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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Het Hart van Orden krijgt vorm !

winkelcentrumgebied wordt nu echt gerealiseerd

U heeft al een en ander gehoord op buurt-
avonden in Mandala, maar ja, wat is er nu 
eigenlijk gebeurd en wanneer gaat u zien 
dat er gebouwd gaat worden? 
Wij begrijpen uw twijfels, maar wees er 
gerust op, er is heel inmiddels veel gebeurd 
op de achtergrond.  

De projectontwikkelaars en de Woonmensen 
hebben in nauwe samenwerking met de gemeen-
te, waarbij de klankbordgroep van de winkeliers-
verenging en uw wijkraad betrokken waren, een 
mooi plan uitgewerkt.

Op 15 december j.l. heeft de gemeenteraad  
het groene licht gegeven. Hierna heeft de 
welstandscommissie (CRK), met voorstellen 
over een aantal kleine aanpassingen, zich 
akkoord verklaard met het gehele plan voor  
het winkelcentrum, de woonlocaties en het 
GOED. Het GOED, gezondheidscentrum onder 
één dak, zal worden gerealiseerd in het oude 
winkelcentrum, dat hiervoor geheel wordt 
verbouwd.

Het bestemmingsplan wordt nu voorbereid en 
naar verwachting gaat de spade zogezegd  
na de bouwvakvakantie de grond in. Als eerste 
wordt begonnen met de bouw van woningen 
op de Caretex-locatie en de Hobbema- 
locatie. Hierna volgt de bouw van het 
winkelcentrum op de locatie waar de oude 
woningen worden afgebroken en dan volgt het 
GOED.
Er komt een winkelcentrum met een ruime gratis 
parkeergelegenheid, twee keer zo groot en 
met meer winkels.
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Personeelswisselingen
In november hebben wij afscheid genomen 
van de voorzitter van de commissie Jeugd en 
Veiligheid, Antoinette Bletterman. Zij heeft 
zich vele jaren ingezet voor de wijkraad, 
naast haar activiteiten voor de speeltuin-
vereniging Kindervreugd en de jaarlijkse 
straatspeeldag. Wij respecteren haar besluit 
om het stokje neer te leggen en zich meer 
te kunnen concentreren op de speeltuin-
ver eniging. Het bestuur van de wijkraad wil 
Antoinette nog eens bedanken voor haar 
inzet. Wij zijn erg blij met het verwelkomen 
van een ‘oud’ gediende, Jolien Westerbroek. 
Jolien heeft aangegeven het stokje van 
Antoinette te willen oppakken en in het 
bestuur zitting te nemen. De commissie gaat 
nu ook een andere naam krijgen: Jeugd en 
Jongeren. Wij denken dat deze naam de 
lading beter dekt. 
Remco Strikwerda heeft helaas alweer 
afscheid genomen van de Cie Jeugd en 
Jongeren op grond van privé redenen 
en zijn drukke werkzaamheden.
Jeanet van der Linden, commissielid van 
commissie Bouwen en Wonen, moet helaas 

ook afhaken. Jeanet heeft een andere baan 
en moet hiervoor dagelijks naar Friesland. 
Jammer, temeer omdat Jeanet ook aan de 
redactie van ons Wijknieuws was verbonden. 
Jeanet, ook hartelijk bedankt voor jouw inzet 
over al die jaren. Wij zijn content, dat ook 
hier weer een nieuw lid zich heeft gemeld: 
Bert Vierhout gaat de commissie Bouwen en 
Wonen versterken. Bert stelt zich elders in het 
Wijknieuws nader aan u voor.

Gerard Laks

Wijknieuws is een uitgave van wijkraad Brink & Orden 

en wordt gedrukt in een oplage van 6700 stuks. Meer 

informatie over uw wijk kunt u vinden op onze website:

www.wijkraadorden.nl
Readctie

Gerard Laks en Laetitia Bosch

Ontwerp  

Made in Holland, ontwerp en beeld, Apeldoorn 

T 06 255 66 381 • info@madeinholland.tv

Drukwerk  

Dijkgraaf Rijsdorp, Apeldoorn

Samen aan de slag!

Veranderen gebeurt niet in een nacht en 
red je ook niet alleen. Het fysieke is de 
reflectie van het mentale. Die wil is 
noodzakelijk om de omgeving waarin wij 
ons allemaal het beste voelen te realiseren. 
En Orden is een heel goed voorbeeld van 
wil en samenwerking. 

De vooruitgang die de wijk Orden nu onder-
gaat maakt mij trots om wethouder van 
Apeldoorn te zijn. Voor mij onderstreept het de 
reden waarom ik voor dit vak gekozen heb; 
Samen met haar inwoners een gewenst, beter 
en mooier Apeldoorn realiseren. Het is heel fijn 
om te zien dat u als bewoner zo betrokken bent 
bij uw wijk, Orden. 

De aanhoudende inzet van de bewoners, 
woningcorporaties, de wijkraad en andere 
partners voor de leefbaarheid in Orden is 
bewonderenswaardig. Ik zie dat die inzet niet 
stopt bij het nieuwe winkelcentrum, waarvan de 
realisatie binnenkort zal starten, en de bouw 
van de huizen op de Caretex-locatie. 
Ook de renovatie van de woningen van 
De Goede Woning en het verbeteren van 
Complex 29 in de schildersbuurt zijn 

voorbeelden van die inzet en samenwerking. 
Dat er op het bewonerscafé maar liefst 160 
bewoners aanwezig waren en 30 van hen nu 
plaats hebben genomen in de werkgroep voor 
de renovatie, toont voor mij de wil van 
Apeldoorners aan het beste voor onze stad te 
wensen en geeft mij energie om mij daarvoor te 
blijven inzetten. 

Het is niet te voorkomen dat vooruitgang en 
verandering afscheid van het oude met zich 
meebrengt. Het karakteristieke buurtje in 
Driehuis aan de Herderweg en de Ooiweg zal 
grondig van uiterlijk veranderen. Oude huizen 
worden gesloopt en nieuwe komen er voor 
terug. Maar ook hier wordt dit in goed overleg 
gedaan en heeft De Goede Woning nauw 
samengewerkt met de bewoners. Ik vertouw 
erop dat Herderweg/Ooiweg ook na de 
facelift een fijne buurt blijft om te wonen.

De gemeente kan mooie plannen bedenken, 
maar de inwoners maken Apeldoorn tot wat 
het is en kan worden. Daarom ben ik zo blij 
met uw betrokkenheid bij uw Orden. En juist 
die betrokkenheid die u nu laat zien overtuigt 
mij ervan dat dit niet stopt bij één wijk. 

Het is waarschijnlijk niet aan u voorbijgegaan 
dat Apeldoorn zich momenteel in roerige tijden 
bevindt. Het huidige college is vanaf 10 maart 
niet meer in functie, duidelijkheid over het 
nieuwe college is er op het moment van 
schrijven nog niet. Situaties als deze brengen 
veel onrust. Veel is nog niet duidelijk, maar een 
ding blijft gelijk: we moeten het samen doen en 
ik, als wethouder of niet, reken dan ook op uw 
niet aflatende betrokkenheid bij Apeldoorn!

Ik ben trots op Orden en twijfel er niet aan dat 
u dat ook bent!

Olaf Prinsen, 
wethouder

Andere overheid, ander Apeldoorn
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Wat wonen wij toch in een mooie wijk 
waar heel veel gebeurt.
Dit komt weer duidelijk tot uitdrukking in 
het Wijknieuws dat u nu net openslaat.
Een aantal ontwikkelingen die nu nog niet 
allemaal fysiek te zien zijn, maar wel 
degelijk plaatsvinden of staan te 
gebeuren. Uw wijkraad is er actief voor u 
mee bezig, een paar onderwerpen heb ik 
hieronder even uitgelicht.
Het winkelcentrum Orden, waarover in 
het Wijknieuws meer, gaat er nu echt 
komen.
Het geplande AZC op de voormalige 
Politieacademie is nu definitief van de 
baan.
Wij zijn content met de uiteindelijke 
opstelling van het college van B&W, dat 
teruggekomen is op eerdere toezeggin-
gen aan het COA.

De Orderbeek wordt bovengronds gebracht en zal een mooi natuurlijk 
element worden in het geheel. De beek gaat doorlopen in de Frans van 
Mierisstraat, waarover meer elders in dit Wijknieuws.
Alle betrokkenen hebben als streefdatum voor het plan om eind 2014 alles 
klaar te hebben. Dit lijkt ver weg, maar is eigenlijk een héél korte tijd voor 
zo’n ambitieus plan. Een paar sfeerbeelden geven alvast een idee hoe een 
en ander er ongeveer uit komt te zien. 
Een woord van dank aan alle betrokken partijen is op zijn plaats voor zo’n 
positieve en constructieve samenwerking in de laatste ruim anderhalf jaar, 
want dit is de periode dat wij van niets nu zijn gekomen tot een panklaar 
project waar de wijk Orden en Apeldoorn NW trots op mag zijn. 
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Het bestemmingsplan voorontwerp 
voor het sportpark van AGOVV is 
aangepast, waarbij er nog wel een 
paar zaken zijn die nader met de 
gemeenteraad besproken dienen te 
worden. Wij zorgen ervoor ook hier 
deze zaken duidelijk aan de orde te 
stellen zodat we niet op een later 
tijdstip voor ongewenste verrassingen 
komen te staan.
Met het SEV hebben wij goede 
burgerinitiatieven besproken en 
gehonoreerd gekregen, zie het artikel 
elders in het Wijknieuws.
De wijk Orden verbetert in een snel 
tempo: na de grondige renovatie van 
de appartementen aan de Germanen-
laan gaat de omgeving nog worden 
opgeknapt en staat het volgende 
project alweer in ‘de steigers’, de 
schildersbuurt.
De nieuwbouw aan de Ooiweg en de 
Herderweg is bijna afgerond, ook hier 
is een heel fraai nieuw woongebied 
ontstaan.
Het weer naar boven halen van de 
Orderbeek en de Grift gaat in het 
najaar aangepakt worden.
Al met al wij wonen in een levende 
wijk, waar het goed vertoeven is.
Ik wens u weer veel leesplezier.

Gerard Laks 
voorzitter Wijkraad Orden
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Impressies van de nieuw 

te bouwen woningen 

Hobbema-locatie (boven) 

en Caretex-locatie (onder)

Impressie van het nieuwe 

winkelcentrumgebied

Wethouder Olaf Prinsen
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Stadsdeelmanager José Cvetanoviç

Toekomstagenda
De mening van de bewoners in het 
wijkraadgebied van wijkraad Orden: 

mooie wijk, meer winkels

Van de stadsdeelmanager

Het laatste bankje
Laatst heb ik helaas weer eens een bankje 
moeten weghalen. Het bankje stond eerst 
wat verderop maar was recentelijk 
verplaatst omdat de bewoners het na een 
aantal jaren van overlast wel zat waren. 

Het bankje fungeerde overdag namelijk prima 
als rustplek voor ouderen, jonge ouders met 
kinderen of lunchende medewerkers van 
bedrijven uit de omgeving, maar werd in de 
late avond en nachtelijke uren vooral gebruikt 
door jongeren. Helaas gebruikten de jongeren 
het niet in stilte: ze verzamelden zich daar 
vooral om in te drinken en daarna uit te gaan 
en op de terugweg om nog even na te praten 
(en met wat alcohol op wordt dat vooral 
na-schreeuwen). 
De overlast verplaatste zich met het bankje en 
de ‘nieuwe buren’ van het bankje trokken al snel 
aan de bel. Eerst bij de politie en daarna ook 
bij de gemeente. In eerste instantie proberen 
we dan altijd om het probleem op te lossen. 
Dat betekent dat de plek zo vaak mogelijk 
bezocht wordt door politie of jongerenwerkers 
om de jongeren te wijzen op de overlast die zij 
veroorzaken en eventueel te laten vertrekken. 
Omdat dit bankje aan een zogeheten uitgaans-
route stond, bleek dit ondoenlijk omdat het om 
steeds wisselende jongeren ging. Op een 
gegeven moment was het geduld van de 

buurtbewoners op en om te voorkomen dat er 
ernstige problemen zouden ontstaan omdat 
iemand het ‘recht in eigen hand wou nemen’ is 
het bankje verwijderd. Dat lijkt een logische 
oplossing maar is het natuurlijk niet. 
Consequentie van het weghalen is dat al de 
mensen die het bankje gebruikten en soms zelfs 
echt nodig hebben (sommige ouderen lopen 
echt van bankje naar bankje en kiezen ook 
bewust voor een dergelijke route) het bankje nu 
niet meer aantreffen. 
Een andere consequentie is dat Apeldoorn zo 
steeds minder bankjes kent. In de drie jaar dat ik 
nu stadsdeelmanager ben heb ik er vijf bij de 
Grift weg moeten halen (waarvan er drie 
verderop konden worden herplaatst), één bij 

de Berghuizerweg en nu één op de Sprengen-
weg. Ik zou graag ook weer eens een bankje 
plaatsen. Eens was het bijna zover: op grond 
van verzoeken van wijkbewoners had een 
wijkraad ons gevraagd om een bankje op een 
bepaalde plek. De plek werd in gereedheid 
gebracht en daar kwam het bankje. Op dat 
moment kwamen direct twee wijkbewoners aan 
die boos reageerden. De één wou het bankje 
niet naast zijn huis, de ander gaf aan zo 
problemen te krijgen met het uitrijden van de 
caravan. De mannen hebben het bankje maar 
weer ingeladen.

Weet u voor mij een leuke plek voor een 
bankje? Een plek waar een bankje nodig is en 
mensen ervan genieten? Laat het mij weten, 
want als wij zo doorgaan moet iedereen straks 
zijn eigen kruk, rollator of klapstoel meenemen 
om uit te rusten en te genieten van het uitzicht.

Overigens ben ik ook zeer geïnteresseerd in 
nieuwe uitvindingen zoals bankjes die zodra het 
donker wordt in de grond verdwijnen, hangen-
de bomen (zonder wortels) en apparaten die 
hondendrollen als sneeuw voor de zon doen 
verdwijnen. Kortom, alles wat het leven en werk 
van de stadsdeelmanager gemakkelijker maakt 
is bij mij van harte welkom!

José Cvetanovic 
stadsdeelmanager Noordwest

ps U kunt mij volgen op Twitter: 
gemapeldoornnw

Vorige maand kon u deelnemen aan een 
enquête over ons stadsdeel Noordwest. 
247 wijkbewoners hebben de enquête 
ingevuld en vanuit het stadsdeel kwamen 
in totaal 1300 reacties. Een respons die 
boven verwachting is, mede dankzij u!

Met de gegevens uit de enquête gaan de 
wijkraden de ‘toekomstagenda Noordwest’ 
opstellen. Een document boordevol wensen en 
adviezen van de stadsdeelbewoners richting de 
gemeente. 
Met suggesties voor parkeerdruk, inrichting van 
de openbare ruimte en ideeën om de sociale 
samenhang te bevorderen. In het voorjaar 
presenteren de wijkraden namens de bewoners 
van Noordwest de toekomstagenda aan de 
gemeenteraad. Een waardevol document, want 
van de vorige toekomstagenda is zo’n 70% 
gerealiseerd.
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Het Informatiepunt 
van Woon Service Gebied Orden kunt 
u vinden in de hal van Mandala 

Gerda Boks ontvangt de
Apeldoorn Trofee
Vorig jaar mochten de jongens van de studio 
de prijs voor het meest veelbelovende 
vrijwilligersproject in ontvangst nemen: 
een cheque van € 1.000,-. Dit jaar was het 
‘buurtmoeder’ Gerda Boks die in de prijzen 
viel. De meesten van jullie kennen Gerda 
wel maar voor de volledigheid: 
Gerda is vrijwilligster in het Pluspunt, 
de buurtpreventie, de speelbox en de 
bewonerscommissie. De jury roemde dan 
ook haar veelzijdigheid: zij werkt voor 

en met iedereen, doet dat al jarenlang 
maar staat toch steeds weer open voor iets 
nieuws. Gerda staat voor de jury symbool 
voor de ‘duizendpoten’ die van zo groot 
belang zijn in het vrijwilligerswerk. 

In haar dankwoordje heeft Gerda haar 
gezin en alle andere vrijwilligers bedankt 
en aangegeven dat zij de prijs waarschijnlijk 
gaat besteden aan nieuw speelgoed voor 
de speelbox!
 

Foto’s van Peter Lous

Bewoners van Orden 
zijn gehecht aan hun 
wijk. Ze zijn tevreden 
over het groen en 
vinden dat onze wijk 
een goede ligging 
heeft. Er zouden wat 
u betreft meer winkels en supermarkten mogen 
komen. Ook vindt u het belangrijk dat de 30 
kilometerzones beter worden gecontroleerd. 
Bedreigingen voor het stadsdeel ziet u in de 
toenemende verkeersdruk op de ring. Ook de 
toenemende parkeerdruk en het langdurig braak 
liggen van ontwikkellocaties baren u zorgen. 
Kansen ziet u in het versterken van de sociale 
samenhang en in de inrichting van ontwikkel-
locaties. 

We houden u via onze site op de hoogte 
van het nieuws rond de toekomstagenda!

Blijf op de hoogte met 
de digitale nieuwsbrief

Bent u al geabonneerd op de 
digitale nieuwsbrief van de wijkraad 
Orden? Dan blijft u nog beter op de 
hoogte wat er in onze wijk speelt. 
Meldt u zich aan via ‘contact’ op  
www.wijkraadorden.nl onder 
vermelding van ‘nieuwsbrief’.

Niet vergeten
!

Algemene vergadering

van de wijkraad Orden op  

woensdag 18 april a.s.

Aanvang 20.00 uur,

Brasserie Mandala 

Sportlaan 2, zie p. 44

Een Woon Service Gebied is een gebied 
waarin samenwerkende organisaties een 
passend aanbod van diensten ontwikkelen 
op het gebied van welzijn, zorg en wonen. 
Dit betekent dat ook dit jaar veel diensten 
worden ingezet om het wonen in de wijk 
Orden voor u zo prettig mogelijk te maken. 

Regelmatig worden in Mandala aan de 
Sportlaan 2 activiteiten voor iedereen in de 
wijk georganiseerd. In de Brasserie bent u 
welkom om een kopje koffie of thee te drinken. 
Vanaf februari is er een Informatiepunt 
geopend. Bij de medewerkers van het 
informatiepunt kunnen alle wijkbewoners 
(jong en ouder) terecht met vragen m.b.t. 
wonen, zorg en welzijn. Indien noodzakelijk 
wordt een afspraak met een deskundige 
geregeld. 

U kunt o.a. informatie krijgen over:
• Activiteiten, cursussen en diensten
• De vrijwilligersorganisaties en hun diensten
• Aanvragen Valys/taxibus-pas + ov-chipkaart
•  Invalidenparkeerkaart (gemeentelijke of

 Europese)
•  Aanvraag vervoersvoorziening 

(bijvoorbeeld scootmobiel)
• Inschrijven bij Woonkeus
• Woonaanpassingen
• Persoonsgebonden alarmering
•  Individuele ondersteuning door 

professionals en/of vrijwilligers  
in de wijk.

Het informatiepunt is geopend op 
maandag van 10.00 -12.00 uur en 
op woensdag van 14.00 -16.00 uur.  

Het is gevestigd in de hal van 
Mandala aan de Sportlaan 2. 

Mandala aan de Sportlaan 2
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Interview met dhr. Maarten van Gessel, directeur-bestuurder van Ons Huis 

“Een wijk leefbaar houden, is een uitdaging!”

Maarten van Gessel

Waar komt u vandaan en waarom heeft u 
voor Ons Huis in Apeldoorn gekozen?
Ik was 52 jaar en woonachtig in Duiven en had 
de behoefte om een nieuwe uitdaging aan te 
gaan. Mijn laatste positie was een directie-
functie bij de woningcorporatie Vivare te 
Arnhem. Ik zocht nu een functie met een 
eindverantwoordelijkheid voor een organisatie 
in de volle breedte. Toen Ons Huis deze 
vacature ‘in de markt plaatste, was dit voor mij 
dé kans. Ik denk bijvoorbeeld met veel plezier 
terug aan het opzetten van een buurtcentrum in 
een voor malig ketelhuis in Zutphen zo’n 30 jaar 
geleden, dat nog steeds volop in gebruik is.

Waarom Apeldoorn?
Ik wilde graag een positie waarbij stedelijke 
problematiek en verantwoordelijkheid in een 
regionale context te vinden was. Bij Ons Huis, 
een ondernemende club met ruim 5000 woningen 
in Apeldoorn en Zutphen, zag ik deze wens in 
vervulling gaan.

Hoe kijkt u aan tegen de samenwerking 
met de andere twee corporaties?
Een goede samenwerking is de sleutel tot 
succes, hierbij speelt de gemeente ook een 
duidelijke rol. Ik voel mij dan ook opgenomen 
bij mijn collega-bestuurders en ben ervan 
overtuigd dat de samenwerking tot mooie 
resultaten kan leiden. Hier kunnen wij met 
elkaar een goede thuisbasis aanbieden om te 
wonen en te werken voor onze huurders en ook 
een toekomst voor onze kinderen in deze stad 
veilig te stellen.

Het Ordenplein...

Het is een regenachtige maandagmiddag en op 
het bureau krijg ik een artikel over het 
winkelcentrum Ordenplein onder ogen. Het 
voldoet, zo lees ik, niet meer aan de eisen van 
deze tijd en het krijgt een andere bestemming. 
Daarnaast verschijnt er een nieuw winkelcen-
trum.
Mijn gedachten gaan terug naar de tijd dat het 
winkelcentrum Orden nog niet eens bestond… 
Ik ben een broekenmannetje van een jaar of  
vijf, woon in een benedenduplex aan de  
Aalbert Cuyplaan. Voor mijn verjaardag heb  
ik een fantastisch cadeau gehad: echte Hudora 
rolschaatsen met stalen wieltjes!
Glanzende wondertjes die je met rode bandjes 
onder kon doen en aan de voorzijde met een 
speciale sleutel (altijd aan koord om je nek!) 
vast kon klemmen aan de zolen van je schoe-
nen. Hele dagen rolschaatsen in een nagenoeg 
autovrije staat in je korte manchester broek en 
door je moeder gebreide kniekousen met van 
dat veel te strakke elastiek (jeuken!) in de 
boord om het afzakken tegen te gaan. Het  
liefst hield ik mijn Hudora’s ’s nachts in bed  
ook onder! Maar dat vonden mijn ouders 
overdreven, dus stonden ze naast mijn bed op 
die prachtige doos waar ze uit waren gekomen.  
Dat viel overigens nog niet mee, dat “naast mijn 
bed”, want in onze enige slaapkamer was 
tussen het bed van mijn ouders en het mijne 
slechts een paadje van zo’n veertig centimeter 
beschikbaar en dat moest vrij blijven van 
obstakels om te voorkomen dat je ’s nachts je 
nek zou breken.

Het krabbelen op de Hudora’s was inmiddels 
overgegaan op iets dat op rolschaatsen leek  
en de grens tot waar je rolschaatste werd 
steeds iets verplaatst. Dan is het is een warme 
zomermiddag en mijn neef, iets ouder dan ik, 
bekwamer in het rolschaatsen en wonend aan 
overzijde van de Aalbert Cuyplaan, kwam met 
een onvoorstelbaar woest - en voor mij niet te 
overzien - plan: vanuit de Aalbert Cuyplaan, 
over de Mauvestraat, rolschaatsen naar de 
winkels aan de Rembrandtlaan. Daar waar nu 
een zorgcentrum is gevestigd waren destijds 
drie of vier winkels, waaronder volgens mij een 
groenteboer, een speelgoedwinkel en een 
kruidenier; samen vormden die daar toen een 
soort Ordenplein.
Het werd een helse tocht door een soort 
niemandsland, want de huizen met de platte 
daken aan de Mauvestraat stonden er nog niet. 
Op de kruising met de Van Ostadelaan viel ik 
mijn knieën kapot toen een van mijn rolschaat-
sen aan de voorzijde niet meer goed aan mijn 
schoen klemde, maar de Rembrandtlaan werd, 
zij het met bloedende knieën, gehaald. Mijn 
neef had een dubbeltje meegekregen voor 
twee sinaasappels bij de groenteboer en die 
aten we triomfantelijk, als hadden we zojuist de 
Mont Blanc beklommen, zittend op de stoep-
rand op. Nooit meer in mijn leven heb ik zo’n 
lekkere sinaasappel gegeten !
Toen alleen de terugweg nog en toen we uren 
later, aan het eind van onze krachten, de 
Aalbert Cuyplaan weer binnen reden viel het 
mij zwaar tegen dat niet iedereen zijn huis had 
verlaten om ons vanaf de stoeprand toe te 
juichen.

Van uw wijkagent

Ach ja, vroeger... de wijkagent heette Delzenne 
en je had niet het hart om hem bij zijn voornaam 
te noemen; onder de schommels in Kinder-
vreugd lagen geen rubbertegels dus knotste je 
gewoon met je kop op de tegels en graffiti 
bestond nog niet want je lag hele dagen op je 
buik bij de sloot langs de spoorlijn stekelbaars-
jes te vangen. Op de zwart/wit TV was Rawhide 
en op zaterdagmiddag ging je in de wasteil...

Maar tegenwoordig hebben we computers en 
kunt u, zelfs op uw telefoon: 
•  mij volgen op: www.twitter.com/polorden, 

(nieuwtjes, berichtjes, wat doet de wijkagent), 
•  mij bellen op: 0900-8844, 
•  mij mailen op: team.noord@no-gelderland.

politie.nl
•  en mij spreken in het +Punt Orden aan  

de Germanenlaan 370 op maandag  
van 14.00-15.00 uur.

 
Groeten en tot ziens!
Eddy van Essen, wijkagent Orden

Eddy van Essen, wijkagent Orden

Staan er grote renovatieprojecten 
gepland?
Nee, dat denk ik niet. Wij hebben zo’n 95% 
van ons woningbezit in de sociale sector. 
Ondersteund door de huismeesters, reageren 
wij adequaat op signalen van huurders en 
acteren snel op problemen om deze op te 
lossen. Het planmatig onderhoud binnen de 
woning doen we individueel, vraaggericht.
Wij hechten veel waarde aan dienstverlening 
in onze ‘core business’. Daarmee willen we 
duurzaam investeren in de huidige woning-
voorraad. Dit is in het belang van de huurders 
en van Ons Huis en betaalt zich terug op lange 
termijn met tevreden huurders in een prettige 
woonomgeving en in de waarde van ons 
vastgoed.

Ziet u een rol weggelegd voor 
maatschappelijk ondernemen?
Absoluut, thema’s als wijkontwikkeling, zorg, 
sociale programma’s en bewonersparticipatie 
zijn sleutelbegrippen voor het gezond 
ondernemen van Ons Huis. Een wijk leefbaar 
houden en waar mogelijk verder te verbeteren, 
is een uitdaging die wij graag aangaan.

Ons Huis heeft ook woningen in de vrije 
sector, hoe ziet u de toekomst voor deze 
markt?
Zoals u weet is de huizenmarkt niet makkelijk, 
verkopen gaat traag, maar wij zien duidelijk 
mogelijkheden voor de toekomst. In ons 
bekroonde project Sparta Luce is nog een 
aantal appartementen te koop en te huur. 

Het gaat langzamer dan verwacht, maar het 
komt goed. Wij zijn nu bezig met het ontwikke-
len van een plan op het braakliggend terrein bij 
Sparta Luce. Wij vertrouwen erop, dat dit een 
verantwoorde invulling gaat krijgen, waarbij de 
buurt ook recht wordt gedaan. 
Door goed te luisteren wat er in de samen-
leving leeft, respectvol om te gaan met je 
omgeving en je kwetsbaar durven op te stellen, 
kun je een toegevoegde waarde bieden in het 
kader van de leefbaarheid.

Vindt u een goede samenwerking met de 
wijkraad nuttig en ziet u hierin ook een 
toegevoegde waarde voor uw huurders?
Ik vind het van elementair belang om korte 
lijntjes te hebben met de wijkraad. De wijkraad 
is ook een antenne in de wijk en werkt comple-
mentair. Signalen en ideeën zullen wij met 
elkaar bespreken en uitwerken, met het doel de 
leefbaarheid in de wijk te optimaliseren.
Wij hebben met een economisch moeilijke tijd 
te maken maar door creatief te denken, blijft er 
veel mogelijk. Het is een uitdaging om in deze 
tijd leefbaarheid in de wijk na te streven. Maar 
ondersteund door een fijne groep kundige en 
betrokken medewerkers, ga ik die uitdaging 
graag aan, samen met gemeente, wijkraad en 
collega-corporaties.

Hartelijk dank voor
dit openhartige
gesprek.

Gerard Laks

Tweede Kamerlid Ortega bezoekt Apeldoornse binnenstad

Cynthia Ortega-Martijn bracht op vrijdag 
11 november een werkbezoek aan 
Apeldoorn. Het Tweede Kamerlid voor  
de Christenunie is geïnformeerd over 
de voortgang van de Apeldoornse 
‘Uitvoeringsagenda New Towns’. 

De New Towns: Almere, Apeldoorn, Ede,  
Haarlemmermeer en Zoetermeer zijn  
snelgroeiende gemeenten. In de Uitvoerings-
agenda staan plannen om te voorkomen dat 
deze gemeenten door hun snelle groei  
grootstedelijke problemen krijgen. 

In Apeldoorn was er aandacht voor diverse 
thema’s zoals aanpak van de binnenstad, het 
aantrekken van hogeronderwijs, preventieve 
wijkaanpak en vanzelfsprekende veiligheid. 

Daarnaast kwamen de knelpunten die 
Apeldoorn in de huidige financieel krappe 
tijden tegenkomt, aan bod. Na een gesprek 
over de thema’s en een wandeling door de 
binnenstad in aanwezigheid van de wethouders 
Blokhuis en Spoelstra heeft zij een bezoek 
gebracht aan de wijk Orden. 

Zij heeft daar een ‘boterhammetje meegegeten’ 
met wijkbewoners die als vrijwilliger in Orden 
actief zijn. Ook heeft Ortega kennis genomen 
van de ontwikkelingen in de wijk. Het was een 
informatief werkbezoek met een ontspannen 
karakter.
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Belangenbehartiging Bewoners sportpark Orderbos
 
Met veel plezier willen we ons voorstellen 
aan de inwoners die vallen onder de 
wijkraad Orden.

Wij zijn de besturen van de tien sportverenigin-
gen welke hun domicilie hebben in het fraai 
gelegen sportpark Orderbos. Per week komen 
er in het sportpark duizenden sporters om hun 
sport te beoefenen, maar ook supporters en 
tegenstanders. U kunt de volgende sporten 
tegenkomen: wielrennen, mountainbike, 
honk- en softbal, hockey, korfbal, tennis en er 
zijn drie voetbalverenigingen. De besturen 
komen vier keer per jaar bijeen en praten dan 
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Dartavond 
in +Punt Orden 
voor jong en oud

+Punt Orden houdt vanaf 
maandag 5 maart 2012 

wekelijks een dartavond. Deze avonden zijn 
bedoeld voor jong (16+) en oud uit de wijken 
Orden, Brinkhorst, Driehuizen, Waterloo en 
worden gehouden in de kelder (oude kluis 
Rabobank) van het pand. De dartavonden 
beginnen om 19.00 uur en eindigen om 21.30 uur. 
Deelname is gratis. Voor de limonade word een 
kleine bijdrage gevraagd. 
U vindt +Punt Orden aan de Germanenlaan 
370, naast wijkcentrum Orca. Voor meer 
informatie of opgave kunt u terecht bij 
+Punt Orden of een mailtje sturen naar: 
info@pluspuntorden.nl

Honk- en softbalvereniging Robur ‘58

Kangoeroe-spelletjesdag bij korfbalvereniging Steeds Hooger
Op zaterdag 14 april organiseert korfbal-
vereniging Steeds Hooger wederom een 
KangoeroeKlupdag. We gaan allerlei leuke  
en superleuke spelletjes doen en je mag ook 
proberen om een bal door de korf te schieten. 

Om 11.00 uur beginnen we en rond 13.00 uur 
sluiten we af met een heerlijke verrassing. Alle 
kinderen van 4 t/m 8 jaar zijn van harte welkom 
en neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes 
mee, want hoe meer kinderen hoe gezelliger! 

Buurtmaaltijden in Orden

De wijkraad is content dat de buurt-
maal tijden door Mudanthe weer worden 
geserveerd. Op de laatste donderdag 
van de maand wordt u weer uitgenodigd 
om samen een maaltijd te gebruiken. 

Het is weer begonnen in februari in Orca en 
men denkt erover om in de lente- en 
zomermaanden een buitenlocatie te gaan 
gebruiken voor deze buurtmaaltijden. 
Hierover gaat u meer horen. Doel van de 
buurtmaaltijden is het elkaar ontmoeten 
onder het genot van een heerlijke maaltijd.

Vele handen maken licht werk
Wilt u ook meewerken en Mudanthe helpen 
om dit verder tot een succes te maken, laat 
het even weten. Het is nu eenmaal zo: veel 
handen maken licht werk, en u heeft talenten 
die Mudanthe zeker kan gebruiken. Met 
elkaar, door elkaar en voor elkaar is het 
motto.

Wie moet u aanspreken? 
Het eenvoudigste is om het de wijkraad 
even te laten weten. Wij zorgen er dan 
voor dat u in contact komt met Antoinette 
Gelhever van Mudanthe.

De origine van de club ligt in de wijk 
Orden, waar Robur et Velocitas zijn velden 
had. Een stel geïnteresseerden nam het 
initiatief tot het oprichten van een honkbal-
club. In ’58 werd deze zelfstandig. 

Na een periode van gemeenschappelijk 
gebruik van de accommodatie kon de nieuwe 
honkbalclub Robur ‘58 de huidige locatie in 
gebruik nemen. Er kwam er een damessoftbal-
afdeling en een clubhuis, verkoop van flesjes 
vanuit een kruiwagen was voorbij. De bewoners 
van Orden waren gul met de fondsenwerving 
en vonden deze aparte sport leuk om naar te 
kijken. De club is inmiddels nationaal en inter-
nationaal bekend; met name de internationale 
jaarlijkse Series trekken publiek van heinde en 
verre. Het jeugdtoernooi kent teams uit de USA 

en diverse Europese landen. De topteams van 
de club spelen tijdens het seizoen -van april tot 
oktober- in de subtop van de nationale compe-
tities. Ook de jeugd gooit hoge ogen. De club 
wordt geheel door vrijwilligers gerund. Wij 
worden geholpen door diverse buitenlandse 
coaches en spelers/speelsters. Veel aandacht 
wordt gestoken in het laten groeien van de 
jeugdafdeling: wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. Kijk verder op www.robur58.com.
Het is altijd mogelijk om gedurende een maand 
gratis en vrijblijvend kennis te maken met 
beeball (jongens en meisjes vanaf plusminus 6 
tot zo’n 9 jaar), honkbal (jongens) of softbal 
(meiden). Per leeftijdsgroep zijn er verschil-
lende trainingstijden. Stuur daarom een mailtje 
naar sportcommissie@robur58.com, schrijf  
op dat je graag mee wilt trainen en vermeld  

je leeftijd en of je een jongen of meisje bent.  
Je wordt dan teruggemaild met de voor jou 
beste mogelijkheid. Ook ouders kunnen geheel 
vrijblijvend hun vragen stellen, ze worden dan 
teruggebeld of gemaild. Behalve sportieve 
kleding is het niet nodig om extra spullen mee te 
nemen. Wij hebben handschoenen en knuppels 
beschikbaar. Je zal snel ontdekken dat het leuk 
is om te gooien, te vangen en een bal weg te 
meppen. Kom anders in het weekend maar eens 
langs in het Orderbos!

Wilt u de meest actuele informatie over uw wijk? Klik dan eens op:

www.wijkraadorden.nl

Het laatste nieuws over 
bouwprojecten, groen en 
kunst, verkeer, activiteiten 
in de wijk, etc., etc., u vindt 
het op onze vernieuwde 
website.

Heeft u ook tips, nieuws 
en ideeën? Laat het ons 
weten via de website !

over allerlei zaken welke de sportverenigingen 
in het sportpark aangaan. Gezamenlijk hebben 
we ons de naam B.B.O. aangemeten, wat staat 
voor Belangenbehartiging Bewoners sportpark 
Orderbos. Er zijn gesprekken geweest met de 
gemeente Apeldoorn omtrent de veiligheid, 
maar ook bijvoorbeeld met de politie over 
inbraakpreventie.
Zo zijn we ook in contact gekomen met het 
bestuur van de wijkraad Orden, van welke wijk 
wij ook deel uitmaken. We hopen op een 
plezierige samenwerking en dat we elkaar op 
de hoogte houden van het wel en wee in het 
sportpark, maar ook in de wijk. 

Vanaf de volgende editie zullen steeds een 
tweetal verenigingen uit het sportpark hun sport 
nader bij u introduceren. Mocht u een keer iets 
willen weten of heeft u opmerkingen richting 
sportverenigingen, neemt u dan contact op met 
ondergetekende.
 
Secretariaat B.B.O.
Wim Tamboer, T 055 - 542 13 40
1e Wormenseweg 85, 7331 DC Apeldoorn

Het thema dit jaar is circus. De Steeds Hooger 
clown heeft er al zin in, jullie ook?

Korfbalvereniging Steeds Hooger vind je in het 
Orderbos, vlakbij zwembad de Pelikaan.
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Met het Fietsgilde Apeldoorn kunt u in de 
maanden mei t/m oktober iedere week een 
andere tocht fietsen. Tot nu toe waren dat 
steeds dagtochten van 35-60 kilometer. 
Met ingang van het nieuwe seizoen zijn er 
ook middagtochten die na de lunch starten 
en niet langer zijn dan 30 kilometer.

Bij alle tochten staat het genieten voorop. 
Het tempo is voor iedereen goed bij te 
houden; de fietssnelheid ligt op ca. 15 km/uur.  
U fietst in groepen van 15-20 personen onder 
leiding van een gids en er is onderweg 
voldoende gelegenheid om met uw mede-
fietsers een praatje aan te knopen. 

Intussen geniet u van het boeiende landschap. 
De ene keer is dat de IJsselvallei met prachtige 
vergezichten over rivier en landerijen, de 
andere keer gaat de tocht door de uitgestrekte  
bossen en heidevelden van de Veluwe.

De gidsen van het Fietsgilde Apeldoorn weten 
in deze gebieden goed de weg, zij kennen ook 
de ‘leuke paadjes’ waar lang niet iedereen 
komt. En zij vertellen u allerhande bijzonder-
heden over wat er onderweg te zien is op het 
gebied van natuur, cultuur en geschiedenis.
Iedereen kan meefietsen tegen betaling van € 
2,50. Deelnemers met elektrische fietsen zijn 
van harte welkom. 
Op de website www.fietsgilde-apeldoorn.nl 
staat het programma met alle gegevens, zoals 
datum, vertrekpunt, lengte en bestemming van 
de tocht en dergelijke. Bovendien worden de 
fietstochten aangekondigd in de Apeldoornse 
en regionale media en in de Recreatiekrant.
U kunt ook bellen naar 06 21 92 98 71 voor een 
programmafolder.

Bekende en onbekende wegen en paden - 
met het Fietsgilde Apeldoorn kom je nog 
eens ergens!

Nu ook middagtochten 
bij Fietsgilde Apeldoorn
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Op zaterdagavond 5 november j.l. vond in het tot de laatste plaats 
bezette Duivensportcentum aan de Beatrixlaan, een uniek concert 
plaats. In het kader van het 160-jarig bestaan van de Koninklijke 
Stedelijke Harmonie werd in samenwerking met de Vereniging 
Matrozenkoor Apeldoorn een muzikale avond verzorgd. Het 
KSH-orkest en het Matrozenkoor hadden onder de titel ‘Ode aan 
het Nederlandse Lied’ ieder een aantal stukken ingestudeerd die 
met veel passie en volle overgave ten gehore werden gebracht.

Een instrumentale opening met het lied ‘Always look 
on the bright side of Life’, bracht de stemming er al 
snel in.
Onder de begeleidende klanken van het KSH-orkest 
zongen de Matrozen bekende teksten als ‘Hoog op 
de gele wagen’, ‘Door de bossen, door de heide’ en 
‘Land van Maas en Waal’ maar ook ‘Op een mooie 
Pinksterdag’ en ‘Het kleine café aan de haven’ 
stonden op het repertoire. Het talrijk aanwezige 
publiek kwam volledig aan zijn trekken en zong uit 
volle borst mee. In de finale werd gezamenlijk 
opgetreden. 

Hoe breng je balans in je leven?
Hoe breng je je geest tot rust?
Hoe kun je leren te zijn met  
wat er in je leven is?

Beginnerscursus 
Meditatie

Het is bekend: meditatie vermindert stress 
en leidt tot meer innerlijke rust, plezier en 
tevreden heid.  
Maar mediteren is ook heerlijk om te doen. 
U leert in 10 lessen de basis principes van 
meditatie. Hoe gaat het in z’n werk? Hoe 
kun je het integreren in je leven?  

Er start een beginnerscursus Meditatie op 
donderdag 12 april a.s.  

Tijd: van 20.00 tot 21.00 uur. 
Locatie: Asselsestraat 167.

Voor informatie en aanmelding: 
An Paridaen 055 5215040 ofwel 
an.paridaen@upcmail.nl

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

footsie    
Pedicure & Wellness

Gerard Terborchstraat 14
7312 PP Apeldoorn
www.footsie-pedicure.nl

Last van een pijnlijke likdoorn?
Overtollig eelt, ingroeiende nagels 
of andere problemen?

Ga eens langs bij een pedicure...
en laat uw voeten door ons in het 
zonnetje zetten!

Voor meer informatie, kijk op de 
website of bel: 06 178 37 537

Concert KSH – Matrozenkoor groot succes

Muzikale avond in het kader van 160 jarig bestaan KKSH

Het Matrozenkoor Apeldoorn wordt ook wel als 
Goede Doelenkoor aangemerkt. Met de opbrengst 
van de vergoeding voor de optredens – dit jaar stond 
het koor al 45 keer op de bühne – en de verkoop van 
CD’s, worden door de leden uitgekozen goede doelen 
financieel ondersteund. De besturen van de beide 
verenigingen besloten dat het batig saldo van deze 
avond ten goede zou komen aan een goed doel in de 
wijk Orden. Na overleg met de Wijkraad werd 
speeltuinvereniging Kindervreugd daarvoor uitgeko-
zen. Voorzitter Jan ten Hove van het matrozenkoor 
kon namens de KSH en het Matrozenkoor Apeldoorn 
tot zijn genoegen een cheque van E500,- aanbieden 
aan penningmeester Jolanda Boukari. Jolanda 
accepteerde met enkele toepasselijke woorden en 
met zichtbare vreugde deze bijdrage. Hiervan 
worden door de speeltuin picknicktafels en-banken 
aangeschaft.

Apeldoorn Verrassend Anders 
Dit verrassende en zeer succesvolle optreden van 
orkest en koor werd afgesloten door samen met het 
publiek het Apeldoorns volkslied ‘Apeldoorn Verras-
send Anders’ ten gehore te brengen. Daarmee kwam 
er een eind aan een hele mooie en fijne avond, waarin 
dus ook Kindervreugd mocht meedelen.

Jolanda Boukari, penningmeester van speeltuin 
Kindervreugd neemt de cheque van het Matrozenkoor 
en het KSH-orkest in ontvangst. 
Ze bedankt de gulle gevers mede namens de oudere 
en jonge bezoekers van de speeltuin.

Foto: Volkert Jansen
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Het ontstaan
In 1937 waren er plannen om het Nederlandse leger 
uit te breiden. Apeldoorn leek een goede locatie om 
troepen onder te brengen. Het dorp had een 
strategische ligging en de natuurlijke gesteldheid 
leende zich ook goed voor de bouw van een nieuwe 
kazerne. Toen de toenmalige burgemeester van 
Apeldoorn hoorde van deze plannen drong hij aan op 
de uitvoering ervan, omdat het goed was voor het 
aanzien van het dorp en de lokale economie. 
Uiteindelijk stelde de Gemeente Apeldoorn een deel 
van het Orderbos beschikbaar en op 20 mei 1938 ging 
de eerste schop de grond in. 

De kazerne
Op 10 mei 1939 droeg de Genie de eerste gebouwen 
van de nieuwe Koning Willem III kazerne over aan de 
Garnizoenscommandant en na een feestelijke parade 
door het dorp nam het Tweede Regiment Wielrijders 
zijn intrek in de kazerne. De burgemeester van 
Apeldoorn hees voor het eerst de vlag. Volgens de 
destijds Nieuwe Apeldoornse Courant was het dorp 
vanaf die dag geen plattelandsgemeente meer, maar 
telde mee in de rij van grote steden.

De geschiedenis van de KWIII kazerne

De oorlog
In mei 1940 werd de kazerne in bezit genomen 
door de Duitse bezetters, die opdracht gaven 
de kazerne verder af te bouwen. In september 
1944, tijdens Operation Market Garden (de 
slag om Arnhem), werden Britse en Poolse 
gewonden krijgsgevangen en in de kazerne 
ondergebracht en vervolgens afgevoerd naar 
Duitse krijgsgevangenenkampen. Een herden-
kingsplaquette aan gebouw 24 herinnert nog 
aan deze periode. Jaarlijks in september wordt 
bij dit gebouw een herdenking gehouden, als 
onderdeel van de herdenking rond de slag om 
Arnhem.

Koning Willem III kazerne van toen tot nu
Het depot
In 1946 nam de Koninklijke Marechaussee zijn 
intrek in de Koning Willem III kazerne met een 
mobiele afdeling, de eerste ME en de eerste 
dienstplichtige Marechaussees. De naam was 
toen Depot Koninklijke Marechaussee. In 1952 
werd voor het eerst een Wachtmeestercursus 
gehouden. In 1953 werd de kazerne uitgebreid 
met een autobaan, een sportveld en het huidige 
sportgebouw.

Dit was voorheen de entree van de 
Willem III kazerne

Mooi overzicht van het terrein van de Willem III kazerne

Het Landelijk Opleidings- en Kenniscen-
trum Koninklijke Marechaussee (voorheen 
OCKMar)
Tegenwoordig is de Koning Willem III kazerne 
samengevoegd met de naastliggende Frank van 
Bijnenkazerne. Ondanks de gezamenlijke poort 
zijn beide namen bewaard gebleven. Het 
Koning Willem III gedeelte van de kazerne 
huisvest het Landelijk Opleidings- en Kenniscen-
trum Koninklijke Marechaussee. Het Frank van 
Bijnen gedeelte huisvest een eenheid van de 
Koninklijke Landmacht. De komende jaren zal de 
landmachteenheid verhuizen naar Ermelo. De 
vrijgekomen ruimte gaat plaats bieden aan het 
District Landelijke en Buitenlandse eenheden 
van de Koninklijke Marechaussee, dat nu nog op 
Kamp Nieuw Milligen is gelegerd. Hiermee zijn 
Apeldoorn en de Koninklijke Marechaussee nog 
meer met elkaar verbonden. 

Foto links:
Het wapen van Nederland en haar Koninklijke marechaussee 
‘Je maintiendrai’ ofwel ‘ik zal standhouden’.
Foto’s onder: De verbouwing van de kazerne in volle gang.

Ook de uniformen maken deel uit 
van de geschiedenis van de 
marechaussee
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Op zaterdag 28 januari bezochten de directe buren van 
de Koning Willem III kazerne het Landelijk Opleidings- en 
Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee. 

De commandant van het opleidingscentrum, 
kolonel Ruud Dirkzwager, nodigde zo’n 
honderd buurtbewoners uit om hun te laten zien 
hoe het staat met de grote metamorfose die de 
kazerne ondergaat. Nadat de commandant 
iedereen welkom had geheten, nam Grietzen 
de Ruiter de belangstellenden mee in de wereld 
die renoveren heet. De kazerne staat al een 
poosje op zijn kop. Gebouwen worden 
gesloopt, gerenoveerd of opgeleverd. In een 
presentatie liet De Ruiter zien waar we nu staan 
en waar we heengaan. 

Afbreken 99 en 105 geen optie
De bewoners waardeerden de informatie, al 
was een aantal mensen niet zo blij dat de 
gebouwen 99 (hier zit onder andere CIMIC - 
Civiel Militaire Samenwerking) en 105 (staf 
Operationeel Ondersteunings Commando 
Land) niet worden gesloopt. Een aantal buren 
kijkt op deze gebouwen uit en uit eerdere 
plannen putten zij de hoop dat deze gebouwen 
zouden verdwijnen. Deze panden staan echter 
op de monumentenlijst en dat maakt afbreken 
geen optie. Als de landmacht eenheden zijn 
verhuisd, worden deze gebouwen gerenoveerd 
en dan zal het District Landelijke en Buitenland-
se Eenheden van de Koninklijke Marechaussee 
erin trekken. 

Sluipverkeer
Een andere zorg is de angst voor sluipverkeer 
als de verbouwing aan het achterterrein begint. 
“Het verkeer zal via de Sportlaan worden 

Buren nemen kijkje op Koning Willem III kazerne

geleid”, stelde kolonel Dirkzwager de buren 
gerust. “Toen de poort aan de Frank van 
Bijnenkazerne er nog was, hadden we aardig wat 
sluipverkeer. De overlast stopte met het openen 
van de hoofdpoort aan de Koning Willem III 
kazerne.  
We vertrouwen er dan ook op dat deze overlast 
niet terugkeert”, aldus een bewoner. 

Gezellig !
Ondanks de teleurstelling dat de gebouwen 99 
en 105 het uitzicht van de buren zal blijven 
belemmeren, waren de bewoners enthousiast 
over de voorlichting. De directe buren van de 
generaalswoning aan de Frankenlaan spanden 
de kroon in hun enthousiasme. “Ik heb geen 
vraag, maar een compliment”, vertelt mevrouw 
Mulder. “Al het bouwverkeer komt langs ons huis 
en elke keer begroeten we elkaar. Dat is hartstikke 
gezellig.” Deze opmerking kon rekenen op 
applaus en hiermee werd het eerste gedeelte 
van de burendag afgesloten.

Valse documenten herkennen
Na de voorlichting werden de bezoekers in 
drie groepen verdeeld en onder leiding van 
LOKKMar-adjudant Theo Betting, kapitein Karel 
van Dijk en Grietzen de Ruiter kregen de 
buurtbewoners een rondleiding langs legerings-
gebouwen, een cellencomplex uit de tweede 
wereldoorlog dat nog steeds intact is en een 
bijzondere kamer waar in de Tweede Wereld-
oorlog een kolonel zich schuil hield (zie ook 
kadertje). Adjudant Leo van de Linden gaf een 

Ondanks verbouwing niet gesloten
demonstratie hoe je valse documenten kunt 
herkennen, sportinstructeurs wachtmeester 1 
Marcel Bos en wachtmeester Elly Kok lieten 
aanhoudingstechnieken zien en eerste luitenant 
Michiel Tattersall gaf informatie over de 
buitenlandopleiding.

420 medewerkers + studenten
Want al lijkt verbouwen op dit moment de 
core-business van het LOKKMar, dat is het 
natuurlijk niet. Hier in Apeldoorn worden alle 
marechaussees in Nederland opgeleid. 
Op dit moment werken er zo’n 420 medewer-
kers, zowel marechaussee- als burgerpersoneel. 
Studenten uit het hele land volgen er hun 
opleiding om later weer uit te waaien. 
Een groot deel gaat naar Schiphol.  
De MTV-controles (Mobiel Toezicht Veiligheid) 
langs bijvoorbeeld de grens zijn een ander 
deel. Of wat dacht je van de bewaking van het 
Koninklijk Huis: ook marechaussees. Allemaal 
zijn ze begonnen in Apeldoorn op het Landelijk 
Opleidings- en Kenniscentrum. 

Kazerne open tijdens Open 
Monumentendag 
Voor de overige inwoners van Apeldoorn is er 
ook goed nieuws: de kazerne doet mee aan de 
Open Monumentendag in het tweede weekend 
van september, georganiseerd door de SAM. 
Dan is er een perfecte gelegenheid ook eens 
achter de poort te komen kijken.
Advies: noteer het maar vast in uw agenda !

Speciale kamer
in gebouw 24

Gebouw 24 wordt in maart opgeverd 
en zal dienen als legerings gebouw. 
Alleen een kamer op de begane grond 
is al helemaal af en heeft een spe-
ciale betekenis. In dit kamertje wachtte 
oud-dienstplichtig marechaussee Fred 
Klijndijk het publiek op om uit te leggen 
wat deze kamer - die is omgedoopt 
tot de Graeme Warrack Room - zo 
bijzonder maakt.  
“Van 25 september tot 26 oktober 1944 
leidde de Britse Divisiearts Graeme  
Warrack hier het Airborne Militairy  
Hospital. Deze kamer was zijn slaap-
vertrek. Toen de Duitse bezetter besloot 
dat het noodhospitaal moest worden 
gesloten en de patiënten zouden worden 
weggevoerd, besloot dokter Warrack te 
vluchten. Op de dag van de evacuatie 
van de patiënten verborg hij zich in de 
holle ruimte boven zijn kamer. 
Tot 29 oktober hield hij zich daar schuil 
om vervolgens om 23.00 uur ’s avonds 
door het raam te ontsnappen.  
Na een maandenlange zwerftocht over 
de Veluwe en door de Gelderse Vallei 
en na een nachtelijke kanotocht door 
de Biesbosch, arriveerde hij op 8 
februari 1945 in bevrijd Tilburg.”

Studiekring
Voor wie is een studiekring? 
Voor alle 50+ mensen die het leuk vinden om nieuwe dingen te 
ontdekken en zich dan daarin te verdiepen. 
De wereld om ons heen is groot en interessant, dus is er ook een 
breed scala van onderwerpen. 

Waarom ‘studie’? 
Pas op! Laat je niet afschrikken. Het woord studie kan u op het 
verkeerde been zetten. Het gaat erom een onderwerp aan uw 
eigen inzicht en ervaring te toetsen, gericht informatie te 
verzamelen en nieuwe gegevens te bestuderen en uit te werken.

Het doel van studiekringen 
Het doel is om met elkaar op de hoogte te blijven van maatschap-
pelijke ontwikkelingen en eigen ideeën en meningen met elkaar te 
delen. 

Wat is een studiekring? 
Een studiekring van en voor 50-plussers is een permanente groep, 
die volgens afspraak met regelmaat bij elkaar komt (eens per 
week of per twee weken). De gekozen onderwerpen worden 
door een of meer personen uitgewerkt. 
Voorbeelden van onderwerpen: milieu, gezondheid, zingeving, 
media, reizen, enz. 

Contactpersoon 
De heer Willem Besseling T: 055-355 31 77 
Emailadres: willembesseling@versatel.nl 

Locatie 
Mandala, Sportlaan 2, 73 Apeldoorn 
Bijeenkomsten 1x per twee weken op 
woensdagmiddag om 13.30 uur, kosten € 0,75 per keer. 
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Buitenspeeldagen op 13 juni a.s.

Ouderbetrokkenheid op O.B.S. Spitsbergen

Real-X is...
Het doel van de stichting Real-X is dat we  
de Apeldoornse jeugd op een sportieve 
en creatieve manier willen bezighouden.  
Wij doen dit doorgaans met veel 
vrijwilligers (veelal jongeren) in indoor 
fun-/skatepark Real-X, inmiddels weer 
gevestigd aan de Sleutelbloemstraat 71A
in Apeldoorn. 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 stage 
lopen.  
In de kantine kan je wat eten en drinken  
voor een prikkie, card gamen, breakdansen,  
je kunstwerken exposeren, optreden op het 
podium, 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.

Meer informatie over Real-X nodig?
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. Het skatepark kan je
vinden aan de Sleutelbloemstraat 71A 
7322 AJ in Apeldoorn.

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.  
Er wordt een gezamenlijke warming-up gedaan 
waarna iedereen les krijgt van een docent-
skater op je eigen niveau. Na een uur les kan je 
nog een uurtje oefenen op wat je hebt geleerd. 
Je mag tijdens een les van ons een skateboard, 
helm en beschermers lenen.
Het is wel prettiger/hygiënischer als vaker 
komt, dat je je eigen helm hebt. Laat je voor 
beschermingsmaterialen en skateboards gerust 
eerst door ons adviseren. Je bent vrij om wel of 
niet te komen naar de les. Dus je hoeft je niet 
vooraf ‘aan te melden’. 
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. 
Het is met je feestje niet toegestaan om 
meegebrachte etenswaren te nuttigen, behalve 
je eigen taart, vergeet in dat geval niet om 
papieren bordjes/vorkjes/servetjes mee te 
nemen.
Voor reservering van je feestdag kan je het 
beste ruim vantevoren contact opnemen met 
David, die beheert de agenda, T 06 108 34 625. 
Graag alleen bellen tijdens openingstijden 
(zie website www.real-x.org) want de agenda 
ligt in het park.

- advertentie -

Kom eens langs in 
de nieuwe Real-X !

Ouders op Spitsbergen ondersteunen op 
verschillende manieren het onderwijs van hun 
kind. Op een actieve manier maken zij onder 
andere spellen op het schoolplein voor 
midden- en bovenbouw zoals ‘twister’. 
En sinds enige tijd is er bij de entree van de 
kleuteringang een hinkelbaan en letterspel. 
De ouders zorgen er op deze manier voor dat 
de kinderen uitgedaagd worden om op een 
speelse manier aan de slag te gaan met cijfers 
en letters. Een van de eerste stappen op weg 
naar het voorbereidend lezen en rekenen.

Twister, hinkelbaan en letterspel

Schrijf maar vast in de agenda, het gaat 
weer gebeuren op diverse locaties in 
onze wijk.

Een bijzondere aandacht deze keer voor de 
Mauvestraat, het is een jubileum jaar. 15 jaar 
geleden werd de eerste keer georganiseerd en 
Antoinette Bletterman gaat er dit jaar een extra 
feestelijk tintje aan geven.
Wat fijn, dat er zulke bevlogen vrijwilligers in 
onze wijk ‘aan het werk’ zijn. Hulp is altijd 
welkom, dus schroom niet wanneer u ook eens 
wat wilt bijdragen, kom langs bij een van onze 
activiteiten in de wijk!

Met zijn allen maken wij Orden een prachtige 
en fijne wijk om in te wonen.
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Kinderdagverblijf 

gaat naar het bos!

In ons kinderdagverblijf vinden wij het belangrijk de 
kinderen de natuur te laten beleven. We hebben een 
bolderkar waarin de kinderen veilig naar het bos vervoerd 
kunnen worden en dat doen we dan ook regelmatig.

Kinderen willen veel bewegen: rennen, springen, klauteren en 
klimmen. 
In het bos zijn boomstronken waar je in kunt klimmen, struiken 
waar je je in kunt verstoppen en op de grond is van alles te 
vinden. De kinderen ervaren ook hoe het bos verandert met de 
seizoenen.

Wij zijn reuzeblij dat we vanaf dit voorjaar ook gebruik kunnen 
maken van De Boomgaard aan de Pieter de Hoochlaan. Dat is 
een goede aanvulling op het bos waar we al ons ‘eigen plekje’ 
hebben. We zullen in de boomgaard spelen, maar ook vieren wij 
daar feest!

Marjolein Tillema
kinderdagverblijf De Kleine Beer
Texandrilaan 30
T 055 - 576 35 25
www.christoforuskinderopvang.nl
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Spel-o-theek: de bibliotheek voor speelgoed 

Spel-o-theek de Speelrand 

Een spel-o-theek is net zoiets als een 
bibliotheek, alleen wij lenen geen boeken 
uit maar speelgoed. En dan vooral 
speelgoed waarbij je je fantasie heerlijk 
kunt gebruiken, samen kunt spelen en wat 
van kunt leren. Computerspelletjes vind je 
dan ook niet bij ons, maar leuke spellen en 
leuk binnen- en buitenspeelgoed voor 
kinderen van 3 tot 100 jaar! 

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, etc.) • gameboys • 
Playmobil • Duplo • Little people • Thomas De 
Trein • auto’s • treinen • kastelen • vliegtuigen 
• sjoelbak • voetbalspel • muziekinstrumenten 
• verjaardagskist • en nog veel meer...

Vanaf €17,50 (+ inschrijfgeld €2,50) kun je het 
hele jaar speelgoed lenen: 2 stuks speelgoed/
spelletjes - max. 4 weken. Ook hebben wij 
dubbele abonnementen of een groot abonne-
ment (voor scholen en instellingen). Met een 
cadeaubon van € 6,- kunt u het lidmaatschap 
uitproberen of iemand cadeau doen.  

Onze spel-o-theek bestaat al dertig jaar en 
sinds oktober 2010 zijn wij van Ugchelen naar 
+Punt Orden verhuisd en beschikken wij over 
een prachtige locatie. 
De mensen in Orden weten ons helaas nog niet 
te vinden. Daarom nodigen wij iedereen in 
Orden uit om gewoon eens te komen kijken. 
Zodat je kunt zien wat we hebben en we uit 
kunnen leggen hoe het werkt. Of je kunt een 
foldertje bij ons ophalen. 

Jongeren uit Orden bezoeken hoofdbureau van Politie
Op woendagavond 15 februari 2012 werd de jeugd uit jongerencentrum “7312”  
in Orden op het hoofdbureau van politie aan de Europaweg ontvangen door hun 
wijkagent Eddy van Essen. 

De jongeren hadden zelf om een rondleiding 
op het politiebureau gevraagd en werden naar 
en van het politiebureau begeleid door 
jongerenwerkers van Wisselwerk. Tijdens de 
rondleiding werd een bezoek gebracht aan o.a. 

het Politie Service Centrum, de meldkamer, 
cellengang (foto) en de garage van de politie 
waar diverse politieauto’s en motoren gereed 
stonden. Door verschillende politiemensen 
werd uitgelegd hoe dat allemaal gaat op zo’n 

politiebureau. De avond werd afgesloten met 
een film over het werk van wijkagenten. En, 
omdat spannende dingen kelen droog maken, 
een flesje fris er bij. Tevreden en de één wat 
meer onder de indruk dan de ander verlieten ze 
na afloop, de wijkagent bedankend, het bureau. 
Een erg leuke avond !

openingstijden 
maandagochtend 09.00 – 10.00 uur
dinsdagavond 19.30 – 20.30 uur
woensdagmiddag 13.30 – 14.30 uur 
Bij onze stichting werken alleen vrijwilligers. 
De spel-o-theek bestaat van het geld voor het 
lidmaatschap en acties. Dit geld wordt gebruikt 
voor de onkosten (voornamelijk huur van de 
locatie) en wat we overhouden gebruiken we 
voor de inkoop van nieuw speelgoed. 

Zoek je vrijwilligerswerk? 
Neem dan gerust contact met ons op. 
We kunnen wel wat extra handen gebruiken 
voor al het werk dat er gedaan moet worden 
om de spel-o-theek draaiende te houden. 
Jong of oud, man of vrouw, iedereen is welkom ! 
 
De spel-o-theek in het kort 
•  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 en puzzels voor alle 

leeftijden
•   Veel educatief spelmateriaal > spelend leren
•   U mag het speelgoed 4 weken lenen 
•    Contributie/lidmaatschapskosten € 17,50 per 

jaar (+ inschrijfgeld € 2,50)
•   Dubbel abonnement of groot abonnement 

(voor scholen of instellingen) ook mogelijk
•   Wij accepteren de strippen van Regelrecht

spel-o-theek de Speelrand
locatie +Punt Orden 
Germanenlaan 370
7312 JJ Apeldoorn

www.spelotheek-despeelrand.nl

Info voorzitter
Diteke van Zijl 
T 055 533 60 61

Kom gewoon eens kijken
aan de Germanenlaan !
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Container 7312

Sinds kort staat er een aangepaste container op het buitenterrein van jongerencentrum 
7312. De container is zo ingericht dat deze geschikt is voor jongeren om in te chillen en 
om in te schuilen wanneer het regent. De eerste reacties van de jongeren zijn erg positief.

De container is een van de buitenvoorzieningen 
die de gemeente Apeldoorn en stichting 
Wisselwerk in samenspraak met de jongeren 
hebben gerealiseerd.
Ons jongerencentrum moet tijdens de zomer-
vakantie worden ontruimd vanwege sloop; er 
zullen op de Caretex-locatie nieuwe woningen 
worden gebouwd. Nu zullen de overige 
buitenvoorzieningen pas worden geplaatst bij 
ons nieuwe onderkomen. We zijn momenteel 
met de gemeente Apeldoorn in overleg over 
de exacte locatie van ons nieuwe tijdelijke 
jongerencentrum. Natuurlijk houden wij u als 
bewoners op de hoogte van de ontwikkelingen 
over de toekomst van het jongerencentrum. 

Bas Koers en Daphne Patist, jongerenwerkers 
Wisselwerk stadsdeel Noordwest

Vakantie spelweek 2012

Na het succes van de speldag en aansluitend een  
overnachting in augustus j.l. heeft de organisatie nu  
een echte spelweek gepland om jullie iets moois te bieden.

De vakantie spelweek wordt georganiseerd op de dagen 6-8 en 10 
augustus. 
Op de laatste dag plant de organisatie ’s avonds een barbecue, 
een spannend avondprogramma en dan allemaal naar bed. 
Zaterdag 11 augustus gaat iedereen na het ontbijt weer naar huis 
en hebben jullie zeker een fijne week gehad.
Schrijf maar vast in de agenda en let goed op de aankondigen o.a. 
bij Kindervreugd.

Activiteiten Kindervreugd

In Kindervreugd worden de komende tijd de volgende 
activiteiten gehouden:
• 18 april - kleien
• 23 mei - sieraden maken
• 20 juni - spelletjesmiddag
 
Deze activiteiten worden door de speeltuin georganiseerd, 
samen met de Bredeschool.

21 april Doe Dag 

rond +Punt

Op zaterdag 21 april bruist het in Orden. 
Het wordt groen rond het +Punt en het 
Kinderatelier. Kinderen, vrijwilligers en bewoners 
uit de buurt gaan de buitenboel opknappen. 
Met struiken, bloemen, kruidenbakken en een 
moestuintje gaat het er fleurig uitzien. 

Er zijn allerlei workshops in het +Punt, fysiotherapeut 
Pieter Bakker heeft al gezegd mee te willen doen. 
Jongeren van het jongerenhonk 7312 zullen van zich laten 
horen. 
De kinderen van het Kinderatelier en de Bengelenbak 
gaan bloembakken beschilderen. Wil je ook wat 
organiseren op deze Doe Dag, loop dan even binnen 
bij het +Punt. Let op de publiciteit over het precieze 
programma.
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Aanleg Grift tussen spoorlijn Waterloseweg en Brinkpark 

Begin december 2011 is aan aangrenzende bewoners en aan de 
wijkraden Centrum en Orden het plan gepresenteerd voor het 
herstel en bovengronds brengen van de Grift tussen de spoorlijn 
bij de Waterloseweg en het nieuwe Brinkpark, het zogenaamde 
Inrichtingsplan Grift 3. Het sluit straks aan op de nieuwe Grift in 
het Brinkpark, boven de in aanbouw zijnde parkeergarage. 
De inrichtingsschets kunt u op www.wijkraadorden.nl bekijken. 

Definitive plannen door bewoners bekeken

Groenstrook tussen PWAlaan en Jo de Grootstraat 
waarin de Grift komt te liggen

Dinsdag 31 januari j.l. konden bewoners het 
definitieve plan tijdens een inloopavond 
bekijken.
Er zijn enkele redenen waarom dit stuk Grift 
(bovengronds) wordt aangelegd: 
•  regenwater kan van de riolering worden 

afgekoppeld; dit bespaart veel geld bij de 
waterzuivering;

•  er ontstaat opvangcapaciteit voor opvang 
van overvloedig regenwater (hoosbuien);

•  ruimte voor natuur (beekprik, ijsvogel, gele 
kwikstaart);

•  er kan een mooie wandeling langs de Grift 
gemaakt worden;

•  de Grift is een uniek stukje cultuurhistorie van 
Apeldoorn.

De Grift wordt gevoed door de Eendracht-
spreng vanuit het zuiden. Ook de nu nog 
ondergrondse Driehuizerspreng mondt langs de 
spoorlijn hier uit. In het plan loopt de Grift 
langs de spoorlijn, maakt een bocht en kruist 
vervolgens de Waterloseweg, de PWA-laan en 
ten slotte de Wilhelmina Druckerstraat om aan 
te sluiten op het nieuwe Brinkpark. Vanaf het 
Brinkpark gaat het verder langs de Hofstraat, 

Beurtvaartstraat, Vlijtseweg enzovoort richting 
het noorden langs het Apeldoorns Kanaal.
Als alles volgens planning verloopt wordt nog 
in 2012 gestart. In 2013 is het klaar en stroomt 
het water ook door de nieuwe Grift in het 
Brinkpark.

Het plan wordt grotendeels gefinancierd uit het 
rioleringsfonds. Echter het deel parallel aan de 
spoorlijn wacht op financiering vanuit vast-
goedontwikkeling (kantoor/woningbouw).
Bewoners vroegen vooral aandacht voor een 
veilige oversteek voor fietsers en wandelaars 
over de PWA-laan tussen Waterloseweg en Jo 
de Grootstraat. Hier komt een bruggetje over 
de Grift. 

Op verzoek van de wijkraad heeft de gemeente 
toegezegd het schouwpad langs de bestaande 
Grift langs de spoorlijn toegankelijk te maken 
voor wandelaars zodat er een ommetje 
gemaakt kan worden.

Aansluiting Orderbeek en Driehuizerspreng 
op de Grift
Op termijn wordt ook de Orderbeek en de 
Driehuizerspreng op dit nieuwe deel van de 
Grift aangesloten. Financiering van deze beken 
hangt echter samen met de woningbouw in het 
gebied Waterloo. Aanleg van deze beekdelen 
laat dus helaas voor onbepaalde tijd nog op 
zich wachten.

Bestaande Grift langs spoorlijn die in latere fase wordt 
heringericht

Inloopavond plan Grift op 31 januari j.l.
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De Boomgaard

Wat een prachtig plekje zal het gaan 
worden, de Boomgaard aan de Pieter de 
Hoochlaan! Het struikgewas is al gemaaid, 
de takkenafscheiding is al (deels) aange-
legd. Als het grondwaterprobleem is opge-
lost willen we bessenstruiken planten en 
hopen we dat de appelbomen veel bloe-
sems (en dus veel appels) gaan dragen!

Het uitlaten van de honden rond de roestvijver aan de Koningslijn kan nu weer 
met droge voeten. De baasjes zijn de afd. OW-NW dankbaar dat in februari alle 
paden met houtsnippers zijn bedekt. 

Bovengronds brengen Orderbeek stap dichterbij

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

Versoepeling regels 
voor bosje Goudkuil?
Zoals u in de Stentor van 20 januari j.l. 
hebt kunnen lezen is er vanuit Tweede 
Kamerfractie van de VVD een lobby 
gaande om de regelgeving voor ver-
 schillende Natura 2000 gebieden 
(natuur gebieden) te versoepelen. 
Het bosje van Goudkuil maakt deel uit 
van ‘Natura 2000 gebied Veluwe’ en 
heeft daarmee een strikte natuurbescher-
ming. Zolang het bosje binnen de 
begrenzing van Natura 2000 valt is de 
kans dat hier een AGOVV-stadion kan 
komen erg klein. In de loop van 2012 
neemt de minister een besluit over de 
definitieve begrenzing van het Natura 
2000 gebied Veluwe. Mocht het bosje 
straks buiten de Natura 2000 begrenzing 
komen te vallen, dan kunnen tegen dit 
besluit bezwaarschriften worden 
ingediend. In 2007 hebben buurtbewoners 
van het bosje in Orden zich georgani-
seerd in het ‘Ordens Massief’ om een 
eventuele komst van een stadion tegen te 
houden. Als wijkraad houden we ook de 
vinger aan de pols!

Sparta Luce mooiste nieuwe gebouw van Apeldoorn

Gevelmozaïek Vrije School De Vijfster, Texandrilaan
Het is een wat verscholen, klein kunstwerk in een smal doodlopend 
gedeelte van de Texandrilaan, aan de achtergevel van Vrije School De 
Vijfster. De gevel zou onbekend en onopgemerkt zijn gebleven als deze 
het mozaïek niet had gedragen. Nu mag het er zijn. Maar bescheiden 
blijft het; u ziet het alleen als u op weg bent naar huisarts Ter Hart/

Maarschalk en de fysiotherapie. Een boom, paddenstoelen, een kabouter: 
een vingerwijzing naar de wereld van kinderen in dit gebouw. De maker 
ervan is ons onbekend evenals wanneer het is gemaakt. De school is altijd 
school geweest; eerst de Professor Gunningschool, later de Spitsbergen-
school. In 1990 vestigde de Vrije School zich hier.

Het weer bovengronds brengen van de 
Orderbeek tussen de Laan van Spitsbergen 
en de Jachtlaan is een grote stap dichterbij 
gekomen. De redenen om de Grift boven-
gronds aan te leggen (zie artikel elders) 
gelden in feite evenzeer voor de Order-
beek. 
 
Dinsdag 27 september en dinsdag 4 oktober 
2011 is aan bewoners van de Frans van 
Mierisstraat en de Zanderijweg het inrichtings-
plan gepresenteerd. Maandag 6 februari was 
er een inloopavond waar bewoners het 
definitieve plan konden zien. De inrichtingste-
keningen kunt op www.wijkraadorden.nl inzien. 

Bewoners zijn over het algemeen positief over 
het plan en vinden het een verfraaiing. 
Door de parkeerbehoefte nabij Özbaktat zal 
de Orderbeek hier een stukje ondergronds 
moeten blijven.
Op de informatieavonden kwamen ook enkele 
verkeersproblemen aan de orde zoals het te 
hard rijden in de Zanderijweg en de gevaarlijke 
aansluiting Zanderijweg/Jachtlaan. Hier wordt 
in overleg met bewoners, gemeente en wijkraad 
getracht een oplossing voor te vinden. 

Het appartementengebouw Sparta Luce aan de PWA-laan is 
door de publieksjury gekozen tot het mooiste nieuwe gebouw 
van Apeldoorn! Dat bleek tijdens de Nacht van de Architectuur 
op 25 november j.l. Gebouw de Witte Wolken op de hoek 
PWA-laan/Prinses Beatrixlaan kreeg van de publieksjury de 5e 
prijs. We zijn natuurlijk trots op zoveel prijzen voor nieuwe 
gebouwen in Orden; lees meer op www.wijkraadorden.nl.

De Witte Wolken in de 
prijzen gevallen Enkele bewoners, de wijkraad, kinderdagver-

blijf De Kleine Beer en buitenschoolse opvang 
De Hobbit willen met elkaar dit plekje gaan 
benutten: voor ontmoeting, voor (jaar)feesten, 
om te spelen, om te picknicken, om te oogsten. 
Het wordt een plek voor jong en oud, waarbij 
iedereen welkom is om te genieten én om mee 
te helpen bij het onderhoud!

Een plek voor jong en oud
De Boomgaard, een mooie plek om 
elkaar te ontmoeten

Meer informatie of meehelpen? 
Neemt u contact op met Wim Mulder,  
bewoner: w.mulder@apeldoorn.nl.
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Uw tuin is in Orden

In Orden is door bewoners een drietal 
plannen gemaakt om de buurt groener, 
fraaier en leefbaarder te maken. Het zijn:
•  maken van een buurtboomgaard aan de 

Pieter de Hoochlaan; 
•  maken van voordeurpleintjes aan de 

Rubensstraat;
•  plaatsen van kruidenbakken voor het 

+Punt Orden en het kinderdagverblijf.
De plannen zijn opgezet door bewoners in 
samenwerking met buurtregisseur Jan van 

Victorparochie 70 jaar 

Het jaar 2012 wordt een bijzonder jaar 
voor de St. Victorkerk aan de Jachtlaan. 
Op 10 juni 2012 is het namelijk 70 jaar 
geleden dat de St. Victorparochie werd 
opgericht. Er worden verschillende 
jubileumactiviteiten georganiseerd 
waaronder het samenstellen van een 
herinneringsboek. 

Steenmarter actief in Orden? 

Victorkerk zonder hek

Victorkerk

Heeft u foto’s of ander beeldmateriaal 
van activiteiten in en om de parochie 
en de kerk? 
Meldt u zich dan via email: victor70@upcmail.nl. 
Te denken valt aan foto’s of afbeeldingen van 
de bouw van de kerk, Eucharistievieringen, 
activiteiten in het gebouw, projecten, koren, 
jeugddriedaagse, priesters, parochianen in 
dienst van de kerk, doopfeesten, huwelijken, 
interieur en omgeving van de kerk. 

Kloostermoppen
De St Victorkerk is een gemeentelijk monument. 
In 1924 kocht het bestuur van de Apeldoornse 
Mariakerk een perceel aan de Jachtlaan om er 
een kerk te bouwen. Het duurde echter nog tot 
1956 eer de kerk verrees. Wel was al in 1939 
een rooms-katholiek militair tehuis gebouwd, 
het huidige politiegebouw. In 1942 dreigde de 
Duitse bezetter het militair tehuis te vorderen 
als militair object. Echter door de Victorparo-
chie op te richten en er een kerk te bouwen 
werd dit voorkomen. Er zijn speciale stenen 
gebakken om het idee van kloostermoppen op 
te roepen, maar ook om te kunnen variëren in 
de bouw en om cement te sparen. 

Herinneringsboek in de maak

Vermoedelijk is een steen- of boommarter actief in Orden. 
Waarschijnlijk een steenmarter, die zijn minder schuw en 
wonen zelfs graag in de menselijke omgeving. 

Medio december ontdekte een bewoonster aan 
de Blekersweg dat haar beide cavia’s uit het 
buitenhok verdwenen waren, terwijl dit wel 
afgesloten was. Er waren kleine plukjes haar op 
de tralies gevonden en vage sporen van bloed. 
Ze werden enkele meters verderop, onder de 
veranda, dood gevonden.
Ook aan de Zanderijweg meldde een bewoner 
dat daar medio december twee konijnen door 
de tralies heen uit hun hok waren getrokken en 
gedood. Ze hadden afgerukte ledematen door 
de kracht waarmee ze door de tralies zijn 
gehaald, maar waren, net als de cavia’s, ook 
niet gedood om opgegeten te worden.

Een heel winkelpand voor kunst uit Orden(breed)! 

Kunst in de winkel
Op het Orderplein waar tot voor kort de 
drogisterij gevestigd was, hebben we de 
beschikking over de etalage en de winkelruim-
te. Iedere maand is er een wisselende expositie 
van kunstwerken. Dat kunnen schilderijen zijn, 
maar ook beelden, textiele werkvormen, 
sieraden, etc. van (amateur-) kunstenaars uit 
Orden en omgeving. 

De kunstenaars die hebben meegedaan aan de 
kunstmarkt van afgelopen zomer zullen aangeschre-
ven worden. Deze kunstmarkt was een groot succes. 
Ook voor de ‘kunstwinkel’ verwachten we veel 
animo, zowel om te exposeren als om te bezoeken 
of zelfs, mee te doen!
Naast het exposeren denkt de onlangs in het leven 
geroepen projectgroep ook aan het aanbieden van 
workshops op allerlei creatieve gebieden. Een 
unieke kans om uw eigen creativiteit te ontdekken!

We hebben de beschikking over deze ruimte 
totdat ‘het GOED’ (Gezondheid Onder Een Dak) 
gaat worden gerealiseerd wanneer de winkeliers 
verhuisd zijn. Maar wellicht kan dit mooie initiatief 
een vervolg krijgen in het nieuwe winkelcentrum.
Wat de projectgroep nog niet heeft kunnen doen 
is een naam bedenken voor deze kunstwinkel. 
Maar we weten zeker dat er onder de lezers van 
het wijknieuws creatieve geesten zijn die een 
ludieke naam kunnen bedenken. Stuur deze naar 
de wijkraad ter attentie van de commissie kunst en 
groen.
Eerst gaan de handen uit de mouwen om de ruimte 
op te knappen, de jongeren krijgen ook een plaats 
voor hun kunstwerken, die zijn gemaakt op de 
kunstmarkt. 

Noteer vast de openingsdatum: 
zaterdag 14 april. 

Wat is eraan te doen?
Ecoloog Gert Jan Blankena meldt ons dat er 
alleen preventief iets aan te doen is: een 
stevig hok, strakgespannen niet-geplastifi-
ceerd kwartjesgaas voor de tralies. Geen 
geplas tificeerd gaas want dat is dunner en 
kan stuk worden gebeten.
Bestrijden mag niet. De marter is strikt 
beschermd door de Flora en Faunawet.

Bestrijden mag niet
De steenmarter 

Groene stip 
op de bomen
Komt u eikenbomen tegen met een 
felgroene stip?
De stip betekent dat deze boom de 
afgelopen zomer behandeld is geweest 
met het wegzuigen van nesten van de 
harige eikenprocessierups. De boom 
loopt dus geen risico om omgezaagd te 
worden. De stippen hebben het 
gemakkelijk gemaakt voor de bestrij-
dingsdienst.
Bij bestrijding van de eikenprocessierups 
gaat het altijd om eiken in de openbare 
ruimte, langs de straat in groenstroken, 
bij hondenuitlaatplaatsen en in parken. 
In 2012 wordt een andere kleur gebruikt.

Eijk, de woningcorporaties, Mudanthe, het 
Natuurhuis en de wijkraad.
De ideeën komen voort uit de wens van 
gemeente, wijkraad en diverse instellingen 
om de leefbaarheid in Orden te vergroten. 
Orden krijgt hiervoor financiële steun van 
de Stuurgroep Experimenten Volkshuisves-
ting (SEV). 
Hopelijk leiden deze experimenten ertoe 
dat ze op grotere schaal in de wijk kunnen 
worden ingevoerd. 
Bent u hierdoor geïnspireerd, neem dan 
contact op met de wijkraad!
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Uitvoering in volle gang

Cool Nature natuurlijke ontmoetingsplek 

Cool Nature wordt een nieuwe natuurlijke 
speel- en ontmoetingsplek op de speelweide in 
Park Berg en Bos. De uitvoering is in volle gang. 
Zo wordt gewerkt aan een waterspeelplaats 
met waterbron. Naast de grote klimpiramide is 
een bouwkamer gemaakt: vier palen in een 
vierkant dicht naast elkaar; tussen deze palen 
kunnen takken worden gelegd en zo ‘kamers’ 
worden gemaakt. Ook komen er speeltoestel-
len. Het huisje wordt bij de waterspeelplaats 
gezet. Een ‘zwijnen-uitkijkplateau’ zit ook nog 
in de planning.

Vorig jaar zijn op verschillende werkdagen al 
veel activiteiten uitgevoerd door o.a. mede-
werkers van Achmea, de KNNV, het IVN en 
scholieren uit Apeldoorn. Zo is het oude 
tegelplateau weggehaald, is een bijenhotel 
gemaakt (zie foto) en zijn er bospaden 
gemaakt.
De laatste werkzaamheden zullen op de 
boomfeestdag op 21 maart plaatsvinden in de 
vorm van het planten van de laatste eiken, 
beuken etc. Hier zullen weer veel kinderen uit 
Apeldoorn aan meedoen.

Verspringende palen naast 
waterspeelplaats

Burgerinitiatieven beloond

Waterspeelplaats in aanbouw

Een drietal projecten in de wijk Orden krijgen 
een aanjaag subsidie van samen € 10.000,-:
•  het weer op orde brengen van de 

boomgaard aan de P. de Hoochlaan, 
•  een te ontwikkelen ‘kruidenbakkentuin’ bij 

het +Punt en 
• voordeurpleintjes aan de Rubensstraat.

De gemeente ondersteunt dit initiatief met 
een extra subsidie uit een potje van de  
Provincie. De bewoners zelf gaan onder 
deskundige leiding de schop ter hand nemen.
De projecten zullen in 2012 door het SEV, 
Stichting Experimenten Volkhuisvesting, 
worden gevolgd en kunnen een voorbeeld 
worden voor andere wijken in Apeldoorn en 
steden die aandacht vragen. 

De SEV op bezoek in Orden

Ontwerp van het kruidentuintje door Jolanda Onderstal, lay-out Rudi Schuur

De SEV op bezoek in Orden

Bijenhotel op de speelweide
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In Apeldoorn staan nog twee wachters-
woningen, de woningen waar de spoor-
wegwachters woonden en vanwaar zij de 
overwegen bedienden. De wachterswoning 
aan de Asselsestraat 184 had het nummer 
1A en is gebouwd in 1914.

Het spoorlijntje waaraan die wachterswoning 
lag was onder verschillende namen bekend.  
Het wordt Koningslijn, Paleislijn, maar ook wel 

Baronnenlijn genoemd. Het werd geëxploiteerd 
door de HIJSM, de Kon. Nederlandse Lokaal-
 spoorweg Maatschappij Willem III en ten slotte 
ook nog door de Nederlandse Spoorwegen.

In 1897 werd de spoorwegwachterswoning 
gebouwd bij de Soerenseweg. 
De bouwtekening en het bestek liggen ook nog 
in het CODA-archief. In het bestek staat 
vermeld dat de schuifsluitbomen gelijkertijd 

De Koningslijn en de wachterswoning aan de Asselsestraat

werden vervangen door wipsluitbomen. 
De enige andere wachterswoning die nog 
aanwezig is staat op de hoek van de 
Asselsestraat, deze is gebouwd in 1914.

Bert Kompanje 

Voor een uitgebreid artikel verwijzen wij u 
naar de website van wijkraad Brink en Orden: 
www.wijkraadorden.nl

De kleurrijke geschiedenis van ...
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Een aantal van onderstaande plannen staat al lange tijd op de 
agenda; dit heeft alles te maken met de economische recessie en 
de malaise daardoor in de bouw.
Het gaat niet meer alleen om de plannen, de stedenbouw, de 
architectuur en het geld, maar juist marktontwikkelingen en het 
bijstellen van woningbouwprogrammering zijn doorslaggevend. 

Omgeving 
Waterloseweg
Nog steeds is er geen overeenstemming tussen 
de gemeente en de ontwikkelaar voor de 
locaties ‘De Kop’ en ‘De Wissel’ in de omgeving 
van de Waterloseweg.
Inmiddels is wel Real-X uit het voormalige pand 
van Plieger (aan het doodlopende stuk van de 
Prinses Beatrixlaan) vertrokken. Real-X heeft 
inmiddels een nieuwe locatie gevonden aan de 
Sleutelbloemstraat 71A in de wijk Zevenhuizen, 
waardoor ze dus jammer genoeg onze wijk 
hebben verlaten.
De gemeente is bezig met het opstellen van een 
nieuwsbrief om omwonenden op de hoogte te 
stellen van de laatste stand van zaken.

Renovatie flats Germanenlaan 
en Eburonenstraat afgerond

De renovatie van de flats door De Goede 
Woning is heel voorspoedig verlopen. 
Als wij alleen al kijken naar de buitenkant, 
is het erg mooi geworden. 

Het is nu niet moeilijk meer om de huisnummers 
te herkennen, zelfs in de avond is het goed te 
zien voor de bezoekers. Binnen is het ongetwij-
feld ook een hele metamorfose geworden. 
Dat moet fijn zijn om hier te mogen wonen. 
Het werk zit er bijna op en de laatste steigers 
zullen bij het uitkomen van ons Wijknieuws 
mogelijk al weg zijn of binnenkort afgebroken 
worden.
Nu nog de buitenruimte, maar het voorjaar 
biedt een ideale gelegenheid hiermee te 
beginnen. De bewoners zullen hier zeker bij 
betrokken gaan worden.

Nu alles zo is opgeknapt, heeft Orden er weer 
een mooi woongebied bij. Laten wij er allemaal 
voor zorgen dat het ook zo blijft. Als je met 
elkaar hiervoor wilt gaan moet dat lukken; wijs 
elkaar op achtergelaten rommel en maak elkaar 
bewust van ergernis voor anderen, door 
mogelijk ongewild iets buiten weg te gooien.  

Boven: Eburonenlaan
Onder: Germanenlaan

Lopende projecten

Bouwen en wonen

Sparta-locatie
Op de Sparta-locatie zijn geen nieuwe 
ontwikkelingen te melden. Ook daar spelen de 
huidige marktomstandigheden een belangrijke 
rol. Wat ga je bouwen, welke prijzen, welke 
risico’s loop je als je nu iets moet ontwikkelen 
dat je over twee jaar pas kunt bouwen? 
Dat is in veel ontwikkelingen de rode draad en 
zolang de markt slechter wordt, loop je altijd 
achter de feiten aan.
Voorlopig zullen daarom op deze plek ook 
geen bouwactiviteiten plaatsvinden.

Karwei-locatie
Door de eigenaar is onlangs een nieuw plan 
ontwikkeld voor deze locatie en aan de 
gemeente gepresenteerd (twee-onder-een-
kapwoningen).
Hier loopt men echter weer tegen andere 
problemen aan: voor de woningbouwplanning 
van de gemeente geldt dat er ongeveer de 
helft aan plannen geschrapt zal moeten worden 
en deze locatie stond al niet meer op de 
planning, want na vele jaren uitstel en geen 
enkel concreet aanknopingspunt is deze 
geschrapt. De gemeente moet nu heroverwe-
gen of deze locatie alsnog toegevoegd moet 
worden en op zich zijn daar ook best goede 
argumenten voor, zoals het opheffen van de 
bedrijvenbestemming en verwijderen van een 
‘rotte kies’ in de buurt. De komende maanden 
zal duidelijk worden of deze locatie weer 
prominent gaat worden. 

Slooppand 
tegenover 
Sparta Luce
Voor deze locatie is inmiddels een nieuw plan 
ontwikkeld voor de bouw van vijf woningen. 
De bestemmingsplanprocedure en de omge-
vingsvergunningsaanvraag zijn inmiddels in 
werking gezet.
Een volgende keer hopen wij u meer nieuws te 
kunnen verstrekken over de ontwikkeling op die 
locatie.

Voormalige 
Politieacademie 
aan De Kleiberg

Zoals u wellicht inmiddels in de krant hebt 
gelezen is de vestiging van een (groot) 
Asielzoekerscentrum op die locatie inmiddels 
van de baan.
Zonder opnieuw in te gaan op het ontstaan van 
de discussie over de vestiging van het asiel-
zoekerscentrum kunnen we in ieder geval 
melden dat het COA (Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers) eind 2011 een hernieuwde poging 
heeft gedaan om te komen tot een groot 
asielzoekerscentrum op de locatie, maar begin 
december heeft het college van B&W het COA 
laten weten dat dit onbespreekbaar is.
 Feit is wel dat voor het COA de huidige 
opvang aan de Loolaan verre van optimaal is. 
Zodra opnieuw over alternatieve huisvesting 
wordt gesproken zal de gemeente dat proces 
‘transparanter’ maken: deze alternatieve 
huisvesting zal in ieder geval niet op 
De Kleiberg plaatsvinden.
Wat er met de gebouwen van de voormalige 
Politieacademie gaat gebeuren is op dit 
moment niet bekend. 

Locatie Julianaziekenhuis

Op het moment van schrijven van dit artikel is 
de stand van zaken nog steeds zo, dat een van 
de vleugels inmiddels is gesloopt. Verder 
hebben er geen waarneembare activiteiten 
plaatsgevonden. Wel is aan de binnenzijde van 
de gebouwen inmiddels een groot deel van het 
aanwezige asbest verwijderd. Hoewel er enige 
stagnatie is opgetreden in de werkzaamheden, 
levert dit geen gevaar op voor de planning.
De verwachting is dan ook nog steeds dat eind 
dit jaar alle bebouwing zal zijn verdwenen.
De eigenaresse van de locatie, Bouwinvest 
REIM BV is nog steeds bezig met het ontwikke-
len van een programma voor de locatie. 
Door het wegvallen van de beoogde komst van 
ViaReva op de locatie moest naarstig worden 
gezocht naar een nieuwe invulling, passend 
binnen het Programma van Eisen, zoals dat 
destijds is opgesteld door gemeente en 
gezamenlijke wijkraden (De Sprengen en 
Orden). Volgens Bouwinvest gaat dit inmiddels 
de goede kant op, al moet nog wel bestuurlijke 
goedkeuring worden aangevraagd 
(bij gemeente en bij Bouwinvest intern).

Definitief uitsluitsel laat nog enige tijd op zich 
wachten; wellicht dat bij het uitkomen van het 
Wijknieuws meer bekend is. Wij zullen u dan 
via de website en de nieuwsbrief op de 
hoogte houden.

Het Julianaziekenhuis toen 
het nog functioneel was

Het Julianaziekenhuis in 
de huidige staat

De Asselse Burcht 
weer een aanwinst voor onze wijk

Na vele jaren een afbraaklocatie te zijn 
geweest, is er nu een prachtig gebouw voor in 
de plaats gekomen. Het gebouw is uitgevoerd 
in een fraai bakstenen ontwerp, een echte 
aanwinst. De eerste appartementen zijn 
inmiddels al in gebruik genomen.
Nu hopen wij op een snelle invulling van de 
riante winkelruimte, dat maakt de Burcht
tot een levende plek in de wijk. 



Bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 

AGOVV locatie

De aangepaste versie van het ‘Ontwerp 
bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2’ is 
nu gereed bij de gemeente en heeft inmiddels 
ter visie gelegen (de termijn voor indienen 
van zienswijzen is inmiddels gesloten). 
Naar aanleiding van de eerder ingediende 
inspraakreacties is het oorspronkelijk plan 
op een aantal essentiële punten aangepast.

In essentie komt het erop neer dat de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden terug worden gebracht tot 
hetgeen strikt noodzakelijk is. Qua gebruik zal het 
dan alleen gaan om wat onder veldsporten te 
scharen is. Andere mogelijkheden (manege, 
crossbaan e.d.) zijn geschrapt. De oppervlakte aan 
gebouwen is afgebakend. Nu is dat ook voor de 
goot- en nokhoogte gedaan: voor beide hoogtes 
worden de geldende waarden aangehouden in het 
nu bestaande bestemmingsplan (4 en 8 m).

Op twee belangrijke punten is het plan niet 
aangepast; dit heeft te maken met de bezoekers-
aantallen (3750 in de nieuwe plannen) en met de 
zogenaamde milieuzonering (de afstand van de 
tribunes tot de omliggende woningen). 
M.b.t. deze punten en over een aantal individuele 
zaken zijn een dertigtal zienswijzen ingediend op 
het plan: o.a. door de gezamenlijke wijkverenigin-
gen/wijkraden Berg en Bos, De Sprengen en 

Orden en door de Werkgroep Asselsestraat. 
De volgende stap is dat de gemeente een reactie 
moet geven op de zienswijzen, waarna het Ontwerp 
Bestemmingsplan door de gemeenteraad moet 
worden vastgesteld. Afhankelijk van de uitkomst 
zullen alle betrokken partijen zich beraden op een 
eventueel volgende stap.

Elders in dit Wijknieuws wordt gesproken over de 
mogelijke vestiging van AGOVV in het zogenaamde 
‘Goudkuilbosje’ aan de Europalaan. De inzet van de 
wijkvereniging/wijkraden en de actiegroep is echter 
gericht op de locatie Laan van Spitsbergen 2: ook bij 
eventueel vertrek van AGOVV dienen de toekom-
stige bestemming en de mogelijkheid van de locatie 
te zijn vastgelegd.

bouwen en wonen
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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 !

Duurzame renovatie van het Schilderskwartier 
door De Goede Woning

Maandag 19 december was er een 
buurtcafé georganiseerd in het 
Cortenbosch college aan de 
Beatrixlaan voor de bewoners van 
het Schilderskwartier in Orden. 

De opkomst was boven verwachting en de 
avond bood de kans om aan het begin van  
renovatieplannen mee te praten over wat een 
ieder nu belangrijk vond. Een discussie in groep-
jes met een steeds wisselende samen telling 
heeft veel informatie over de wensen  
en problemen die men ziet, opgeleverd.
De grote meerderheid vindt het prettig wonen 
in hun buurt. Wanneer de woningen zijn 
opgeknapt, geïsoleerd en de omgeving ook is 
aangepakt, is het helemaal een fijne woonplek 
in Apeldoorn.

Alle informatie is meegenomen en gaat worden 
verwerkt door werkgroepen bij De Goede 
Woning.
Een flink aantal bewoners heeft aangegeven 
verder bij de voorbereidingen mee te willen 
denken. De regiegroep, bestaande uit o.a. de 
gemeente, wijkraad en andere partners van  
De Goede Woning, is hier heel blij mee en komt 
hier bij deze bewoners zeer binnenkort op 
terug.
Samen aan de duurzame renovatie werken voor 
een mooi en goed resultaat, dat is de conclusie 
van deze geslaagde avond. Er gaan in 2012 
zeker meer avonden worden georganiseerd om 
de bewoners te informeren hoe het staat met 
de plannen.

Wordt vervolgd...

Herderweg en  
Ooiweg
De nieuwbouw aan de Herder- en Ooiweg 
gaat heel voorspoedig. Een aantal huizen 
van De Goede Woning is al bijna gereed 
om ‘in bezit’ te worden genomen door 
trotse bewoners. 
In het volgende Wijknieuws volgt er 
meer informatie over dit mooie ‘wijkje’ 
in Brinkhorst.
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Test 30 km rijden in de H. Dunantlaan

Op dinsdag 13 december was er een ‘30 km-training’ in samen-
werking met de politie, de wijkraad (Arjan Everink), de Sprengen-
parkschool, de Victorschool en stadsdeelmanager José Cvetanovic.

Je kon die avond zien dat bijvoorbeeld een snelheid 
van 50 km al overkomt alsof iemand onverantwoord 
snel rijdt. Ook de impact van een aanrijding met een 
persoon bij een snelheid van 50 km is erg groot.

Een en ander zet je wel tot nadenken en zorgt dat je 
bewuster gaat rijden en anticipeert op de omgeving 
en de gebeurtenissen om je heen. Zodat je alerter 
rijdt en sneller kunt reageren om de reactietijd (en 
daarmee de remweg) kunt beperken.

In onze wijk geldt grotendeels een verkeerssnelheid 
van maximaal 30 km per uur. Onlangs heeft wijkagent 
Machiel van de Ven van de buurten Driehuizen en 
Brinkhorst een enquête gehouden. Uit de resultaten 
van deze enquête blijkt dat het overschrijden van de 
maximale snelheid van 30 km per uur in onze wijk de 
grootste zorg en ergernis is. 

Voor de politie is het helaas niet mogelijk om veel 
vaker te handhaven dan nu al het geval is. Voor de 
gemeente is het niet haalbaar om alle wegen 
dusdanig aan te passen dat er niet harder dan 30 km 
gereden kan worden. 
Daarom is er gezocht naar een ander middel om de 
30 km zones meer bekend te maken en om het aantal 
‘te hard-rijders’ omlaag te brengen. 
Dit resulteerde in bovengenoemde ‘training’.
Dat de Sprengenparkschool en Victorschool hierbij 
betrokken waren
is erg logisch; de kinderen steken hier namelijk 
veelvuldig de straat over. 

Hoe hard is 30 km/uur in uw straat? 

foto: Maarten Sprangh
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Straat Winkelcentrum Orden
Onderwerp laad- en losplaats

De laad- en losplaats bij het winkel centrum 
Orden is nog steeds een bron van ergernis. 
Het parkeren van auto’s op die plek wordt 
nu op een creatieve manier tegengegaan. 
Een echte verbetering komt pas bij de bouw 
van een nieuw winkelcentrum.

Straat Laan van Orden
Onderwerp bushalte

De bushalte bij het winkelcentrum Orden aan 
de Laan van Orden is nog niet beschut tegen 
de regen. De mensen moeten wachten in weer 
en wind.
De verkeerscommissie stelt voor om hier 
binnenkort verandering in aan te brengen door 
het plaatsen van een overkapping en hier niet 
mee te wachten totdat het winkelcentrum 
gereed is. 

Lopende projecten 

Straat PW-Alexanderlaan
Onderwerp fietspad Cortenbosch

Om de oversteek voor fietsers van de Prins 
Willem Alexanderlaan veiliger te maken en zo 
ook de doorstroming voor de fietsers en auto’s 
ter hoogte van het Cortenbosch college te 
verbeteren, willen wij het fietspad tussen de 
Ritbroekstraat en de Weverstraat inrichten als 
tweerichtingsverkeer. Hiermee is het voor de 
fietsers ook duidelijker dat ze tegenliggers 
kunnen verwachten. 

Straat Sprengenweg
Onderwerp 
kruising Sprengenweg Schuttersweg

In dit Wijknieuws willen wij de kruising van de 
Sprengenweg ter hoogte van de Schuttersweg 
onder de aandacht brengen. 
Dagelijks steken veel kinderen de Sprengenweg 
over die onderweg zijn van of naar school. 
Doordat de Sprengenweg een druk bereden 
straat is en de middengeleider tussen beide 
rijstroken niet breed genoeg is, kunnen de 
kinderen hier niet veilig oversteken. Graag 
zouden wij dit kruispunt extra aandacht geven 
door de middengeleider aan te passen zodat 
de oversteek veiliger wordt. 
. 

Straat Henri Dunantlaan
Onderwerp bushaltes

De bushaltes langs de H. Dunantlaan staan op 
een afstand van ca. 75 m van elkaar. 
De aanwezigheid van één bushalte lijkt gezien 
deze afstand voldoende. Bovendien is het 
overzicht op het verkeer op de H. Dunantlaan 
niet goed voor de kinderen van de Sprengen-
parkschool door de bushaltes.

Voorstel van de Verkeerscommissie
Combineer bushaltes en zoek een plaats 
in de H. Dunantlaan waarbij een goed uitzicht 
voor de kinderen gewaarborgd is en de 
loopafstand voor de busreizigers acceptabel is.
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Pieter de Hoochlaan en Speeltuin Kindervreugd in de wijk Orden te Apeldoorn 

Plan verbetering verkeersveiligheid 

Een aantal bewoners van de Pieter de 
Hoochlaan hebben de Verkeerscommissie 
van de wijkraad Orden benaderd met het 
verzoek om hulp bij een verzoek richting 
de wegbeheerder gemeente Apeldoorn 
voor het aanbrengen van snelheidsrem-
mende maatregelen in deze straat. 

De aanleiding hiertoe is veelvuldige overschrij-
ding van de maximum snelheid ter plaatste (30 
km/u) en een nieuwe (gevaarlijke) uitgang van 
de speeltuin Kindervreugd welke uitkomt op 
deze weg. Dat deze vraag niet alleen voort-
komt uit subjectieve gevoelens blijkt uit het 
hoge aantal bekeuringen in een eerder 
gehouden snelheidscontrole door de politie 
en een reeds plaatsgevonden ongeval en 
bijna-ongevallen. 

Als eerste hebben wij als commissie een 
inventarisatiebezoek gebracht aan de 
bewoners welke de klacht hebben ingediend en 
wij hebben tevens de situatie ter plaatste 
bekeken. Om deze klacht goed en volledig 
objectief te kunnen beoordelen richtten wij ons 
op een aantal belangrijke uitgangspunten:
•  Inrichting van de weg volgens het programma 

‘Duurzaam Veilig’
•  Veilige oversteekplaats voor kinderen i.v.m. 

speeltuin ‘Kindervreugd’.
•  Draagvlak vanuit de buurt voor aanpassingen
• Eerdere ongevallen 
•  Aantal kinderbewegingen in de wijk i.v.m. de 

speeltuin + vervoerswijze

Om te bepalen of er een inderdaad een 
verkeersveiligheidprobleem ter plaatse is, 
hebben we de straat d.m.v. foto’s in beeld 

gebracht. Vervolgens zijn we de geconstateer-
de situatie gaan toetsen aan het programma 
Duurzaam Veilig. 

We stellen hierbij vast dat volgens de inrichtings-
eisen deze straat volgens de richtlijnen van het 
programma Duurzaam Veilig wordt aangeduid 
als een zgn. ‘Erftoegangsweg’. 

Aanbevelingen van de Commissie Verkeer van 
de wijkraad Orden en verzoek bewoners van 
de Pieter de Hoochlaan aan de gemeente 
Apeldoorn:   

Toegang Pieter de Hoochlaan vanaf 
de Laan van Spitbergen:
Het verzoek van de bewoners is om aan beide 
zijden van de weg, de toegangspoort het 
zonebord 30km/u te plaatsten. 

Oversteekplaats speeltuin:
De uitritconstructie van de speeltuin in 

combinatie met de hoge snelheid is toch wel de 
grootste zorg van de bewoners. In onze visie 
kunnen we de beide problemen oplossen door 
hier een eenvoudige rijbaanversmalling aan te 
brengen (zie foto). De drempel wordt alleen 
maar gesuggereerd door zgn. pianostrepen op 
of in het wegdek aan te brengen. Deze 
constructie is eenvoudig en zonder al te hoge 
kosten aan te brengen. Ook voor de bussen en 
hun passagiers levert deze constructie een niet 
al te groot obstakel op. De chauffeurs dienen 
niet anders te doen dan in verband met de 
versmalling de snelheid aan te passen. 

Extra drempel t.h.v. Petrus Paulus 
Rubensstraat
Om de snelheid in het tweede deel van de 
Pieter de Hoochlaan te remmen wordt verzocht 
ter hoogte van de P.P. Rubensstraat een extra 
verkeersremmende maatregel in de vorm van 
een drempel aan te brengen. Dit deel van deze 
straat valt niet meer in de busroute. 

Gemeente is enthousiast over de 
voorgestelde aanbevelingen
In de gesprekken die tot op heden zijn geweest 
is de gemeente enthousiast over de voorge-
stelde suggesties. Op dit moment is men dan 
ook druk bezig de voorstellen uit te werken en 
deze in een planning te verwerken. Als extra 
wordt zelfs gedacht om de oversteek vanaf de 
speeltuin een kindvriendelijk uiterlijk te geven. 
De bedoeling hiervan is dat de oversteek extra 
aandacht vraagt van (snelle) bestuurders van 
auto’s. Hopelijk kunnen we u in het volgende 
Wijknieuws al inzicht geven in een mogelijke 
uitvoeringsdatum.   

Foto’s: Impressie van een 
mogelijke rijbaanversmalling
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Sprengendorp presenteert Huis is gemaakt 
naar aanleiding van de vele verhalen uit 
het Sprengendorp. 
Persoonlijke verhalen, verteld door mensen 
uit het Sprengendorp. Zittend in hun eigen 
voortuin, vertellen zij de verhalen die het 
leven in het Sprengendorp van 1923 tot nu 
verbeelden. 

Tijdens de voorstellingen wordt het publiek 
daarbij op ludieke wijze van de ene voortuin 
naar de andere voortuin meegenomen. 
Er worden drie verschillende vertelvoorstellin-
gen van ongeveer 1,5 uur gemaakt die op drie 
avonden worden verteld en samen het verhaal 
van het Sprengendorp vormen. 

Het Sprengendorp is een dorp in de wijk Orden 
in Apeldoorn, het bestaat uit vier straten, 141 
woningen en is in 1923 gebouwd. De gemid-
delde leeftijd schijnt 71 jaar te zijn.
Het project is tot stand gekomen na een 
intensieve brainstorm met een aantal bewoners 
over het Sprengendorp. 
Daarbij bleek het dorp vol verhalen te zitten: 
persoonlijke verhalen die een beeld geven van 
het Sprengendorp, soms een tijdsbeeld zijn van 
Apeldoorn en soms ook een stukje wereldge-
schiedenis in zich hebben. Vanuit de veelheid 
aan mooie verhalen is het project ontwikkeld en 
gepresenteerd aan de bewoners en zijn deze 
vertelvoorstellingen ontstaan.

In het voorjaar van 2011 zijn de verhalen van de 
bewoners geïnventariseerd. In het najaar zijn 
veertien schrijvers, bewoners van Apeldoorn 
onder begeleiding van een schrijfdocent van 
Markant aan de slag gegaan om de mensen te 
interviewen en de verhalen op papier te zetten. 

In het voorjaar van 2012 wordt er met de 
bewoners gerepeteerd in het vertellen van de 
verhalen.
In totaal zullen er in mei drie verschillende 
voorstellingen te zien zijn, op elke avond een 
andere voorstelling met andere huizen. Zo 
komen in totaal achttien huizen met hun 
bewoners en verhalen aan bod. De week erop 
worden de voorstellingen nog een keer 
gespeeld. Deze voorstellingen zijn in eerste 
instantie bedoeld voor de bewoners van het 
Sprengendorp. Streven is om de mensen zo 
enthousiast te laten worden dat zij in juni willen 
spelen voor andere mensen buiten het 
Sprengendorp, mensen uit Apeldoorn.

Het project wordt vastgelegd op video, er komt 
een dvd met de registratie van de voorstellin-
gen en de making off. Bij deze dvd zit een 
boekje waarin de verhalen terug te lezen zijn, 
met foto’s van de bewoners en het project. In 
september 2012 is de presentatie van de dvd 
met boekje en sluiten we het project echt af.

Data vertelvoorstellingen Sprengendorp 
19.30 tot 21.00 uur 
Eerste weekend Vrijdag 11 mei  
Tweede weekend Vrijdag 18 mei
  Zaterdag 12 mei   
  Zaterdag 19 mei
  Zondag 13 mei   
  Zondag 20 mei 

Data vertelvoorstellingen Apeldoorn 
(optioneel) 20.00 tot 21.30 uur
Eerste weekend Vrijdag 8 juni  
Tweede weekend Vrijdag 15 juni
  Zaterdag 9 juni   
  Zaterdag 16 juni
  Zondag 10 juni   
  Zondag 17 juni 

Sprengendorp presenteert HUIS is een project 
van community art kunstenaar Françoise Braun 
in samenwerking met Markant, Anouk Schouten 
(eindregie), Janko Bartelink (video) 
en Marjolijn v.d. Berg (begeleiding schrijvers) 
in opdracht van woningcorporatie De Goede 
Woning.
Voor meer informatie over het project kunt u 
terecht bij Françoise Braun, 06 - 24 50 85 73. 

Alles op Orde(n)! 

Sprengendorp presenteert Huis

Verhalen vanuit de voortuin
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Jolien Westerbroek
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Jeugd & Jongeren 
Groeneweg 11, 7311 DA 
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e-mail: j.westerbroek3@chello.nl

Digitale Nieuwsbrief
Bent u al geabonneerd op de digitale 
nieuwsbrief van de wijkraad Orden? 
Dan blijft u nog beter op de hoogte wat 

er in onze wijk speelt. Meldt u zich aan via 
‘contact’ op www.wijkraadorden.nl 
onder vermelding van ‘nieuwsbrief’.

Agenda 
Algemene Vergadering 
 
Datum
woensdag 18 april 2012
Locatie 
Brasserie Mandala, Sportlaan 2, Apeldoorn
Tijd  
Zaal open om 19.30, vergadering begint om 20.00 uur
Agenda 
1. Opening
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Ingekomen stukken door de secretaris
4. Notulen Algemene Vergadering van 19 oktober 2011
5. Financieel verslag over 2011 door de penningmeester
6. Wijziging in bestuur en commissies
7. Nieuws van de commissies
8.  Project status ‘Het Hart van Orden’
9.  Toekomstagenda: toelichting door José Cvetanovic,  
     stadsdeelmanager

Pauze

!0. Wat de melkboer vertelde
11.  De historie van Orden door Huub Ummels
12.  Sluiting omstreeks 22.00 uur. 

Aansluitend even napraten onder het genot van een glaasje fris, 
biertje of een wijntje.

Uitnodiging
voor de Algemene Vergadering  
van de wijkraad op 18 april a.s.

Het bestuur van de wijkraad nodigt u van harte uit op 
18 april a.s. onze Algemene Vergadering bij te wonen. 
Hiernaast vindt u de agenda met de te bespreken punten. 

De Brasserie van Mandala

Het hoofdthema van de avond gaat worden verzorgd door de 
Stadshistoricus Huub Ummels. Na de pauze zal Huub, op een door 
hem bekende en interessante wijze, een verhaal houden over het 
oude Orden, dit rijkelijk geïllustreerd met foto’s. Wij zijn heel blij dat 
Huub zijn medewerking aan de algemene vergadering wil verlenen.

bestuur en commissies44

Mijn naam is Bert Vierhout en ik heb 42 jaar 
lang bij de gemeente Apeldoorn gewerkt in 
projecten in de openbare ruimte inclusief 
nieuwbouwprojecten zoals nu Zuidbroek.  
Van die 42 jaar heb ik 30 jaar gewerkt als 
projectleider en tot mijn spijt ‘moest’ ik  
stoppen met werken bij het bereiken van  
de 65-jarige leeftijd.

Nieuw lid commissie 
Bouwen en Wonen 
Bert Vierhout

Vanwege maatschappelijke betrokken-
heid en voorliefde voor bouwen in het 
algemeen ben ik ingegaan op een 
uitnodiging om mee te doen in de 
wijkraad. Ik hoop mijn werkervaring en 
kennis nu te kunnen inzetten voor de 
wijk.
Ik ben getrouwd met Jeannette, ik heb 
twee zonen (met partners) van al tegen 
de 40 jaar en twee schatten van 
kleindochters.
Jeannette en ik wonen met plezier al ca. 
25 jaar in de wijk Orden aan de Frans 
van Mierisstraat.

Graag neem ik op 18 april officieel het stokje 
(weer) over van Antoinette Bletterman als 
bestuurslid van de wijkraad, commissie Jeugd en 
Jongeren. Met dank aan Antoinnette, die zich al 
zoveel jaren liefdevol voor de jeugd heeft ingezet 
in Orden. Mijn betrokkkenheid met de Jeugd heeft 
veel te maken met ons skatepark Real-X dat ik 
samen met mijn man David ben gestart. Ook al is 
Real-X weg uit Orden, ik woon hier nog wel met 
veel plezier en het lijkt me fijn om vanuit deze plek 
meer voor de wijk te kunnen betekenen.
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Therapie     
Fysiotherapie    
Manuele therapie   
Sport fysiotherapie   
Arbeid fysiotherapie  
Geriatrie fysiotherapie  
Oefentherapie Cesar   
Dry needling 

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

Zumba
Steps

Isokin Training & Therapie
Jean Monnetpark 19

7336 BA Apeldoorn

055 - 534 10 82

isokin@isokin.nl

www.isokin.nl

VSO-Apeldoorn
lid VSO-Netwerk

www.vso-apeldoorn.nl

•  Expertisecentrum bij  
voet- en loopproblematiek  

•  Aanmeten van  
(sport) steunzolen

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

VSO-Apeldoorn is een onderdeel van Isokin Training & Therapie

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 Cvetanovic 
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

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

Kapsalon 
aan het Ordenplein 18

Telefoon 355 70 92

Onze kapsters staan voor u klaar op:

dinsdag tm vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

zaterdag van 08.30 - 13.30 uur

Met en zonder afspraak!




