanpak
De gemeente Apeldoorn werkt nu al een jaar of vijf met de zogeheten 
‘Stadsdeelaanpak’. Diverse op elkaar afgestemde instrumenten die 
bedoeld zijn om u als bewoner meer invloed te geven op wat er in uw 
wijk gebeurt èn om beter samen te werken met alle partners die in de 
wijken actief zijn. Ons stadsdeel was samen met De Maten, het eerste 
stadsdeel dat hiermee begon.

Toekomstagenda
In 2006 is er in ons stadsdeel samen met de bewoners die daaraan mee 
wilden doen een Toekomstagenda opgesteld. Dit is een inventarisatie 
van de wensen en behoeften van de bewoners, die vervolgens naar 
onderwerp en op prioriteit is gegroepeerd. Deze Toekomstagenda is 
aangeboden aan de gemeenteraad zodat zij konden zien welke 
onderwerpen in het stadsdeel speelden.

Twee Stadsdeelplannen
Vervolgens heeft de stadsdeelmanager, mijn voorganger, met de verschil-
lende diensten binnen de gemeente overleg gevoerd over de onderwer-
pen die in de Toekomstagenda waren opgenomen. Gekeken is wat er 
van deze wensen en behoeften zou kunnen worden gerealiseerd, in gang 
gezet, of minstens op de agenda geplaatst. Het resultaat van deze 
gesprekken was het eerste Stadsdeelplan voor de periode 2008-2009. 
Dit Stadsdeelplan is geaccordeerd door het college en ook weer 
aangeboden aan de gemeenteraad zodat zij bij de uitvoering ‘vinger 
aan de pols’ konden houden.
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Uw wijkagenten waarschuwen

Vaak zijn ouderen het slachtoffer van 
oplichters aan de deur. De dieven weten 
met een smoesje het huis binnen te komen 
en een handlanger steelt ondertussen 
waardevolle spullen. De politie pakt 
oplichters op, maar vraagt inwoners ook 
zelf om alert te blijven.

Dieven doen zich bijvoorbeeld voor als 
monteur van een gaslek of komen de riolering 
controleren. Maar het kunnen ook kinderen zijn 
die het toilet willen gebruiken. Terwijl het 
slachtoffer hiermee bezig is, glipt iemand 
anders het huis binnen om geld, sieraden of 
bankpasjes te stelen. 

Ouderen
Vaak zijn oudere mensen slachtoffer van deze 
praktijken. De dief geeft zich dan uit als een 
medewerker thuiszorg, monteur, reparateur of 
iemand die helpt met de belastingformulieren 
invullen. Wat ook voorkomt, is dat de verdach-
te doet alsof hij/zij een bankmedewerker is met 
een nieuw bankpasje voor de betreffende 
bewoner. Slachtoffers geven dan hun bankpasje 
en soms zelfs hun pincode mee.
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Blijf alert
De politie vraagt mensen om op te passen en 
niet zomaar een onbekende binnen te laten: 
‘Wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan 
buiten staan en sluit de buitendeur, terwijl u 
haalt wat u wilt. Bij meteropnemers, controleurs 
en onbekende medewerkers thuiszorg kunt u het 
legitimatiebewijs vragen. Bekijk deze goed en 
bel eventueel het bedrijf om te controleren of 
het klopt. Sluit dan wel eerst de deur.’ 

Toch slachtoffer geworden van een oplichter? 
Onthoud goed hoe de dader eruit zag en geef 
dit meteen door aan de politie. Wilt u meer 
informatie, neem dan contact op met uw 
wijkagent Eddy van Essen (Orden) of Machiel 
vd Ven (Sprengendorp/Brinkhorst/Driehuizen/
Waterloo) via 0900-8844. 
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Pas op voor oplichters aan de deur !

Preventieadvies Veilig Wonen

We zijn de afgelopen tijd intensief bezig 
geweest met het project Veilig wonen in 
Orden. De gemeente heeft ongeveer 2600 
woningen in Orden een brief gestuurd 
waarin men een preventieadvies kon 
aanvragen. Er zijn inmiddels 77 woningen 
bezocht om een preventieadvies te geven 
over het hang- en sluitwerk van de woning. 

Bij een preventieadvies kijken we of de woning 
bestand is tegen de gelegenheidsinbreker. Van 
alle inbraken in Nederland worden 90% 
hiervan gedaan door deze gelegenheidsinbre-
ker. Deze wil het liefst binnen 30 seconden een 
woning in kunnen. Lukt dit niet dan gaat hij het 
een deur verder proberen. Het politiekeurmerk 
veilig wonen houden we aan als leidraad bij 
onze adviezen. We kijken hierbij of een deur of 
raam minstens 3 minuten inbraakwerend is. 

We ervaren dat er toch nog veel woningen zijn 
die niet voldoen aan deze eisen. Vooral de 
achterzijde van de woning is hierbij het meest 
kwetsbaar. Hier kunnen de inbrekers vaak rustig 
hun gang gaan zonder dat ze gezien worden. 
Denk hierbij vooral aan een goede verlichting. 
Veel woningen hebben niet de juiste of soms 
helemaal geen verlichting. We vertellen de 
bewoners dan ook welke verlichting hiervoor 
geschikt is. Ons advies is vrijblijvend en gratis. 
Bewoners kunnen zelf een verbetering 
aanbrengen op hun woning of krijgen van ons 

een lijst van een paar 
erkende installatie-
bedrijven waar we 
goede afspraken mee 
hebben. Ook kunnen 
deze bedrijven het 
Politie Keurmerk Veilig 
Wonen afgeven als 
een woning daarvoor 
in aanmerking zou 
komen. Tevens wordt 
de bewoners gevraagd 
hoe hun veiligheids-
gevoel is in de wijk. 
En het blijkt dat bijna 
iedereen Orden een 
prettige en veilige wijk vindt om in te wonen.

Demonstratie inbreken op de  
wijkraadvergadering 
Om de inwoners van Orden te laten zien hoe 
een inbreker nou echt te werk gaat zal op  
20 april tijdens de wijkraadvergadering een 
presentatie gegeven worden door een 
ex-inbreker. 
Overdag zal hij rondlopen in de wijk op zoek 
naar inbraakgevoelige situaties en hier foto’s 
van maken. In de presentatie tijdens de 
wijkraadvergadering zullen deze foto’s 
getoond worden aan de aanwezigen waardoor 
menigeen flink wakker geschut zal worden door 
wat zij zien en horen. 

Waar let een inbreker op? Wat kun je zelf 
doen om je huis eenvoudig minder inbraak-
gevoelig te maken? Wat is het effect van 
inbraakwerende voorzieningen aan uw woning? 
Dit soort vragen zullen beantwoord worden 
door deze ex-inbreker. 

Bewoners zijn nadien een preventieadvies 
willen aanvragen kunnen dit doen door een 
mail te sturen met hun naam en telefoonnummer. 
We nemen dan contact op om een afspraak te 
maken. Het mailadres is: 
preventieadvies@apeldoorn.nl

Frenk Bakx
Preventie Adviseur Veilig Wonen
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Voelt u zich betrokken bij de veiligheid van uw 
buurt of wijk? Bent u alert en bereid een 
bijdrage te leveren aan een prettige leefomge-
ving? Doe dan mee met Burgernet in Apeldoorn. 
Burgernet is namelijk op zoek naar mensen die 
behulpzaam willen zijn om verdachten, 
voertuigen of vermiste personen gerichter en 
sneller op te sporen. 

Wat is Burgernet?
Burgernet is een telefonisch en digitaal netwerk 
van bewoners en ondernemers. De achterlig-
gende gedachte is: hoe meer ogen en oren we 
gebruiken bij de opsporing van een vermist  

persoon of verdachte, hoe groter de kans dat 
we deze samen opsporen. De centralist van de 
meldkamer van de politie start, na een melding 
van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist 
kind, een Burgernetactie op.  
Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken 
bericht via de (mobiele) telefoon of een 
tekstbericht per sms met het verzoek uit te kijken 
naar een duidelijk omschreven persoon of 
voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op 
straat of vanaf de werkplek. 
Op het moment dat u de gezochte persoon of 
het voertuig ziet, belt u met de politiemeld-
kamer. De politie kan dan door de meldkamer 
sneller naar de juiste plek gestuurd worden. 
Vaak wordt er dan sneller een aanhouding 
verricht. Burgernet wordt ook gebruikt om u via 
e-mail of sms preventietips te geven over 
bijvoorbeeld inbrekers in uw buurt of oplichters 
aan de deur.  

Wat is het verschil met het huidige  
SMS-Alert?
Burgernet lijkt veel op het huidige SMS-Alert.  
In Apeldoorn is SMS-Alert met 11.000 deelne-
mers zeer populair. Het nadeel is dat via 
SMS-Alert alleen sms-berichten verzonden 
kunnen worden. Burgernet maakt naast sms ook 
gebruik van spraak- en mailberichten.  
Aanmelden voor Burgernet kan via de website 
www.burgernet.nl. Burgernet is sinds november 
2008 succesvol actief in vijftig andere gemeen-
ten in Nederland en heeft in totaal al bijna 
100.000 deelnemers. Het doel is om Burgernet 
begin 2011 in heel Nederland in te voeren; het 
vervangt dan SMS-Alert. 

Met vriendelijke groet, 
Eddie van Essen, wijkagent Orden en 
Machiel van de Ven, wijkagent Brinkhorst, 
Driehuizen en Waterloo

Even een klein berichtje van de wijkagent 
Orden, met de nadruk op Orden. Er blijkt 
namelijk wat misverstand te zijn over 
wie-waar-de-wijkagent is. Ik, Eddy van 
Essen, ben dus uw wijkagent in de Orden. 
Daarnaast is mijn collega Machiel van de 
Ven wijkagent van de wijken Sprengen-
dorp, Driehuizen, Brinkhorst en Waterloo. 
Elders in dit blad zal aan de begrenzing 
van de wijken nog wat aandacht geschon-
ken worden.

Allereerst moet ik zeggen dat ik in deze wijk, 
waar ik ongeveer 58 jaren geleden geboren 
ben op het adres Aalbert Cuyplaan 25, dagelijks 
veel plezier beleef. Enerzijds zijn er nog zo veel 
plekken die mij doen herinneren aan mijn jeugd 
in Orden, anderzijds is het tegenwoordig een 
prachtige ‘kleurrijke’ wijk. 
De nieuwjaarsreceptie in het +Punt Orden was 
wat dat betreft ook weer een hoogtepunt. Jong 
en oud, wit en zwart, rap en smartlap, alles 
liepen daar in een feestelijke stemming door 
elkaar. Zo hoort de wereld er volgens mij uit te 
zien. En beetje interesse in elkaar, respect over 
en weer, een vriendelijk woord, een (glim)lach, 
een helpende hand en alles ziet er heel anders 
uit. 

Wat die jeugd van mij in Orden betreft zie ik, 
hoe noodzakelijk ook, toch met wat lede ogen 
de opknapbeurt van de speeltuin kindervreugd 
aan. Diezelfde schommels van nu hingen er dus 
toen ook al en als je even niet oplette en zo’n 
schommel tegen je hoofd kreeg was daar  
altijd weer mijnheer Bakker (met een echte 
oppasserspet!) die je tranen en snottebel 
afveegde en ook nog een pleister op je hoofd 
plakte. 

De prof. Gunningschool, het kazernepaadje, de 
lege straten zonder auto’s, de ACS, het 
voetbalveld van Robur, de winkel van Kwaker-
naak, ... ik weet waar ze stonden, maar het ziet 
er nu allemaal heel anders uit. Zelfs mijn 
geboortehuis op nummer 25, vroeger een 
benedenduplex met één slaapkamer en ingang 
aan de achterzijde (aan de voorzijde ging je 
naar de bovenwoning) is nu een ‘echt huis’ en 
na de omnummering (er kwamen nieuwe huizen 
bij aan de Aalbert Cuyplaan) nu nummer 39. 

Terug naar nu! Het spreekuur van uw wijkagent 
in het +Punt Orden (iedere maandag van 
14.00-15.00 uur)lijkt een schot in de roos. Iedere 
maandag weten enkele buurtbewoners mij te 
vinden en hebben we gesprekken over tal van 

Van uw wijkagent

Doe mee met Burgernet in Apeldoorn

zaken als b.v. veiligheid, leefbaarheid en 
gevaarlijke situaties.
Maar soms ook wil iemand zijn wijkagent wel 
eens beter leren kennen en wil dan ook weten 
wat de wijkagent voor hem of haar kan 
betekenen. Met een kop koffie of thee hebben 
we dan ook daarover een genoeglijk gesprek.

Daarom tot slot....... kom op maandagmiddag 
tussen 14.00 en 15.00 uur met uw idee of klacht 
naar het +Punt Orden en we werken samen aan 
een nog fijner Orden!  

Groeten Eddy van Essen, 
wijkagent Orden
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Eddy van Essen
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Bonje met de buren, en nu???

Voor een oplossing  
bij bonje met je buren 
hoef je niet naar een 
televisieprogramma!
Bureau Buurtbemid-
deling doet waarvoor 
officiele instanties vaak 

geen tijd hebben: bemiddelen tussen u en 
uw buurtgenoten bij een conflict.

Het lijkt logisch dat je een verschil van mening 
bespreekbaar maakt, maar in de praktijk blijkt 
dit niet altijd eenvoudig. Het conflict is er vaak 
niet van de ene op de andere dag. Soms stapelt 
de ene ergernis zich op de andere en lukt het 
niet op eigen kracht een verstoorde relatie te 
herstellen.

Natuurlijk is het altijd het beste eerst zelf te 
proberen met je buren in gesprek te gaan over 
wat je dwars zit. Als dit niet het gewenste 
resultaat heeft, kan buurtbemiddeling een 
uitkomst zijn.

Voordelen van buurtbemiddeling
•  de partijen lossen zelf hun onenigheid op 

onder begeleiding van NEUTRALE, vrijwillige 
bemiddelaars

•  de bemiddelaars gaan vertrouwelijk om met 
de informatie die zij ontvangen

•   deelname, hulp van buurtbemiddeling is 
vrijwillig en gratis

•   de bemiddeling vindt plaats op neutraal 
terrein met respect voor culturele en andere 
verschillen.

Bureau Buurtbemiddeling is een onderdeel van 
welzijnsorganisatie Wisselwerk.
Het Bureau is een samenwerkingsverband met 
Politie, Gemeente en Woningcorporaties.  
Er zijn 25 onpartijdige, goed opgeleide, 
vrijwillige buurtbemiddelaars aan verbonden.
Een buurtbemiddelaar is iemand die in staat is 
met mensen in gesprek te gaan zonder 
daarover een eigen oordeel te hebben. 
Het geheel wordt gecoördineerd door een 
coördinator.

Hoe gaat buurtbemiddeling in zijn werk?
•   U neemt contact op met het Bureau 

Buurtbemiddeling via telefoon 055 5274898  
of via de email: info@buurtbemiddeling.nu.

•   De coördinator bekijkt of het probleem 
geschikt is voor bemiddeling.

•  De coördinator wijst twee onafhankelijke 
bemiddelaars aan. Deze gaan bij zowel u als 

uw buren op bezoek en stellen vast of beide 
partijen bereid zijn tot een gesprek met 
elkaar op neutraal terrein. 
Als duidelijk is dat beide partijen willen 
meedenken en praten over een oplossing van   
het probleem wordt de afspraak gepland.

•   De bemiddelaars begeleiden het gesprek. 
Zij vragen de partijen elkaar met respect te 
bejegenen en uit te laten praten. Er wordt in 
dit gesprek geen schuldige aangewezen. 
Ieder krijgt de gelegenheid het woord te 
voeren.

•  Samen met de bemiddelaars wordt er 
nagedacht over een oplossing voor het 
conflict en in de meeste gevallen lukt dit.

•  Er worden afspraken gemaakt hoe men verder 
gaat met het probleem

•  Na ongeveer twee maanden worden beide 
partijen gebeld om terug te kijken op de 
bemiddeling.

Het belangrijkste advies is echter: maak 
ergernissen bespreekbaar en laat het niet            
oplopen. Als dit niet lukt, neem dan contact op 
met Bureau Buurtbemiddeling. Er is dan een 
grote kans dat er voor en vooral met beide 
partijen een oplossing wordt gevonden.

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

Startfeest
Op 12 oktober vierden bewoners uit Orden feest in Centrum voor zorg- en 
dienstverlening Mandala. Aanleiding was de start van de activiteiten van 
WoonServiceGebied Orden. 

WoonServiceGebied Orden

Met ruim 150 bezoekers was het 
startfeest geslaagd. Projectleider  
Marieke Nijland van welzijnsorganisa-
tie Wisselwerk gaf de officiële aftrap. 
In haar toespraak benadrukte zij 
vooral de positieve samenwerking van 
Zorggroep Apeldoorn, Wisselwerk en 
De Goede Woning bij de totstand-
koming van het WoonService Gebied. 
Daarin ontwikkelen samenwerkende 
organisaties een passend aanbod van 
diensten op het gebied van welzijn, 
zorg en wonen. 

Ook wordt in het WoonService-
Gebied een afwisselend activiteiten-
programma opgezet. Na de aftrap 
namen de bezoekers deel aan diverse 
proeflessen en activiteiten. Dit leidde 
tot veel nieuwe aanmeldingen en 
ideeën. Ter afsluiting van de feestelijke 
ochtend konden bezoekers gebruik-
maken van een maaltijd in de Brasserie 
van Mandala. Met de zestig deelne-
mers die van deze mogelijkheid 
gebruik maakten, was de Brasserie 
volledig gevuld. 
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Speel-o-theek de Speelrand Orden

•  Wij lenen speelgoed aan kinderen, (groot)ouders, verzorgers, 
scholen en instellingen.

• Keuze uit meer dan 700 verschillende artikelen.
• Speelgoed en spellen voor peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar.
• Gezelschapspellen voor alle leeftijden.
• Veel educatief spelmateriaal > spelend leren.
• U mag het speelgoed 4 weken lenen.
•  Contributie/lidmaatschapskosten €E16,50 per jaar 

(inschrijfgeld E2,50).
•  Dubbel abonnement of groot abonnement (voor scholen) 

ook mogelijk.
• Wij accepteren de strippen van Regelrecht.

Een greep uit ons assortiment
puzzels • spelletjes • gezelschapspellen • lees- en schrijfspellen • 
rekenspellen • ruimtelijk inzichtspellen• topo • bosatlasspel • talen leren: 
engels, frans, spaans, duits • winkeltjes • poppenspullen • poppenhuizen • 
waveboards • eenwielers • loopwagens en loopfietsjes • kinderwagens • 
steps en driewielers • constructiemateriaal: duplo, lego, knex, ministeck • 
gameboys • Playmobil • Duplo • Little people •Tthomas de trein • 
auto’s • treinen • kastelen • vliegtuigen • sjoelbak • voetbalspel • 
muziekinstrumenten • verjaardagskist ... en nog veel meer
 
Locatie 
+Punt Orden aan de Germanenlaan 370, 7312 JJ Apeldoorn

Openingstijden
maandagochtend 09.00 - 10.00 
dinsdagavond 19.30 - 20.30
woensdagmiddag 13.30 - 14.30

Meer info
Diteke van Zijl, T 055 - 533 60 61
www.spelotheek-despeelrand.nlKom gewoon ook eens kijken in 

+Punt Orden aan de Germanenlaan!

Medelander, Nederlander, jong en oud, klein en groot 

Het +Punt Orden is er voor iedereen! 
Maandag
9.00 - 10.00 uur   Spelotheek De Speelrand Orden
10.00 - 12.00 uur  Koffieochtend.
14.00 - 16.00 uur   Spreekuur Woonconsulente  

De Woonmensen
14.00 - 15.00 uur   Spreekuur de wijkagent  

Eddie van Essen
Dinsdag
10.00 - 12.00 uur   Koffieochtend met gelegen-

heid tot handwerken
10.00 - 11.00 uur   Spreekuur adviseur veiligheid 

in de buurt (THOR)
13.00 - 15.00 uur    Spreekuur Sociale  

Raadsvrouw/man MD Veluwe
13.00 -16.00 uur  Koffie-inloop Leger des Heils
19.30 - 20.30 uur  Spelotheek De Speelrand Orden

Woensdag
10.00 - 12.00 uur Koffieochtend
10.00 - 11.30 uur  Koffie-inloop De Kap (laatste 

woensdag in de maand)
14.00 - 22.00 uur Muziek studio Safe
13.30 - 14.30 uur  Spelotheek De Speelrand 

Orden
14.00 - 17.00 uur Muziekstudio Safe
18.00 - 22.00 uur Muziekstudio Safe

Donderdag
10.00 - 12.00 uur  Koffie-inloop met activiteiten 

Leger des Heils (zie Website).
14.00 - 16.00 uur   Spreekuur Woonconsulente 

De Woonmensen
19.30 - 20.30 uur   Meditatiegroep

Vrijdag
10.00 - 12.00 uur Koffieochtend.
10.00 - 12.00 uur Eerste Hulp Bij Computers
13.00 - 17.00 uur Muziekstudio Safe
18.00 - 23.00 uur Muziekstudio Safe

Zondag
13.00 - 17.00 uur Muziekstudio Safe
18.00 - 22.00 uur Muziekstudio Safe

U vindt het +Punt Orden aan de  
Germanenlaan 370 in Apeldoorn
T 055 - 355 60 18 

www.pluspuntorden.nl
buurtmoeder@pluspuntorden.nl
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Nieuwjaarsreceptie 

Op zondag 9 januari 2011 organiseerden 
de medewerkers van het +Punt, samen 
met De Woonmensen, Wisselwerk en het 
Leger des Heils voor de eerste keer een 
nieuwjaarsreceptie. Er kwamen ruim  
150 bezoekers naar het +Punt aan de 
Germanenlaan, jong en oud, groot en 
klein, Nederlanders en Medelanders. 

Tijdens de geanimeerde gesprekken met de 
wijkbewoners werden er suggesties geopperd  
voor een middag gezellig rappen met Dani, een 
Lady’s Night Evening of Caribisch dansen.  
Ook is er behoefte aan een computermiddag. 
Er zijn wensen te over, maar wie doet mee om 
invulling te geven aan de suggesties?  
Gerda Boks helpt jullie zeker verder.
Het was supergezellig op de nieuwjaarsrecep-
tie. Mudante verzorgde binnen de achtergrond-
muziek, de Brassband gaf buiten een optreden 
en Dani rapte binnen. 

Op verzoek van de aanwezigen moest hij nog 
extra optreden.  
De bezoekers hadden moeite te vertrekken,  
zo sfeervol en gezellig was het.
Dankzij de vrijwilligers die voor de hapjes en 
de drankjes hebben gezorgd is het een 
buitengewone middag geworden die voor 
herhaling vatbaar is.

Meer foto’s van deze middag zijn te vinden  
op www.pluspuntorden.nl. 
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Ontmoet elkaar in +Punt Orden

Het is inmiddels een bruisende huiskamer 
van de buurt: +Punt Orden. Steeds meer 
buurtbewoners weten het voormalige 
kantoor van de Rabobank aan de  
Germanenenlaan te vinden.

Want in het +Punt is van alles te doen. U kunt er 
terecht om gezellig een kopje koffie te drinken 
en de krant te lezen, maar +Punt Orden heeft 
meer te bieden: maatschappelijke dienstverle-
ning door MD Veluwe, speel-o-theek de 
Speelrand, vrijwilligersactiviteiten voor en 
door buurtbewoners, een wijkagent, de 
wijkraad en informatie en advies door de 
klantadviseurs van de Woonmensen. 
Buurtbewoners kunnen het +Punt ook gebruiken 
als vergaderruimte, repetitieruimte of als 
muziekstudio. Met de komst van het +Punt heeft 
de buurt ‘alles op Orde(n)’.

De Woonmensen
Initiatiefnemer van het +Punt is woon-zorg-
organisatie de Woonmensen. “Wij vinden het 
belangrijk dat mensen niet alleen een goede 
woning hebben, maar ook in een plezierige 
buurt wonen” aldus een woordvoerder van de 
Woonmensen. “Een buurt waar leuke dingen 
gebeuren, waar u elkaar kent en elkaar als het 
nodig is helpt. Net als in een dorp”. 
De Woonmensen gaat daarom voor een 
buurtgerichte aanpak. “We werken al volop in 
14 buurten waar we de buurtbewoners willen 
helpen om er een nog betere buurt van te 
maken. In deze buurten verhuren we vaak veel 
woningen, bieden we thuiszorg of hebben we 
woonzorgcentra. Vaak is er al een actief  
+Punt of ondersteunen we bij allerlei  
buurtinitiatieven” licht de woordvoerder toe. 

Website en activiteitenprogramma
Buurtbewoner Gert Boks heeft een mooie 
website gemaakt voor +Punt Orden. Neem 
eens een kijkje op www.pluspuntorden.nl. 
U vindt er ook het actuele activiteitenprogramma.

Doe mee!
De activiteiten in de +Punten worden soms 
door de Woonmensen georganiseerd en 
soms door een partner zoals Wisselwerk. 
Maar in de meeste gevallen organiseren 
buurtbewoners zelf allerlei leuke dingen. 
Heeft u leuke ideeën, neem dan vooral 
contact op met de Woonmensen. 
Mail naar leefbaarheid@woonmensen.nl  
of bel met T 055 - 548 48 48.

Alles op Orde(n)! 
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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’.

NIEUW ! 

Sfeerbeelden van een gezellige 
Kerstbunch op 23 december  
in +Punt Orden 
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Louise de Brauwprijs

Op woensdag 6 oktober werd in Orpheus 
de Louise de Brauwprijs (Vrijwilligers-
trofee) uitgereikt aan de winnaars in  
een aantal categorieën.

In de categorie vrijwilligers waren Dani,  
Roy en Kiarash genomineerd. Deze jongens 
hebben in hun vakantie een muziekstudio in 
de safe van het +Punt gebouwd. 
Dit initiatief werd ook financieel gesteund 
door de Provincie Gelderland. 
Het was geweldig te zien dat onze boys tot 
winnaar werden uitgeroepen en trots de prijs 
met een cheque van € 1.000,- in ontvangst 
mochten nemen van mevrouw Louise 
Dijckmeester-de Brauw. Ze kregen deze prijs 
als aanmoediging voor dit veel belovende 
vrijwilligersproject, dat een eigentijds 
initiatief is voor en door jongeren, aldus 
de jury. 

Cheque komt goed van pas
De Studio heeft tot doel opgroeiende jongeren 
in Orden bekend te maken met het schrijven van 
teksten, rappen en het opnemen van een CD om 
zo hun talenten te ontdekken. 
De jongens dragen zo hun kennis over aan 
anderen en maken die enthousiast. De cheque 
komt goed van pas om de apparatuur nog 
verder te vervolmaken.

Wil je een keertje komen kijken of ook 
meedoen, neem dan contact op met Kiarash 
in het +Punt aan de Germanenlaan,  
woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur en  
op vrijdag van 14.00 tot 17.00 en van 19.00 
tot 22.00 uur. 

Gerard Laks

Afscheid van jongerenwerker Metin Yavuz

Op 18 november namen wij onder het 
genot van een drankje en een warm hapje 
afscheid van onze kei: Metin. 

Jongerenwerker Metin heeft met heel véél inzet 
en inspiratie zijn werkzaamheden gedaan.  
En dan te weten dat zijn vrouw en kinderen in 
Emmen wonen!
Metin was er altijd voor de jongeren en heeft 
een grote rol gespeeld in het oprichten van het 
Jongerenhonk 7312 en de Muziekstudio Safe in 
het +Punt.

In de speeches kwam de dankbaarheid goed  
tot uitdrukking. Jan van Eijk, onze nieuwe 
buurtregisseur, filosofeerde over de achter-
grond van Metins passie, de designer van geluk 
en het zoeken naar de bron van geluk.  
Metin, die in onze wijk de bron van talent 
geopend heeft, begint aan een nieuwe 
uitdaging. De door hem geopende bron zullen 
wij verder moeten koesteren om zo veel 
mogelijk jongeren voor te bereiden op hun 
toekomst.We zijn dan ook verheugd, dat de 
plaats van Metin opgevuld wordt door Bas 
Koers, ook raadslid van Groen Links. 

Wij wensen Bas alle succes toe in deze nieuwe 
uitdaging, die hij naast zijn studie gaat 
oppakken. 
De Gelderse Jeugdzorg Award werd uitgereikt 
op 20 november in het Luxor te Arnhem. 
Ook hiervoor was Metin genomineerd.  
Hij werd uiteindelijk geselecteerd door de jury 
als een van de drie meest succesvolle kandida-
ten. We zijn er trots op dat deze kanjer bij ons 
actief was. Als ode aan Metin werd door ‘zijn’ 
jongens een speciale rap ten tonele gebracht. 
De bezoekers zullen Apeldoorn zeker niet 
vergeten. We wensen Metin véél succes.

Orden gaat designer van geluk missen

mevrouw Louise Dijckmeester-
de Brauw overhandigt 

persoonlijk de cheque aan de 
jongens van de muziekstudio
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Een buurtregisseur wat is dat nu weer?

Ik kan me die vraag goed voorstellen.  
Een regisseur maakt toch films en toneel-
stukken? Wat moet die nu in onze buurt?

Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Jan van 
Eijk en vanaf februari 2011 de buurtregisseur 
van Orden en Sprengendorp. Mijn uitgangspunt 
is: ‘de straat is mijn inspiratiebron’. Ik hou van 
verhalen, ook om ze te vertellen. Ik vind koken 
erg leuk, onder andere authentieke pruttelre-
cepten zoals hachee waarin ik mijn eigen 
gekweekte kruiden verwerk. Je kunt mij, soms 
met mijn Monique, tegenkomen tijdens een 
rondje fietsen over de Veluwe en ook af en toe 
in het theater. Ik probeer mijn oude hobby, het 
spelen op de accordeon weer op te pakken. 
Het muziekinstrument van de verhalenvertellers.

Ik ben 53 jaar en werk mijn leven lang met 
mensen. Eerst in kindertehuizen, daarna in 
jongerencentra. Op zoek naar de talenten van 
jongeren om wat van het leven te maken. 
Ik coördineerde in Apeldoorn de aanpak van 
de professionele partners bij het werken met 
jongerengroepen die hangen op straat. 

De laatste jaren werk ik als senior opbouw-
werker bij Wisselwerk. Ik was betrokken bij de 
buurtaanpak 400 volt in de Vogelbuurt, waar we 
als buurtteam intensief met de bewoners aan de 
slag zijn geweest om de buurt te verbeteren.  
Er samen voor zorgen dat je elkaar in de buurt 
op een leuke manier kunt ontmoeten en als 
nodig een beetje steun kunt geven. Wat we 
bereikt hebben is, dat de bewoners weer trots 
zijn op hun buurt. De ervaring die de gemeente 
en de woningcorporatie, het welzijnswerk, de 
politie en de maatschappelijke dienstverlening 
in de Vogelbuurt hebben opgedaan, willen we 
graag gebruiken op andere plekken zoals de 
wijken Orden en Sprengendorp.

Als buurtregisseur heb ik een paar uitgangs-
punten; het is belangrijk om goed en plezierig 
te wonen in je buurt. Maar het is ook belangrijk 
om als bewoner zelf verantwoording te nemen 

om te werken aan een buurt waar je trots op 
kunt zijn. Als buurtregisseur wil ik met de 
partijen die ook nu al goed werk leveren 
zorgen voor nog betere samenwerking.  
Dat doen we door een buurtteam te vormen. 
Een team dat zichtbaar is in de buurt en 
makkelijk aanspreekbaar voor bewoners.
Buurtteam en bewoners benutten de kansen en 
lossen samen problemen op. Ik zie erop toe dat 
we doen wat we afspreken en probeer dat ook 
zo te doen dat we er lol in hebben.

Eigenlijk is de buurtregisseur dus degene die de 
talenten in de buurt, de bewoners voorop, maar 
ook de professionele partners, stimuleert.  
Zo maken we een buurt (of noem het een 
theater) waar bewoners zich goed thuis voelen. 
Noem het straattheater waarbinnen ik zelf ook 
graag een rolletje mee speel. Ik zie er naar uit u 
te ontmoeten, verhalen te delen en een 
bijdrage te mogen leveren aan een buurt waar 
u trots op bent.

Ik heb een uitvalsbasis gekregen in het +Punt in 
Orden, Germanenlaan 370, dus loop gerust 
eens binnen en ben verder te bereiken via  
T 06 - 526 347 73 of via de email 
j.eijk@apeldoorn.nl

Jan van Eijk, buurtregisseur Orden en Sprengendorp

ws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de w



15nieuws uit de wijk

De Asselse Mijl

Op 8 oktober werd voor de tweede keer de Asselse Mijl  
georganiseerd door ondernemers uit de Asselsestraat en  
Atletiekvereninging AV Veluwe. 

Winnaars
Junioren 
1 - Myrthe Schouten  
2 - Gjalt Panjer  
3 - Thijmen Bouw

Dames 
1 - Ingrid Lemke,  
2 - Esmay de Vos  
3 - Eva Jansen 

Heren 
1-  Jelmer van 

Leeningen 
2 - Joost Klugkist 
3 - Ruud van der Wal

Start en finish lagen bij het kruispunt met de Beatrixlaan, keerpunten 
waren bij supermarkt Boni en de Laan van Spitsbergen, een te lopen 
afstand van 3,2 km. 
Aan dit sportieve hardloopevenement deden 17 junioren mee en  
197 volwassenen (88 dames en 109 heren).  
Wethouder Hans Wegman gaf het startschot. 
De junioren beten het spits af en de winnende jonge atleten mochten  
als eersten een beker en bloemen van Tessa van der Meer-Gorkink in 
ontvangst nemen. Daarna werden de senioren in de bloemetjes gezet.

Kruiwagenrace
Maar het bleef niet bij hardlopen... voor de deur van Van Tongeren 
Installatie stonden kruiwagens in felle kleuren klaar voor een kruiwagen-
race. Het lijkt gemakkelijk, maar dat is maar schijn! Jong en oud deden hun 
best om de kruiwagens in een zo snel mogelijke tijd zonder om te vallen 
over de eindstreep te rijden.  
Het was een zeer geslaagde avond! Nu maar hopen dat de Asselse Mijl 
ook in 2011 wordt georganiseerd.

Gerard Laks
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Wijkbewoners zijn op zoek naar maatjes 
die hen helpen met het verbeteren van de 
Nederlandse taal en op zoek gaan naar 
een passende activiteit buitenshuis.

Door wijkbewoners één op één met elkaar in 
contact te laten komen, wordt een brug 
geslagen tussen twee culturen. Om vooral in  
de praktijk het Nederlands te leren, is het van 
belang dat vrijwilliger en deelnemer er samen 
opuit gaan. 
De activiteiten zullen circa een halve dag per 
week beslaan. Daarnaast wordt ongeveer één 
keer in de zes weken een vrijwilligersbijeen-
komst georganiseerd.

Kracht² is met financiële steun van het Oranje 
Fonds tot stand gekomen en wordt uitgevoerd 
door Stichting Wisselwerk. Voor meer 
informatie kunt u bellen met Gré de Vries, 
T 055 - 527 48 55 of Aline Jansen 
T 055 - 527 48 30. Een email sturen is ook 
mogelijk: gdevries@wisselwerk.nu of 
ajansen@wisselwerk.nu 

Kracht² slaat brug tussen twee culturen
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Hare Koninklijke Hoogheid prinses 
Margriet bezocht 25 januari obs 
Sprengenpark. De prinses las de 
kleuters uit groep 1b/2b voor uit het 
boek ‘Mama Muh bouwt een boomhut’ 
van Jujja Wieslander en Thomas 
Wieslander. 

Twintig kleuters en juf Hanneke, juf Marieke en 
juf Anjo luisterden geboeid naar de prinses. 
De prinses was niet de enige bekende 
voor lezer. Schrijver Jan Terlouw, illustratrice 
Caroline van Pelt, schrijfster Karen van den 
Nouwenlant, voetbalcoryfee Raimond van der 
Gouw maar ook Harry Vesseur (zanger, 
entertainer en presentator), waren eveneens 
aanwezig. Allemaal namen zij een boek ter 
hand om aan de kinderen van de verschillende 
groepen voor te lezen. Lezen en ook voorle-
zen nemen op obs Sprengenpark een belang-
rijke plaats in.  
Tot in groep acht wordt door de leerkrachten 
regelmatig voorgelezen. 
Tot het personeel van de school hoort dan ook 
een echte schrijfster. Juf Anjo Wuestman 
schreef zelf een kinderboek ‘Zwemmen in de 
Snelweg’. Obs Sprengenpark sluit zich met 
deze actie aan bij de door de Stichting 

Koninklijk bezoek op obs Sprengenpark

HKH prinses Margriet leest voor, foto D. Mackaay

De Straatspeeldag op 1 juni 2011 gaat weer een feest worden

Collectieve Propaganda van het Nederlandse 
Boek, CPNB, georganiseerde Nationale 
Voorleesdagen. Deze vraagt aandacht voor 
het belang van lezen in het algemeen en 
voorlezen in het bijzonder.

Obs Sprengenpark is een openbare basisschool 
met ruim honderddertig leerlingen. De school 
maakt deel uit van de Stichting Leerplein055.
In de school is voorzien in nieuwe huisvesting 
voor kinderopvang en er is in de school -in 
samenwerking met Het Kindercentrum- een 
peuteropvang gerealiseerd.

Voor meer informatie zie ook onze 
internetsite www.sprengenpark.nl
obs Sprengenpark 
Schotweg 95 -  7312 AD Apeldoorn
Contactpersoon: 
Henry Wichers (dir.) T 055 - 3552237



Mijn naam is Bas Koers (29 jaar) en ik 
ben sinds 1 oktober jl. werkzaam bij 
Stichting Wisselwerk als jongerenwer-
ker voor het stadsdeel Noord-West. 
Samen met mijn collega’s Daphne Patist 
en Ernst Bless ben ik verantwoordelijk 
voor het jongeren centrum ‘7312’ in 
Orden. Is ons jongerencentrum kunnen 
jongeren uit de wijk ontspannen en 
ontmoeten. Naast de vrije instuif die wij 
op woensdag en de vrijdag hebben, 
organiseren we ook activiteiten zoals; 
(sport)toernooien, de meidenavond en 
het Sprengenparkfestival. 
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die ons werk willen 
ondersteunen. Dus heeft u interesse om 
vrijwilliger  
te worden, stuur dan een mail naar  
b.koers@wisselwerk.nu of kom een keer 
gezellig langs in ons jongerencentrum 
voor een kopje koffie of thee. 
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Scouting
Victorgroep
Ben je een jongen of een meisje en ben je 
4, 5 of 6 jaar oud? En heb je op zaterdag-
middag niets te doen? Dan is het misschien 
leuk voor jou om bij de Bevers van de 
Victorgroep te komen om elke zaterdag-
middag met kinderen van dezelfde leeftijd 
lekker te spelen, te knutselen, het bos in te 
gaan en nog veel meer leuke dingen te 
doen. Als je dit leuk lijkt, vraag dan aan je 
ouders of ze willen mailen naar:  
bevers@victorgroep.nl om meer  
informatie te krijgen of kijk even onder  
het kopje Bevers op onze website  
www.victorgroep.nl.

Op zoek naar een geschikte school 
voor uw kind?
Obs Spitsbergen in de wijk Orden, sluit 
aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden 
van de individuele leerling. Samenwerking 
met ouders vinden we noodzakelijk, 
vooral in deze steeds veranderende 
maatschappij.

Aangezien we op obs Spitsbergen de Zaak-
vakken erg belangrijk vinden, hebben we de 
afgelopen drie jaar deelgenomen aan de 
landelijke Taalpilot. Ook hebben we de 
allernieuwste rekenmethode aangeschaft en 
gaan we in 2011/2012 en 2012/2013 met de 
Universiteit van Twente samenwerken om het 
maximale uit uw kind te halen.

Wat hebben wij u nog meer te bieden
• duidelijke regels en afspraken
• Techniek- en Wetenschapslessen
•  koffieochtenden, met verschillende thema’s, 

voor alle ouders
• onderdeel van Leerplein055 
• deelnemer van Brede School Orden
• VSO, TSO en BSO door Kinderopvang OOK
• twee grote schoolpleinen die omheind zijn
• een voetbalcourt
• gymzaal op eigen terrein
•  de school ligt op een rustige plek in de wijk 

Orden met voldoende parkeermogelijkheden.

Nieuwsgierig?
U vindt meer info op onze webpagina of kom 
eens op onze school kijken.
Elke eerste dinsdag van de maand houden we 
‘Open Huis’ van 9.00 tot 10.00 uur. U bent van 
harte welkom!

U kunt ook even bellen of mailen om een 
afspraak te maken met de directeur Ina Juffer.

Obs Spitsbergen
Morinistraat 6, 
7312 KC te Apeldoorn.
T 055 - 355 23 14
E-mail: spitsbergen@leerplein055.nl
Webpagina: www.obsspitsbergen.nl

Scoutinggroep 
JJB start Bevers 

Vanaf 15 januari 2011 start Scoutinggroep 
Jagermeester Johan Bentinck een nieuwe 
speltak ‘Bevers’. Deze speltak zal zijn 
opkomsten gaan houden van 10.00 uur tot 
12.00 uur in de blokhut ‘t Toppunt aan de  
Berghuizerweg in Apeldoorn.
Kinderen van 5 tot en met 7 jaar  
worden bij Scouting Bevers genoemd.  
Bij de Bevers ligt de nadruk op het spelen 
in de natuur. Ze doen samen met andere 
kinderen leuke spelletjes in een veilige  
omgeving. Zo leren ze spelenderwijs 
samen te werken onder leiding van  
deskundige vrijwilligers. De Bevers spelen 
in het thema Hotsjietonia en gebruiken 
hierbij hun fantasie. Dit draagt bij aan de 
ontwikkeling van de kinderen.
Ben jij tussen de 5 en 7 jaar? Vind je het 
leuk om iedere week iets leuks te doen en 
lekker buiten te spelen? Kom dan bij de 
Bevers van Scoutinggroep Jagermeester 
Johan Bentinck! Hier doe je allemaal  
spannende dingen met kinderen die even 
oud zijn als jij.
Heb je interesse? Kom een keer kijken op 
een zaterdag of neem contact op met 
Mandy Stam T 06 - 212 228 99.

Jongerenwerker Bas Koers 
stelt zich voor
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Skatemarathon in Real-X voor 
het Autismefonds een succes
Op zaterdag 26 februari was het een 
bijzondere dag in Real-X omdat er een 
skatemarathon werd gehouden voor het 
AutismeFonds.
De opening werd om 13.00 uur verricht 
door de voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor Autisme, afdeling 
Gelderland, Pien Versteegh. Zij bedankte 
de skaters voor dit leuke initiatief en 
wenste ze veel succes voordat ze de 
enorme koeienbel liet klinken als startsein 
voor de marathon.
Zo’n honderd skaters waren die dag op de 
baan, enkelen hadden een paar uurtjes bij 
elkaar weten te sprokkelen, sommigen 
stonden maar liefst zeven uur op de baan. 
Samen haalden ze maar liefst een bedrag 
van 1750,- euro binnen voor dit goede 
doel. Real-X, het AutismeFonds en de 
skaters waren zeer tevreden. Na afloop 
werden de prijzen uitgereikt en ontving het 

Sinterklaas op bezoek in Orden!

Om iets voor één uur begon het flink te 
sneeuwen. Maar dat weerhield Sinterklaas 
en zijn Pieten niet om naar het Ordenplein 
te komen. 

Helaas geen optocht door de wijk, maar snel 
met de auto’s om maar niet nat te worden.Wat 
waren er veel kinderen met hun ouders en opa’s 
en oma’s op het plein. De muziekpieten 

speelden mooie liedjes en de strooipieten 
gaven snoep en mandarijntjes.
Sinterklaas bezocht de winkels en toen ging het 
richting Kindervreugd. Hier zongen en dansten 
de kinderen samen met de muziekpieten. 
Na wat lekkers te eten en te drinken maakte 
Sinterklaas de prijzen van de kleurwedstrijd 
bekend. Voordat Sinterklaas en zijn Pieten weer 
verder gingen, mochten de kinderen nog een 

cadeautje en een chocoladeletter mee naar 
huis nemen. Ook had de drogisterij van het 
Ordenplein, Vitaal in Balans, nog wat leuke 
presentjes aan de Pieten gegeven.  
De kinderen gingen met maar liefst drie 
cadeautjes en lekkers naar huis!

Dank u wel Sinterklaas voor de prachtige 
middag!

het pand van Real-X in het gebied De Wissel

AutismeFonds een cheque met het bedrag uit 
handen van Jolien Westerbroek en Marieke 
Molewijk. Marieke is stagiaire Sociaal 
Cultureel Werk bij Real-X en heeft deze dag 
mede helpen organiseren. 

Powerpunks wedstrijd in Real-X
Op zondag 20 maart a.s. wordt er in Real-X een 
wedstrijd gehouden voor skateboarders van  
13 jaar en jonger. Het is een 2-jaarlijks 
terugkerende wedstrijd waar de skatende jeugd 
massaal op af komt. Mede ook omdat er zulke 
leuke prijzen zijn te winnen van de sponsors.  
Dit keer Adio en Plan B. Het begint om 13.00 uur 
en eindigt om 18.00 uur. De entree is 3 euro.

Girlsnight niet voor jongens
Op vrijdagavond 15 april is Real-X het domein 
van de vrouwelijke skaters onder ons. Het is nu 
de derde keer dat Real-X een avond met 
wedstrijden speciaal voor meisjes en dames 
organiseert. Ook als je niet kan skateboarden, 
ben je van harte welkom om te komen kijken en 
het misschien wel even te proberen. De sfeer is 
er vrolijk en gemoedelijk. De laatste keer dat 
dit event door Real-X werd georganiseerd, 
reden er wel 40 meiden rond. Ook landelijk 
begint de Girls Night bekendheid te krijgen. 
Het begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. 
Er zijn leuke prijzen te winnen van Etnies.  
De entree is gratis maar zoals gezegd, alleen 
voor dames :-)

Real-X moet per 1 juli vertrekken
We wisten het natuurlijk al, maar nu hebben 
we dan ook officieel te horen gekregen dat 
Real-X per 1 juli haar locatie aan de prinses 
Beatrixlaan 301 moet verlaten. Het zal 
worden afgebroken om plaats te maken 
voor woningen. Het gebied De Wissel is 
een van de weinige woon-ontwikkelgebie-
den van de gemeente waar de financiën zo 
goed als rond van zijn en die dus ontwikkeld 
kan worden. We houden nog een piepklein 
beetje hoop want het is een prachtige 
locatie voor de jeugd. Ook zijn we onze 
buren zeer dankbaar dat zij ons zo lang en 
liefdevol ons werk met de jongeren hebben 
laten doen. We zijn ervan overtuigd dat de 
omgeving er wel eens last van heeft gehad, 
al hebben we ons uiterste best gedaan om 
overlast te voorkomen. 
Er is nog geen geschikte locatie gevonden 
voor Real-X. We hopen en vertrouwen op 
een spoedige oplossing.

Real-X 
indoor  
fun-/skatepark



Wat is Real-X?
Het doel van de stichting Real-X is dat we  
de Apeldoornse jeugd een sportieve en 
creatieve manier willen bezighouden.  
Wij doen dit doorgaans met veel 
vrijwilligers (veelal jongeren) in indoor 
fun-/skatepark Real-X, momenteel 
gevestigd aan de prinses Beatrixlaan 301. 
Wij kunnen dit werk doen dankzij donaties, 
sponsors en subsidie van de gemeente 
Apeldoorn.

Wat kan je er allemaal doen?
In Real-X kan je skaten en skateboarden,  
je kinderfeestje organiseren, skateboardles 
krijgen, oefenen met je bandje in een van de 
oefenruimtes, dansen op een dance dance 
machine, tafeltennissen, gamen of je  
maatschappelijke stage lopen.  
In de kantine kan je wat eten en drinken  
voor een prikkie, card gamen, breakdansen,  
je kunstwerken exposeren, spelen op de  
flipperkast of gewoon lekker hangen.  
Er is ook een winkeltje met skatespullen, 
schoenen en kleding. Verder organiseren we 
skateboard wedstrijden en zijn we altijd in  
voor een goed idee. 
Enne... je ouders kunnen er ook lekker zitten, 
een beetje kijken en een kopje koffie drinken. 
Kom gerust eens kijken. Je bent van harte 
welkom. Je hoeft geen skateboarduitrusting te 
hebben om te komen, die spullen kan je van ons 
huren als je het eens wilt proberen in het 
skatepark.

Oefenruimtes
-  oefenruimte met volledige backline, 8 euro 

per uur, voor minimaal 2 uur te huren
- oefenruimte 3 , leeg, 3 euro per uur
Als je een ruimte huurt, hoef je geen entree te 
betalen, tenzij je ook van de skateruimte en/of 
gameroom, enz. gebruik wilt maken.

Skateboardlessen
Als je skateboarden leuk vindt, maakt leeftijd 
niet zoveel uit. Het is wel belangrijk dat je een 
beetje oog hebt voor de mensen om je heen.  
Je kan les nemen op dinsdagmiddag tussen  
16.00 en 18.00 uur of op donderdagavond 
tussen 20.00 en 22.00 uur.
Er wordt een gezamenlijke warming-up gedaan 
waarna iedereen les krijgt van een docent-
skater op zijn/haar eigen niveau. Na een uur les 
kan het geleerde nog een uurtje in praktijk 
worden geoefend.
Een les kost 5 euro pp, inclusief gebruik van 
skateboard, helm en beschermers. Het is wel 
prettiger/hygiënischer als je je eigen helm hebt. 
Laat je voor beschermingsmaterialen en 
skateboards gerust eerst door ons adviseren.
Je bent vrij om te komen of niet. Dus je kan per 
keer kijken of het uitkomt en je hoeft je dus niet 
vooraf ‘aan te melden’. 
Je kan een lesstrippenkaart kopen. Daar kan je 
10 lessen op af laten stempelen. Deze kost 45 
euro.

Er worden ook lessen gegeven aan het basis - 
onderwijs, het speciaal onderwijs en het 
voortgezet onderwijs. 
Voor meer informatie hierover, neem contact 
op met David Hornbeck of Jolien Westerbroek 
per e-mail: info@real-x.org.

Kinderfeestjes
We geven ook kinderfeestjes. Meestal begint 
dat met een les. Daarna kunnen de kinderen het 
geleerde in praktijk brengen of lekker gamen in 
de gameroom. Er staat een PS2 en een Wii met 
dance dance matten en een tafeltennistafel. 
Een kinderfeestje kost 5 euro pp (incl entree, 
korte les en gebruik van skateboard, helm en 
beschermers). Je kan bij ons chips en frisdrank 
kopen (chips 50 ct en fris 1 euro of 1.20. 
Snoep en koek is 0,80 ct, koffie of thee 0,50 ct).
Het is met een feestje niet toegestaan om 
meegebrachte etenswaren te nuttigen, beahlve 
je eigen taart, vergeet in dat geval niet je 
papieren bordjes/vorkjes/servetjes mee te 
nemen.
Voor reservering van de feestdag kan je het 
beste ruim vantevoren contact opnemen met 
David, die beheert de agenda van het park.
Zijn nummer is: 06 108 34 625. 
Graag alleen bellen tijdens openingstijden 
want de agenda ligt in het park.

Meer informatie over Real-X
Voor meer info kan je terecht op de website 
van Real-X www.real-x.org of aanvragen via 
info@real-x.org. Wil je op de hoogte blijven 
van events en het laatste nieuws, schrijf je dan in 
via de knop ‘inschrijfformulier’ in de linker kolom 
op de website. 
Aangezien Real-X haar huidige locatie moet 
verlaten en we graag willen dat Real-X blijft 
bestaan, kunnen we je inschrijving/handtekening 
goed gebruiken om te laten zien aan de 
gemeente dat we moeten blijven bestaan!
Het skatepark kan je (nu nog) vinden aan  
de prinses Beatrixlaan 301, 7312 DG in 
Apeldoorn. 

Openingstijden
dinsdag
16.00 - 18.00 uur (les)
20.00 - 22.00 uur
woensdag
13.00 - 18.00 uur
donderdag
13.00 - 18.00 uur
20.00 - 22.00 uur (les)
vrijdag
13.00 - 18.00 uur
zaterdag
13.00 - 18.00
20.00 - 22.00
zondag
13.00 - 18.00 uur
maandag gesloten

Prijzen
Entree 3 euro. Les of feestje pp 5 euro.
Zaterdagavond Euronight 1 euro.
Dinsdagavond Ladies Night: 
dames gratis en heren 1 euro.
Strippenkaart 10 x entree 25 euro
Skateboardlessen 5 euro (per les)
Strippenkaart 10 x les 45 euro
Huren skateboard 2 euro
Workshops/extra lessen zie info park/
website www.real-x.org.

- advertorial -
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werkzaamheden voor alle kinderen gesloten.
Als alles volgens planning verloopt is de 
speeltuin medio mei weer klaar voor  
het nieuwe speelseizoen.

De nieuwe speeltuin bestaat uit veel avontuur-
lijke en natuurlijke speelelementen. Door deze 
opzet daagt het kinderen uit tot bewegen, spel 
en fantasie. Aan de noordzijde komen extra 
ingangen. Net als vroeger blijft Kindervreugd 
een beschermd, omheind geheel met ruime 
openingstijden waarbinnen Kindervreugd 
diverse activiteiten voor de jeugd organiseert. 
De speeltuinvereniging maakt nog maar 
incidenteel gebruik van het gebouw ‘Plexat’. 
Hoe het gebouw in de toekomst zal worden 
ingezet is nog onduidelijk. 
In opdracht van de gemeente onderzoekt 
Accres de gebruiksmogelijkheden. Mocht u 
hiervoor ideeën hebben dan kunt u daarover 
contact opnemen met dhr. Kroos van Accres  
op T 055 - 527 05 50.
Speeltuin Kindervreugd aan de Pieter  
Saenredamstraat 15 is sinds jaar en dag  
een begrip in de wijk Orden.

Voortgang vernieuwing speeltuin Kindervreugd 

In het vorige wijknieuws las u een artikel 
over speeltuin Kindervreugd en over het 
plan voor een complete vernieuwing.

Dit plan is gemaakt in overleg tussen gemeente, 
Accres, speeltuin Kindervreugd en wijkraad. In 
januari is inmiddels gestart met de renovatie. 
Om alle werkzaamheden op een veilige manier 
te kunnen uitvoeren, is de speeltuin tijdens de 

Speeltuin medio mei weer open
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De natuur  
om de hoek
Je moet er een oog voor hebben, maar deze 
paddenstoelen kon je niet over het hoofd zien.
Aan de Asselsestraat en om de hoek van de 
Jachtlaan waren deze mooie exemplaren te 
zien.

Onderhoud groen en grijs dicht bij de burger

De gemeente wil de afstand tussen 
gemeente en burger zo klein mogelijk laten 
zijn. Daarom is het beheer van de open-
bare ruimte nu per wijk georganiseerd. 

In elke wijk is een wijkteam verantwoordelijk 
voor het onderhoud van plantsoenen, wegen, 
paden etc. In Brink en Orden is Arie Broekhuis 
onze wijkbeheerder. Arie: ”Ik hecht veel 
waarde aan persoonlijk contact met bewoners. 

Daarom proberen mijn collega’s en ik bij 
meldingen de burger op te zoeken. Vragen 
worden duidelijker als je ze ter plekke 
bespreekt. Daarnaast vinden wij het belangrijk 
dat burgers meedenken over hun wijk. Dat lijkt 
ons niet meer dan logisch.” 
Arie is bereikbaar via de post noordwest / 
centrum aan de Asselsestaat, T 06 52 47 58 14 
tussen 8.00 - 9.00 uur en tussen 15.30 en  
16.00 uur.

Melding
U kunt voor meldingen over onderhoud 
natuurlijk ook gewoon contact opnemen met  
de buitenlijn via de gemeentelijke website  
www.debuitenlijn.nl of via het nummer 14 055.  
Uw meldingen worden in de meeste gevallen 
afgehandeld door de wijkteams.

Vernieuwing 
speelterrein 
Aletta Jacobsstraat
Eind januari jl. zijn diverse buurtbewoners, 
gemeente en wijkraad voor de 2e keer bij 
elkaar geweest om de nieuwe inrichting 
van het speelterreintje aan de Aletta 
Jacobsstraat te bespreken. Bewoners 
stelden vast dat het terreintje, bedoeld 
voor kinderen tot 12 jaar, is verouderd en 
ook vaak oneigenlijk wordt gebruikt door 
jongeren waardoor de kinderen er geen 
gebruik meer van maakten. Het terreintje 
wordt helemaal opgeknapt: grote 
coniferen worden weggehaald en een 
nieuw combinatietoestel, een duikelrek en 
een glijbaan worden geplaatst. Naar 
verwachting wordt het in april uitgevoerd.

Opening speelterrein 
Handelstraat

Op vrijdag 15 oktober is de volledige 
vernieuwde speelplaats aan de 
Handelstraat officieel geopend. 

Er was van alles te beleven: een politie-
hondenshow door wijkagent Machiel van 
de Ven, onbeperkt poffertjes eten en 
natuurlijk de ingebruikname van de speel-
toestellen door de kinderen. Hoewel de 
regen af en toe met bakken uit de hemel viel 
was het reuze geslaagd! 
De opening vond symbolisch plaats door de 
overhandiging van het volleybalnet aan de 
buurt door wijkraadsvoorzitter Gerard Laks.
Bewoners, gemeente, Wisselwerk en de 

wijkraad hebben gezamenlijk gewerkt aan  
de ideeën en de uitvoering voor de nieuwe 
inrichting. Gelukkig kon de gemeente de 
financiering ook voor elkaar krijgen; ook  
de wijkraad heeft een financiële bijdrage 
geleverd.
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Voortgang uitvoering plannen afhankelijk van de bouw 

Beek in het Orderveen en Orderbeek

In onze wijk lopen 3 sprengenbeken: de Beek in 
het Orderveen (deels ook wel Rode Beek 
genoemd), de Orderbeek en de Badhuisspreng. 
Voor de eerste twee beken heeft de gemeente 
inrichtingsvisies opgesteld, in samenspraak met 
verschillende partijen waaronder de wijkraad. 
Zo is onder meer het plan om de Orderbeek 
weer geheel bovengronds te brengen.  
Ook is voor het terrein aan de P. de Hooghlaan 
(met HUP en speelterreintje) een aantrekkelijk 
detailplan uitgewerkt met veel avontuurlijke 
speelmogelijkheden.  

Hoe staat het nu met de uitvoering anno 2011? 
De plannen zijn al weer enkele jaren oud en  
de schop is nog steeds niet de grond in.
Informatie van de gemeente leert dat de 
financiering van de bekenplannen binnen 
herstructureringsplannen moeilijker rond te 
krijgen is. Dit komt door vertragingen in de 
bouw als gevolg van de recessie.  
De bekenplannen blijven op zich ongewijzigd 
maar de uitvoering hangt voor een belangrijk 
deel samen met de voortgang in de bouw van 
bijvoorbeeld het Spartaterrein en het  

Waterloogebied. Naarmate de bouw 
geleidelijk vordert pakt de gemeente  
aansluitende, buiten het bouwterrein gelegen 
stukjes beek op.
Voor het Waterbronpark moet de inrichting 
helaas opnieuw tegen het licht gehouden 
worden. De voorstellen passen niet binnen het 
beschikbare budget. Als wijkraad zijn we hier 
bepaald niet blij mee; er is namelijk veel 
draagvlak bij de omwonenden om dit park te 
realiseren, mede na een handtekeningenactie 
voor meer speelruimte in de buurt.

De Orderbeek

Plaatsing zwijnenraster in Orden
In de afgelopen jaren zijn de trapveld-
jes en sportvelden en ook particuliere 
tuinen in Orden met een zekere 
regelmaat door wilde zwijnen volledig 
op de kop gezet en vernield.

Hier komt nu eindelijk een eind aan. 
Bewoners en wijkraad vroegen al geruime 
tijd om een structurele maatregel. Het 
intensiever bejagen van de zwijnen bleek 
het probleem niet afdoende op te lossen. 

Er wordt in 3 fasen door de gemeente / 
eigenaren een zwijnen-kerend raster geplaatst. 
Fase 1 en 2 bestaat uit plaatsing van een raster 
langs de Kleiberg, Berghuizerweg en Victoria-
boys. Victoriaboys draagt bij in de kosten. 

Dit is eind januari uitgevoerd. Fase 3 laat wat 
langer op zich wachten; er moeten gesprekken 
gevoerd worden met belanghebbenden (o.m. 
Pro-Rail en Goudkuil) en er moet goed bekeken 
worden wat de meest effectieve oplossing is.



Cool Nature in Park Berg & Bos

Park Berg & Bos is als stadspark erg 
belangrijk voor Orden. De gemeente is in 
samenwerking met diverse organisaties 
waaronder de provincie Gelderland en het 
Natuurhuis begonnen met het ontwerp en 
de realisatie van een ‘Cool Nature’ plek in 
Park Berg & Bos.
 

Cool Nature is een ontmoetingsplek voor jong 
en oud met veel aanleiding voor spel en 
bewegen. Kinderen kunnen er spelen, bewegen 
en leren in een avontuurlijke en natuurlijke 
omgeving. Het spel moet je zelf maken: door 
middel van boomstammen, water, zand, 
hoogteverschillen, open ruimtes. Organisaties 
als het IVN en het Natuurhuis (CNME Apel-
doorn) kunnen er spel- en lesactiviteiten over 
natuur en milieu geven.

Cool Nature wordt gerealiseerd op de huidige 
(verouderde) speelweide. Het ligt dus goed 
centraal in het park en is heel goed bereikbaar 
ook vanuit Orden. 
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Avontuurlijk spelen op de speelweide

Als wijkraad Orden zijn we betrokken om 
inbreng te leveren voor de inrichting. 
Onder meer vinden we het belangrijk dat de 
toegankelijkheid en bewegwijzering vanaf de 
Asselsestraat duidelijk moet worden aangege-
ven. Deze entree is nog onvoldoende bekend 
bij bewoners van onze wijk. Ook scholieren, 
IVN, KNNV, platform gehandicapten 
Apeldoorn, Accres, Helicon en Klimbos zijn 
bij de inrichting betrokken.

Wij houden u op de hoogte via onze 
website. Ook op deze sites vindt u meer: 
www.apeldoorn.nl/bergenbos of  
www.coolnature.nl 
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Kunstroute rondom Sprengenpark en belastingkantoren 

Kunst in Orden

In elk nummer schenken we aandacht aan 
een kunstwerk in onze wijk. U komt er 
misschien elke dag langs en staat er niet 
bij stil. Toch draagt kunst, net als groen, bij 
aan de schoonheid van onze ruimte buiten: 
omdat je er door geraakt of geïnspireerd 
wordt, omdat je het mooi, bijzonder of 
misschien juist wel lelijk vindt. In ieder 
geval laat kunst je door andere ogen 
kijken. Dit keer:

Baksteenreliëf voormalige huishoudschool 
Henri Dunantlaan
Het gebouw op de hoek van de Henri Dunant-
laan was vroeger een huishoudschool. Vroeger 
was het vrij gebruikelijk dat je als meisje naar 
de huishoudschool ging en als jongen naar de 
ambachtsschool. De school is in 1959 geopend 
door prinses Irene. De kunstenaar Volmer uit 
Den Haag ontwierp het baksteenreliëf op een 
van de gevels. Dit werd aangeboden door het 
aannemingsbedrijf Meyer uit Apeldoorn. Het 
stelt de ontwikkeling van het jonge meisje tot 
moeder van een gezin voor. 

Zowel de voormalige huishoudschool – later 
fotovakschool - als de ernaast staande 
voormalige kleuterkweekschool op de hoek 
Henri Dunantlaan-Asselsestraat staan op de 
gemeentelijke monumentenlijst. Het zijn mooie 
voorbeelden van naoorlogse scholengebou-
wen met kunst. Samen met de flats aan de 
Sprengenparklaan (ook gemeentelijke 
monumenten) vormen de scholen aan het 
Sprengenpark een bijzondere fraaie combina-
tie uit eenzelfde periode. Op het binnenterrein 
van de school staat een beeldje (zie historische 
foto). Zowel de kleuterkweekschool als 
huishoudschool staan leeg in afwachting 
van nieuwe gebruikers.

Wat is er heerlijker dan een mooie wandeling 
langs fraaie kunstwerken vlak bij u in de buurt. 
De Stichting Wilhelminaring heeft het plan 
opgevat om een wandelroute uit te geven langs 
de vele fraaie kunstwerken rondom het 
Sprengenpark en de belastingkantoren. 
Op deze manier wil zij de kunst in onze directe 
woonomgeving beter onder de aandacht 
brengen. Bij de ontwikkeling is de wijkraad 
betrokken. Wij vinden het een heel goed 
initiatief dat we van harte ondersteunen.
 De financiering is nog niet rond. Het bestuur 
van de Stichting Wilhelminaring is op zoek naar 
de nodige sponsoren.



Kap fijnsparren Sportlaan

In januari zijn er ca 300 fijnsparren 
gekapt aan de Sportlaan en de 
sportvelden van voetbalvereniging 
CSV Apeldoorn. 

We kregen hier enkele reacties op van 
bewoners die hier erg ontstemd over 
waren. De sparren werden door de 
gemeente gekapt omdat ze in (zeer) 
slechte conditie waren. Eiken, beuken, 
berken en andere onderbegroeiing zijn 
zoveel mogelijk gespaard. 
Fijnsparren (onze kerstboom) doen het 
slecht op de Veluwse zandbodem. Ze zijn 

gewend aan rijke berghellingen met een 
hoge luchtvochtigheid. In hun jeugd gaat het 
vaak nog wel maar op iets latere leeftijd 
beginnen ze vaak snel af te takelen. Zo ook 
op het sportpark.

Vertrouwd beeld
De bedoeling is dat er door de kap ruimte 
gegeven wordt aan inheemse bomen en 
struiken die uiteindelijk een veel hogere 
natuurwaarde hebben dan de fijnsparren.
De majestueuze sparren waren een 
vertrouwd beeld en dan raakt het je wel  
dat zulke mooie bomen geveld worden.

Wilt u de meest actuele informatie over uw wijk? 

Klik dan eens op: 
www.wijkraadorden.nl

Het laatste nieuws over activiteiten in de wijk, bouwprojecten, groen en kunst, 
verkeerszaken, etc, u vindt het op onze website. Heeft u tips, nieuws, ideeën? 
Laat het ons weten via contact op de website. 

Wandelroute  
Sprengenpark

In Orden ligt een prachtig park: 
het Sprengenpark. Vereniging voor 
Natuur- en Milieueducatie IVN 
Apeldoorn heeft in en rond dit park 
een wandelroute uitgezet met veel 
interessante wetenswaardigheden.
Leer uw wijk beter kennen door deze 
wandelroute eens te lopen! 

Via www.ivn.nl/apeldoorn kiest u u 
‘publicaties’ en vervolgens ‘routes’. 
Onder ‘Ommetjes in Apeldoorn’ vindt u 
de wandelroute ‘Spreng en park wijk 
Orden’. U kunt de route downloaden.
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PWA Zone, Waterloseweg e.o.
Mede door de economische recessie zijn de plannen al diverse keren 
aangepast. Tot op heden bleken ze financieel niet haalbaar. In de 
nieuwste plannen is alle hoogbouw geschrapt en is alleen nog sprake van 
laagbouwwoningen, namelijk 22 woningen bij het deel aan de kop van de 
PWA-laan (De Kop) en 76 woningen bij de vijverpartij (De Wissel).  
Op dit moment wordt gekeken in hoeverre deze plannen haalbaar zijn, 
betrokken partijen zijn hierover hoopvol gestemd: op korte termijn zullen 
de plannen openbaar worden gemaakt.
De eerste serie van de woningen die in opdracht van de SIR 55 (Stichting 
Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw) zijn gerealiseerd (8 stuks) zijn 
nu allemaal verkocht.
Van de tweede fase (6 woningen) is het contract met de gemeente met 
wederzijds goedvinden ontbonden. Er was hiervoor geen belangstelling. 
Het bestemmingsplan zal mogelijk worden gewijzigd om hier vrije kavels 
of vrijstaande woningen van te maken, tenzij er op een gegeven moment 
toch weer belangstelling is voor de SIR-woningen. 
De aanleg van de Grift gaat wel door zoals was gepland.
 

Lopende projecten  
van de commissie Bouwen en Wonen

Sparta Luce aan de PWA-Laan
De oplevering van dit project heeft plaatsgevonden. Er wordt nu nog 
gewerkt aan de aanleg van de toegangspaden. Alle 15 huurwoningen zijn 
verhuurd, van de 45 koopwoningen is ongeveer een derde deel verkocht. 
Plan Spartahof op dezelfde locatie ligt momenteel geheel stil. Op termijn 
zullen hiervoor nieuwe plannen worden ontwikkeld. 
Op de locatie tegenover Sparta Luce wordt op dit moment een nieuw 
plan ontwikkeld dat bestaat uit de realisatie van vijf woningen. Ontwerp 
en financiële haalbaarheid worden onderzocht.

Sparta Luce aan de PWA-laan, hier in aanbouw, is inmiddels opgeleverd

De vijverpartij in gebied ‘de Wissel’

De locatie tegenover Sparta Luce



Henri Dunantlaan/Asselsestraat 
(voormalige Ford garage)
De in september 2010 gestarte bouw van 28 appartementen en de negen 
stads- en patiowoningen vordert gestaag. 

 
Herderweg e.o. 
Zodra de volledige procedure - wijziging bestemmingsplan en aanvraag 
bouwvergunning – is afgerond, wordt gestart met de bouw. Volgens de 
planning eind tweede kwartaal 2011. 
 
   
Sportvelden Laan van Spitsbergen (AGOVV)
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter visie gelegen en 80 
inspraakreacties opgeleverd van zowel omwonenden als van de 
Actiegroep Asselsestraat en de gezamenlijke wijkraden (Berg en Bos,  
De Sprengen en Orden). Gemeente Apeldoorn heeft toegezegd begin 
2010 met een reactie te komen op de inspraakreacties.

De Brinkhorst aan de Ritbroekstraat
Na de sloop begin 2011 van dit voormalige buurtcentrum wordt het 
terrein ingericht voor vier bouwkavels. De gemeente verwacht dat hier 
na de zomer van 2012 – als de plannen voor de bebouwing van de 
kavels klaar zijn – schot in komt. In afwachting daarvan zal het terrein 
geëgaliseerd worden en ingezaaid met gras. Aan de straatkant wordt 
een gronddammetje gemaakt (tegen parkeergebruik) en het terrein 
wordt afgezet met hekken zodat het gebruikt kan worden als tijdelijk 
speelterrein.

Brinkhorst

Prinses Beatrixlaan 
(voormalige DHZ winkel / Karwei)
De huidige eigenaar van het pand, Bouwbedrijf Nikkels uit Twello, heeft 
een plan getoond dat er volgens de gemeente goed uitziet. Het betreft  
12 energieneutrale woningen: aan de Hoefweg twee, hoek Asselsestraat/
Pr. Beatrixlaan 1 en aan de Pr. Beatrixlaan zelf 10 woningen, waarbij 
tevens het parkeerprobleem is opgelost. Het plan is begin februari 
definitief ingediend, zodat men in het voorjaar/zomer aan het bestem-
mingsplan kan gaan werken.

Voormalige Karwei
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De Witte Wolken

De Witte Wolken aan de PWA laan/ 
Prinses Beatrixlaan
De zogenaamde Zorgplint is in oktober 2010 in gebruik genomen,  
waarna een aanvang is gemaakt met de aanleg van het straatwerk  
en de tuin. Alle woningen zijn inmiddels opgeleverd. Het gaat om 
39 huurappartementen in de vrije sector en 12 appartementen in de 
premiehuur. Daarnaast zijn er 24 zorgunits gerealiseerd. Het totale 
project wordt door Ons Huis verhuurd.

Namens de Commissie Bouwen & Wonen
Oene G. de Boer

Locatie De Kop
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Flats Orden gerenoveerd

Woningcorporatie De Goede Woning is eind 
januari gestart met de renovatie van de buiten-
kant van de flats aan de Chamavenlaan, 
Germanenlaan en Eburonenstraat. Gestart is 
aan de Chamavenlaan. Eerder al was de 
renovatie van de binnenkant van de zeven flats 
aan de beurt waarbij deze mechanische 
ventilatie, centrale verwarming en een nieuwe 
badkamer en keuken kregen. De bewoners zijn 
medio januari door middel van een nieuwsbrief 
geïnformeerd.

De zeven flats dateren uit de jaren ’60 van de vorige 
eeuw en hebben de voor die periode kenmerkende 
eenvoudige architectuur. Om die reden ging de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit niet akkoord met een 
eerder gedaan voorstel om een waaier van kleuren in 
de tinten groen en terra toe te passen. Dat zou de 
flats een goedkope uitstraling geven, vooral als deze 
kleuren ook nog worden gecombineerd met plaatma-
teriaal dat in de ogen van de CRK een goedkope 

uitstraling heeft. Daarom is nu gekozen voor één 
kleur: de drie aan de Chamavenlaan in groen en de 
overige in terra. 

De spijlen van de laagste galerijen worden vervangen 
door staalplaat, dat doorloopt tot aan de grond en 
aan de bovenkant is voorzien van een strook met 
gaatjes. De andere galerijhekken worden geschilderd. 
De nieuwe kleuren komen vooral terug in de 
voordeuren en de panelen.

Entree
Naast de renovatie van het schilderwerk, krijgen de 
vijf flats die nog geen afgesloten entree hebben een 
dergelijke voorziening. Volgens projectleider Gert 
van Otterloo van De Goede Woning pas dit bij de 
huidige woonbeleving en het veiligheidsgevoel.
“Een flat zonder afgesloten entree is voor iedereen 
toegankelijk. Dat wil je nu niet meer.”

De renovatie houdt verder in het herstellen van het 
metsel- en voegwerk, het waar nodig vervangen van 
ramen en deuren, het aanbrengen van een nieuwe 
antisliplaag op de galerijvloer en het opknappen van 
de galerijhekken. 
Ter isolatie worden hoog rendementsglas en spouw- 
en dakisolatie aangebracht. De woningen krijgen 
daarmee een groen energielabel (was oranje/rood) 
en zullen niet alleen behaaglijker worden maar ook 
een besparing op stookkosten geven. 

Bedankt Rob

Het bestuur wil Rob Kroon heel 
hartelijk danken voor het werk in  
de commissie Bouw en Wonen.  
Rob heeft zich 3 jaren ingezet voor 
de wijk.
Rob gaat weer verder studeren en 
hierbij wensen wij hem veel succes. 
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Asselsestraat
De herinrichting van de Asselsestraat heeft 
geleid tot een veel fraaiere straat. Of het 
wegdek na deze winterperiode nog goed 
intact is gebleven zullen we moeten afwachten. 
Hier en daar zijn er nog wel wat wensen. 
De drempels op de kruising met de Jachtlaan-
zuid leveren ook na de laatste aanpassing nog 
klachten op.
Verder is de ingang van de Asselsestraat vanaf 
de Laan van Spitsbergen (bij de vluchtheuvel) 
nogal krap, waardoor met name fietsers daar in 
de knel komen.
Wij hebben er bij de gemeente op aangedron-
gen de rijbaan, inclusief fietsstrook, te 
verbreden. Dat kan gemakkelijk gebeuren ten 
koste van het trottoir, dat op die plaats erg 
breed is.

Veiligheid fietsers op 
rotonde AGOVV
De ouderraad van het Veluws College 
Walterbosch heeft in een brief aandacht 
gevraagd voor de onveilige situatie voor 
fietsers (waaronder leerlingen van het Veluws 
College) op en bij de rotonde bij AGOVV.  
Uit het laatste gesprek met de stadsdeelbeheer-
der van de gemeente is duidelijk geworden  
dat een aanpassing van de fietsstroken in de  
1e helft van 2011 gerealiseerd zal worden.

Snelheid verkeer in 
Frans van Mierisstraat
Er is een aantal klachten binnengekomen over 
de snelheid van het verkeer in de Frans van 
Mierisstraat. Het gaat dan vooral om de 
bussen en het vrachtverkeer.
De Frans van Mierisstraat is een 30 km straat, 
maar men denkt dat er harder gereden wordt. 
De politie heeft inmiddels geconstateerd dat 
dit niet het geval is.

Lopende projecten 
van de commissie Verkeer
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Lossen en laden bij het Orderplein

Parkeren Germanenlaan
Er is een aantal klachten binnengekomen over 
het parkeren in de Germanenlaan. Doordat er 
te veel auto’s geparkeerd staan, is het uitzicht 
in de flauwe bocht sterk belemmerd. Ook het 
oprijden van de straat vanaf de parkeerplaat-
sen op eigen terrein is daardoor lastig. 
Wij hebben bij de gemeente gepleit voor een 
parkeerverbod aan de oostzijde van de 
Germanenlaan en voor het realiseren van extra 
parkeerplaatsen. De stadsdeelbeheerder wil 
eerst de ontwikkelingen m.b.t. het winkelcentrum 
Orden afwachten voordat er een uitbreiding 
aan parkeerplaatsen komt.
Wel zal in 2011 de gele streep worden hersteld, 
waardoor er een gedeeltelijk parkeerverbod is 
voor de oostzijde van de Germanenlaan.

Voetpad Texandrilaan

Laad- en losplaats 
bij winkelcentrum Orden
De laad- en losplaats aan de Laan van Orden 
bij het winkelcentrum wordt dikwijls gebruikt 
voor het parkeren van personenauto’s. Als er 
dan een vrachtauto komt om te laden of te 
lossen gaat deze vrachtauto op de rijbaan van 
de Laan van Orden staan, die daardoor sterk 
wordt versmald. Ook wordt het uitzicht op het 
verkeer, zeker voor fietsers, belemmerd.
Wij hebben bij de gemeente gepleit voor een 
betere aanduiding van de laad- en losplaats, 
waardoor parkeren door personenauto’s op 
die plaats wordt voorkomen. De gemeente gaat 
mogelijk (?) een betere markering aanbrengen.

Namens de Commissie VerkeerWijkraad Orden,
Wiebe Okkema

Fiets- en voetpad van de 
Morinistraat (Spitsbergenschool) 

naar de Texandrilaan 
(Vrije school)
Al meer dan een jaar geleden heeft de 
gemeente toegezegd dat het bestaande pad 
zal worden verbreed tot een naast elkaar 
liggend fietspad en voetpad. Tot op heden is dit 
echter nog niet gebeurd.

Germanenlaan



ingezonden berichten 33

Reactie van een bewoner

Winterontmoeting Germanenlaan

Na weken van voorbereiding was het  
17 december 2010 dan eindelijk zover;  
de winterontmoeting voor de bewoners 
van de Germanenlaan. We kregen veel 
aanmeldingen binnen, terwijl op het 
evenement ook veel bezoekers afkwamen 
die rondsnuffelden. 

Het is zo’n mooi gezicht hoe jong en oud 
genoten van al het lekkers en een drankje. 
Ondanks het weer mogen wij niet klagen over 
het aantal deelgenomen bezoekers. Op deze 
dag maakten bekenden en onbekenden kennis 
met elkaar. 
Daniel zorgde de gehele avond voor de 
muziek. Er is ook aan andere culturen gedacht. 
Zo werden er buitenlandse hapjes geserveerd 
die velen ook lekker vonden. De kerstman kwam 
samen met de kerstengel ook even langs om een 
extra warm accent toe te voegen. 
De tent was niet alleen heerlijk verwarmd door 
de heaters, maar ook door het warme gevoel 
dat mensen bij elkaar bracht. Buiten de tent 
speelden kinderen vrolijk met de sneeuw waar 
de ouders ook graag een deelname in hadden. 
Rond 20.00 uur gingen de meeste mensen weer 
richting huis en kon voor de rest het opruimen 
beginnen. Het evenement is bij velen goed in 

de smaak gevallen, waardoor het thema-idee  
is ontstaan om dit jaarlijks te kunnen doen.  
Wij vinden het toch belangrijk dat mensen die 
door de sneeuw niet aanwezig konden zijn 
(slecht ter been), er ook bij te betrekken. 
In de zomer kunnen we ook een activiteit 
organiseren. Want ook al hadden we ervoor 
gezorgd dat het pad en het plein sneeuwvrij 
waren, er zijn mensen die met dit weer niet 
naar buiten komen. In de zomer zullen er meer 
mensen op af komen.
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Stichting Mudanthe organiseert in 2011 
voor het derde jaar het maandelijkse 
buurtrestaurant in de wijken Orden,  
Zuid en Zevenhuizen. Vooral in Orden,  
bij wijkcentrum Orca, is een enthousiaste 
vaste groep mensen die komen eten en 
zelf vragen wanneer het volgende 
buurtrestaurant weer gepland is! 

Ook zien we steeds nieuwe gezichten die een 
vorkje mee komen prikken. Deze aanmeldingen 
hebben we dan te danken aan een artikel in 
Wijknieuws of doordat de vaste gast een 
andere buurtbewoner uitnodigt om een keer 
mee te gaan. Vaak is er live muziek om de 
avond nog gezelliger te maken.
Het ontmoeten van medebuurtbewoners is op 
zichzelf al leuk, maar ook het eten is heerlijk en 
het is elke keer weer wat anders.
Op de volgende data staan voorlopig de 
buurtrestaurants in Orden gepland: 24 maart,  
28 april, 26 mei, 23 juni.

Meldt u ook aan en ontmoet uw buurtbewoners

Buurtrestaurant in Orden
Het buffet is om 18.00 uur geopend en iedereen 
is vanaf 17.45 uur van harte welkom.
De kosten voor de maaltijd zijn €3,00 per 
persoon, kinderen van 5 tot 12 jaar 
€1,50, exclusief de drankjes. 
Als u meer te besteden heeft, vragen wij u een 
extra bijdrage te doneren (in de pot op de 
bar). Graag uiterlijk 3 dagen voor de datum 
aanmelden bij:
E-mail: antoinette@mudanthe.nl 
T 06 - 446 600 17.

Antoinette Gelhever





Sociaal raadslieden,  
ook voor u !

Al sinds lange tijd zijn de sociaal raadslieden van 
MD Veluwe actief in Apeldoorn. Ook u kunt baat 
hebben bij de sociaal raadslieden! 

De sociaal raadslieden geven juridische informatie en 
advies over verschillende onderwerpen zoals: 
belastingen, toeslagen, consumentenrecht, uitkering 
en pensioenen, erfrecht, personen- en familierecht, etc.  
Verder kunnen ze u helpen met het invullen van 
formulieren of het uitleggen van moeilijke brieven. 
Ook kunnen ze u helpen met het schrijven van 
bezwaarschriften. De dienstverlening van de 
sociaal raadslieden is gratis.
 
U kunt in contact komen met de sociaal raadslieden 
via het spreekuur dat in het +Punt Orden, 
Germanenlaan 370, wordt georganiseerd. 
Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur. 

Een afspraak maken voor het spreekuur is niet nodig, 
u kunt gewoon binnenlopen. 
Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met mevrouw 
G. Tabak, 0900- 230 0 230 (lokaal tarief).

r e c o n n e c t i v e 
h e a l i n g

a p e l d o o r n

Bel voor een afspraak en ontvang een healing  
die het universum speciaal voor jou in petto heeft:

06 255 66 381

Reconnective Healing brengt je weer in balans. 
Je energielichaam herstelt en blokkades worden 

opgeheven. 

Dit is nieuw, dit is anders, dit is echt! 
En het is beschikbaar voor iedereen.  

Maak een afspraak en ervaar zelf  hoe bijzonder  
een Reconnective Healing is! 

Meer informatie? Ga naar: 
www.reconnectivehealingapeldoorn.nl

Zoek de 6 verschillen

De oplossing kan worden gestuurd naar Wijkraad Orden, postbus 2327, 
7301 EA Apeldoorn. Inzendingen vóór 30 april 2011. Onder de goede 
inzendingen worden 3 winnaars uitgeloot. Er zijn boekenbonnen 
beschikbaar gesteld door Primera Westra. 
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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



Spannende, stoere, ouderwets gezellige dag in het Orderbos voor jong en oud
Weten kinderen nog wat een zeepkist is? Hoe dat werkt en hoe je er zelf één  
kan maken? 

Hemelvaartsdag 2 juni 2011 

No Tomatoes Zeepkistenrace 

Hoeveel plezier je kan hebben met een eigen 
zeepkist? Om er iets moois van te maken en de 
spanning van het racen tegen elkaar? 

Op Hemelvaartsdag wordt dit jaar voor de 
tweede keer de No Tomatoes Zeepkistenrace 
georganiseerd in het middengebied van het 
Orderbos voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.
Doet uw buurt ook mee met een of 
meerdere teams? 

In de voorrondes voor teams wordt per team 
de snelste rijder geselecteerd. De snelste rijder 
strijdt voor het team mee in de finale. Er rijdt 
altijd maar 1 persoon in de kist.

Nog meer leuks
Naast de Zeepkistenrace is er ook een 
festivalterrein met horecaterras, en tegen kleine 
vergoedingen diverse activiteiten, waaronder 
outdoor activiteiten, een speel terrein, een 
horeca hoek voor de kinderen waar je zelf je 
eten klaar kan maken, een pitstraat om je 
zeepkist te laten keuren en repareren, een 
wasstraat, skelterbaan, grote glijbaan, allerlei 
kraampjes van winkeliers en aanbieders van 
kinderactiviteiten. 

Je kunt je ook inschrijven voor deelname aan 
de modellenwedstrijd (jongens én meisjes)van 
No Tomatoes. Kosten: €5,- per deelnemer. 
Daarvoor krijg je ook een glas ranja, een 
‘carwash’ voor de zeepkist na afloop, gratis 
toegang tot het speelterrein en een stoere 
deelname-polsband. Als team kan je ook een 
10-rittenkaart aanschaffen voor €25,-. 
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Voorpret
De voorpret van het bouwen van de mooiste en 
snelste kist, jong en oud met elkaar. Het racen 
tegen elkaar in de voorrondes. En dan de finale 
tegen de andere teams. Je maakt kans op leuke 
prijzen!

De race zelf
Kinderen racen tegen elkaar voor de snelste 
plaats, de origineelste zeepkist en de pechprijs. 
Ook kunnen er teams aangemeld worden om 
het tegen elkaar op te nemen.  

Fietsgilde Apeldoorn gaat weer rijden
Het Fietsgilde Apeldoorn begint weer met de wekelijkse fietstochten op dinsdag 3 mei a.s. 
Dan gaat om 10.00 uur de tocht door de IJsselwaarden van start bij Café De Hamer aan de 
Zwolseweg in Wenum. De route van ca. 40 km voert door de prachtig in bloei staande 
IJsselvallei en komt o.a. in Terwolde en Twello. Tijdens deze ontspannen tocht laten gidsen u 
kennis maken met al het moois dat er onderweg te zien is. Deelname kost € 2,50 per persoon 
en u dient zelf eten en drinken voor onderweg mee te nemen.

Daarna is er tot en met oktober iedere week een fietstocht, elke keer met een andere 
route en naar een ander doel. De tochten gaan zowel door de IJsselvallei als over het 
Veluwemassief. Een ideale manier om op een leuke en gezellige manier de omgeving van 
Apeldoorn beter te leren kennen. Alle informatie over deze fietstochten is te vinden op 
www.fietsgilde-apeldoorn.nl.



Agenda 
Algemene Vergadering 
 
Datum
20 april 2011

Locatie 
Sprengenparkschool Schotweg 95 in Apeldoorn

Tijd  
Zaal open om 19.30, vergadering begint om 20.00 uur

Agenda 
1. Opening
2. Mededelingen
3.  Hoe veilig is uw huis beschermd tegen een inbreker? 

Een ‘gelegenheidsinbreker’ laat zien waar het bij veel 
woningen aan schort; een overzicht van een aantal spraak-
makende voorbeelden in onze wijk. Hoe hiermee om te gaan 
en wat is er aan te doen? Héél waardevolle informatie voor 
alle aanwezigen buurtbewoners.

4. Pauze 21.00 uur
5.  Kennismaking met nieuwe commissieleden en  

jeugdopbouwwerker Bas Koers
6.  Informatie over het winkelcentrum Orden door  

Olaf Prinsen
7. Notulen Algemene vergadering van 03-11-2010 *
8. Financieel verslag over het jaar 2010 *
9. Bevindingen en verslag van de kascommissie
10. Decharge van het bestuur
11. Benoeming kascommissieleden en reservelid
12.  Bestuursverkiezing: aftredend Gerard Beltman Cie Groen en 

Kunst, herkiesbaar, tot 7 dagen voor de vergadering kunnen 
kandidaten zich opgeven bij de secretaris

13. Activiteitenverslag van de commissies / kunstmarkt 24-09
14. Behandeling van vragen en suggesties 
15. Rondvraag
16. Sluiting om ± 22.15 uur.

De met * gemerkte documenten zijn in te zien op de website van  
de wijkraad. Een gedrukt exemplaar ligt voor u ter beschikking   
op 20 april vanaf 19.30 uur in de zaal.

Uitnodiging
voor de Algemene Vergadering  
van de wijkraad op 20 april a.s.

Er staan weer leuke en actuele onderwerpen op de agenda, het 
belooft een interessante avond te gaan worden. Een goede reden 
om 20 april in uw agenda te noteren.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, wij staan ervoor open en 
luisteren graag naar u. Wij zijn die avond te gast in de Sprengenparkschool 
aan de Schotweg 95. De zaal is open vanaf 19.30 uur en we willen beginnen 
om 20.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een 
glaasje en een hapje nog even na te praten. 

Het wijkraadbestuur

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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De algemene ledenvergadering  
in november 2010, Mandala



Bestuur

 

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

Wiebe Okkema 
vice-voorzitter en
bestuurslid Cie Verkeer 
Schotweg 45B, 7311 DW 
T 055 - 578 50 91
e-mail: w.okkema@zonnet.nl

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

Oene de Boer
bestuurslid Cie 
Bouwen & Wonen
Sluijterstraat 1, 7312 SV 
T 055 - 355 8143
e-mail: ogdeboer@upcmail.nl   
 

Gerard Beltman
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 
• Wiebe Okkema, bestuurslid
adres, zie links
• Homme Schurer 
Tooropstraat 8, 7312 ST 
T 055 - 355 69 87
e-mail: h.schurer1@kpnplanet.nl
• Karel van der Weert 
Asselsestraat 299, 7312 CW 
T 055 - 844 00 43
e-mail: karel@menon.nl
• Michiel M. van Daalen 
Klompstraat 35, 7311 CR 
T 055 - 355 53 75 of 06 - 517 17 647 
e-mail: michielvandaalen@xs4all.nl
• Arjan Everink 
Schelfhouthof 14, 7312 LH 
T 06 - 549 02 409  
e-mail: aeverink@yahoo.com

Commissie Groen & Kunst
Aandacht voor groen, openbare 
ruimte en kunst 
• Gerard Beltman, bestuurslid 
adres, zie links 
• 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 01 574 

Commissie Jeugd & Veiligheid
Aandacht voor jeugd en jongeren,  
sociale veiligheid en leefbaarheid  
in de wijk
• Antoinnette Bletterman, 
bestuurslid - adres, zie linksonder
• Remco Strikwerda 
Zanderijweg 84, 7312 LL
T 06 - 307 275 77
e-mail: remco.strikwerda@gmail.com
• Jolanda Boukari, adres, zie links

Commissie Bouwen & Wonen
Aandacht voor nieuwbouw, 
bestaande woningbouw en 
de kwaliteit van wonen
• Oene de Boer, bestuurslid 
adres, zie links
• 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
• Jeanet van der Linden 
Tienwoningenweg 5, 7312 DK 
T 055 - 355 39 59
e-mail: jeanetvdlinden@planet.nl
• Willem van Engeland
Driehuizerweg 43, 7312 DT
e-mail: thuis@vanengeland.nl 

Kascommissie
• W. Hemelrijk 
P. de Hoochlaan 116, 7312 PN
• H. Frieling, Driehoek 32, 7312 CP

Commissie voor Website & Wijkkrant
• Laetitia Bosch (wijkkrant) 
Hezeweg 58, 7335 BR 
T 055 - 533 69 22
e-mail: laetitia@vosgroep.com
• Jeanet van der Linden 
Tienwoningenweg 5, 7312 DK 
T 055 - 355 39 59
e-mail: jeanetvdlinden@planet.nl
• Webmaster: Gerard Beltman 
adres, zie links
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Antoinnette Bletterman
bestuurslid Cie 
Jeugd & Veiligheid 
Mauvestraat 66, 7312 MB  
T 055 - 355 7148
e-mail: a.bletterman@upcmail.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. Apeldoorn  
Centrum West T 055 - 355 76 29
www.apeldoorn-centrumwest.beta.zonnebloem.nl/
e-mail: zonnebloemapeldoorn@gmail.com

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

Wijkagenten Eddy van Essen en  
Machiel van de Ven
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.
Ten oosten van de Jachtlaan (Driehuizen, 
Brinkhorst, Waterloo, Sprengendorp) is 
Machiel van de Ven 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: j.eijk@apeldoorn.nl 

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

Sociaal Raadsman Stichting Alert
afdeling Sociaal Raadslieden 
T 055 - 526 24 22

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   

Sportfysiotherapie   

Arbeidsfysiotherapie  

Geriatrische fysiotherapie  

Oefentherapie Cesar   

Ontspanningstherapie 

Training
Fitness

Medisch fitness

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

Zumba

Steps

Tevens uw adres voor voet-en loopanalyse en aanmeten inlegzooltjes

Isokin Training & Therapie
Jean Monnetpark 19

7336 BA Apeldoorn

055 - 534 10 82

isokin@isokin.nl

www.isokin.nl

Isokin Training & Therapie Beekbergen
Dorpstraat 88c

7361 AX Beekbergen

055 - 506 15 38

isokin@isokin.nl

www.isokin.nl




