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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Midwinterloop trekt door onze wijk 

Een goede temperatuur, stralende zon, een heldere lucht 

Zondag 2 februari was een prachtige dag, 
niet alleen voor de hardlopers maar ook 
voor de kijkers.

De midwinterloop, ooit waren start en finish in 
onze wijk. Deze zijn sinds al weer heel wat 
jaren verplaatst naar de Loolaan. Een deel van 
het parcours van de verschillende lopen gaat 
gelukkig nog steeds door onze wijk. Voor de 
lopers is het genieten om door het mooie 
Orderbos en het park Berg en Bos te rennen.  

Voor ons als Apeldoorners bijna gewoon, voor 
de vele lopers uit andere delen van het land is 
het een unieke ervaring!  

Afstanden voor beginners en gevorderden
Het parcours, de goede organisatie, de sfeer  
en het aanbod van runs met verschillende 
afstanden is voor menigeen een reden om zich 
in te schrijven voor de Midwinterloop.  
Er kan gekozen worden voor de marathon,  
de Asselronde van 27,5 km, de mini-marathon 

van 18,5 km en voor de 8 km. Vooral deze 
laatste komt steeds meer in trek bij de  
hardlopers. Geschikt voor de beginnende 
loper, maar ook voor de ervaren, profes sionele 
lopers. De winnaar van deze loop was na 
minder dan 24 minuten terug! Geweldig om te 
zien hoe deze loper binnenkomt in een tempo 
dat de beginnende loper als een sprintje ziet, 
dat hij maar even volhoudt...
En niet te vergeten de marathonlopers, die ruim 
42 km lang mochten rennen. 
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Het publiek moedigt de lopers aan vlak voor de finish
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Blijf op de hoogte met 
de digitale nieuwsbrief

Bent u al geabonneerd op de gratis 
digitale nieuwsbrief van de wijkraad 
Brink & Orden? Dan blijft u nog 
beter op de hoogte van wat er in 
onze wijk speelt. 
Meldt u zich aan via ‘contact’ op 
www.brinkenorden.nl onder 
vermelding van ‘nieuwsbrief’.
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In oktober 2013 hebben wij Maaike 
Verbeek als nieuwe voorzitter van de 
wijkraad verwelkomd. Helaas was haar 
voorzitterschap van korte duur. Eind 
2013 aanvaardde zij een baan bij de 
gemeente en dat laat zich nu eenmaal 
niet combineren met een bestuursfunctie 
bij de wijkraad. De belangen van 
gemeente en wijkraad lopen meestal 
parallel maar dat hoeft niet altijd. 
Bij het schrijven van dit artikel is onze 
nieuwe voorzitter nog niet bekend, 
maar in onze wijk wonen vele betrokken 
en enthousiaste inwoners met hart voor 
onze woonomgeving. We horen heel 
graag van u als u geïnteresseerd bent! 
We mogen ronduit stellen dat onze 
samenwerking met de gemeente goed 
is. Maar soms lopen de belangen 
uiteen, zoals blijkt uit het eind 2013 
vastgestelde bestemmingsplan Berg en 
Bos. We willen dat de voormalige 

(illegale) gemeentewerkplaats de 
oorspronkelijke bosbestemming 
behoudt en geen bedrijventerrein 
wordt. Ook de ontwikkelingen op het 
AGOVV-terrein blijven onze kritische 
aandacht vragen.

Positieve ontwikkelingen hebben 
gelukkig de overhand. De in volle gang 
zijnde bouw van winkelcentrum Orden, 
de uitvoering van de Orderbeek, de 
vele activiteiten voor jeugd en 
jongeren,het Sprengendorp dat flink 
wordt opgeknapt, de Jachtlaan die 
aangepakt gaat worden, het is maar 
een kleine greep uit de vele dingen die 
in Brink en Orden gebeuren. 
Een fijne omgeving om in te wonen en 
te leven, dat is waar we ons ook in 
2014 voor blijven inzetten! We kunnen 
uiteraard niets zonder u; heeft u 
ideeën, aarzelt u dan niet contact met 
ons op te nemen.

Speciaal woord van dank gaat uit naar 
Maaike Verbeek die zich in heel korte 
tijd stevig had ingewerkt. Zij blijft 
gelukkig actief voor onze wijk. 
In dit nummer stellen zich ook weer 
enkele nieuwe mensen in bestuur en 
commissies aan u voor. Met nieuw elan 
zijn we 2014 ingegaan. 
Graag begroet ik u bij onze Algemene 
Vergadering op 9 april a.s !

Gerard Beltman, vicevoorzitter
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Bezorging Wijknieuws
Het Wijknieuws heeft een oplage van 6.900 stuks. Deze worden door 
vrijwilligers bezorgd in een periode van ca. twee weken. Het kan dus 
gebeuren dat u nog geen Wijknieuws heeft, maar een kennis al wel. 
Tien dagen voor de Algemene Vergadering moet u uw Wijknieuws 
ontvangen hebben. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn, dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met Jolanda Boukari: T 055 355 57 96 
of via de mail E wijkraad@brinkenorden.nl. U krijgt dan alsnog 
een exemplaar bezorgd.



Niet vergeten!
Algemene Vergadering van wijkraad Brink&Orden 

op woensdag 9 april a.s.Aanvang 19.30 uurCortenbosch college zie p. 36
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Beste buurtbewoners,

Via het jongerenloket van het Activerium heb 
ik een baan gevonden! Voor mij heel goed 
nieuws, vooral omdat ik bij de gemeente 
Apeldoorn aan de slag kan, een baan die 
precies past bij mijn ambities. 

Nieuw commissielid Groen 
en Kunst Bob van Dongen

Geboren in Rotterdam, en al weer ruim 
30 jaar wonend in Orden; keurig verdeeld 
over de Mauvestraat en het witte dorp. 
Ik werk parttime bij Kiwa Gastec, waar ik me 
bezighoud met van alles rondom gasmetin-
gen, waaronder de gasmeter bij jullie in de 
meterkast. 

Mijn hobby’s zijn divers. Elk weekend 
kook ik en ik volgde in 2009 nog een 
koksopleiding. Ook houd ik van fietsen 
(vakanties) en wandelen. Dat laatste heeft 
mijn hart gestolen. Alles in de rugzak zoals 
tent en kookspullen en weekenden of weken 
op pad. Geweldig, die stilte en ruimte. Bijna 
de hele GR5 gelopen van Hoek van Holland 
naar Nice. Hopelijk houdt mijn slechte knie 
het nog een tijdje vol. Natuur en milieu zijn 
grote waarden voor mij. Wij leven al 25 jaar 
zonder auto en reizen dus met OV en 
vouw- of OV-fiets. 

Ik eet vegetarisch en voornamelijk biologisch 
voedsel. Voor mij heel logisch. Sinds een 
aantal jaren organiseer ik met anderen 
Repair Cafés, de eerste daarvan in het 

Pluspunt in Orden en ik heb me nu gestort op 
de Senseo, het meest aange boden appa-
raat, dat vaak onnodig op de afvalberg 
belandt. Musea bezoek ik veel samen met 
Marjoleine en we gaan dan vooral op zoek 
naar moderne kunst. 

Onze wijk wordt steeds groener; Beek en 
Orden zou een mooie naam zijn met alle 
sprengen en beken. Groen blijft toch de 
beste plek om te ontspannen en dat is in 
deze tijd broodnodig. Laten we Orden 
op de kaart zetten als de groenste wijk 
van Apeldoorn. Daar wil ik graag aan 
meehelpen. 

Ik werk sinds 18 november als beleidstrainee bij 
de eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn en heb het 
onwijs naar mijn zin. In de zorgwereld staan een 
aantal grote veranderingen te gebeuren (o.a. 
de overgang van de AWBZ naar de WMO en 
de Jeugdwet) en ik leer dan ook veel. 
“Wat heeft dat met de wijkraad te maken?” 
In eerste instantie misschien niet zoveel...
Echter op de lange termijn leveren het 
combineren van een voorzitterschap van de 
wijkraad en beleidstrainee zijn bij de gemeente 
mogelijk tegenstrijdige belangen op. Binnen het 
gemeentehuis is daarom besloten dat beide 
functies niet tegelijkertijd door dezelfde 
persoon uitgevoerd mogen worden. 
Ik heb daarom het voorzitterschap van de 
wijkraad alweer neer moeten leggen. Ik vind 
het erg jammer dat ik mij, voor mijn gevoel, 
niet echt heb kunnen inzetten voor de wijk. 
Ik was net helemaal ingewerkt, kende de 
bestaande dossiers en had ideeën voor de 
toekomst in mijn hoofd. Ik hoop dat de 
bewoners van de wijk Brink & Orden 
toch begrijpen dat ik het mij in de huidige 
tijd niet kan permitteren een betaalde 
baan op het spel te zetten voor een 
vrijwillige functie, hoe boeiend deze 
functie ook is. Bovenal hoop ik dat er op 
korte termijn nieuwe (jonge) aanwas komt voor 

Gezocht: 
voorzitter wijkraad 
Brink & Orden!
In oktober 2013 is Maaike Verbeek 
voorzitter geworden van onze wijkraad. 
Als kersvers afgestudeerde was zij op 
zoek naar een baan en deze heeft zij 
inmiddels gevonden bij de gemeente. 
Bestuurslid zijn van de wijkraad en werken 
bij de gemeente gaan echter niet samen, 
dus heeft zij een keus moeten maken. 
De keus was uiteraard niet moeilijk, ze 
koos voor haar baan, maar wel met spijt 
voor de wijkraad.
De functie van voorzitter is dus vacant! 
Nu weten we dat er veel betrokken en 
enthousiaste mensen in onze wijk wonen 
met hart voor onze woonomgeving. 
Als voorzitter bent u het gezicht van de 
wijkraad en primair aanspreekpunt naar 
buiten toe. U vertegenwoordigt de 
wijkraad in verschillende overleggen 
zoals met de gemeente, woningcorpora-
ties, bewonersgroepen, etc. Veel werk 
gebeurt binnen de commissies, zoals 
Bouwen en Wonen, Jeugd en Jongeren, 
Verkeer, Groen en Kunst.

Iets voor u?
Heeft u interesse en wilt u graag als 
voorzitter een bijdrage leveren aan  
een mooie, vitale en leefbare wijk  
Brink & Orden? Neemt u dan contact  
op met Jolanda Boukari:
E wijkraad@brinkenorden.nl

bestuurlijke functies binnen de wijkraad. Zelf 
blijf ik op de achtergrond actief binnen de 
wijkraad, ik word commissielid bij Groen en 
Kunst. 

Laten we met elkaar de wijk bruisend en 
leefbaar houden, zodat eenieder trots is hier 
in Apeldoorn te wonen. 

Maaike Verbeek
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Midwinterloop trekt door onze wijk
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Een deel van de route loopt door onze wijk

Het publiek op de Loolaan moedigde hen aan 
met kreten als “Nog even volhouden joh, je 
bent er bijna hoor!” en handgeklap. Voor veel 
lopers is dit een kick, zo rennen langs juichende 
en enthousiaste toeschouwers. Er waren kijkers 
die de lopers bij hun voornaam toeriepen.  
“Goh”, zei iemand in het publiek “die kent veel 
mensen!” Hij had nog niet gezien dat op het 
startbewijs de voornaam van de loper staat...

Ook voor de zeer jonge lopers was er gele-
genheid om te hardlopen: de Kidsrun van 1 km.  
Het was een vrolijk en gezellig gekwetter 
vóór de start. Maar bij het startschot werden 
de gezichten heel wat serieuzer en gespannen. 
Ook zij gingen voor een mooie prestatie.

Volgend jaar meedoen? Ga ook trainen!
Voor wie volgend jaar wel zou willen meedoen: 

kijk eens op de site van Trim Apeldoorn.  
Op meerdere dagen zijn er trainingen in onze
eigen wijk. In september start er weer een 
speciale training voor de beginnende  
hardloper. Misschien doet u volgend jaar 
februari wel mee met de Midwinterloop!

De finish in zicht Felbegeerde en welverdiende medailles

Nieuw commissielid 
Jeugd en Jongeren 
Marinus Scheper

Hallo allemaal,
Sinds kort zet ik me binnen de wijkraad in als 
bestuurslid namens de commissie Jeugd en 
Jongeren. Ik neem dit stokje over van Jolien 
Westerbroek.
 
Mijn naam is Marinus Scheper. Ik ben 24 jaar en 
ben opgegroeid in Orden. Doordat ik graag 
met vriendjes buiten speelde, heb ik veel leuke 
herinneringen aan de wijk en heb ik ook veel 
zien veranderen in de wijk. 
Ook heb ik van mijn 8ste tot mijn 22ste op de 
Sint Victor scoutinggroep gezeten. Eerst als 
jeugdlid en later als leiding. Het omgaan met 
jongeren heeft me dus altijd al geboeid.
Omdat ik van mijn hobby mijn werk wilde maken, 
ben ik de Pabo in Arnhem gaan doen. Hierdoor 
heb ik een paar jaar in Arnhem gewoond. 
In deze periode ben ik ook verschillende 
zomers het land uit geweest om op een 

camping in het animatieteam te werken. 
Inmiddels woon ik samen met mijn vrouw en 
zoontje weer in Orden en werk ik in het 
onderwijs. Nu ik wat meer gesetteld ben, 
kijk ik met heel andere ogen naar de wijk. 
Omdat mijn zoon hier waarschijnlijk ook 
zal opgroeien, wil ik me graag voor de wijk 
inzetten. 

Gezien mijn ervaringen is het logisch dat 
ik voor de commissie Jeugd en Jongeren 
gekozen heb. Door mijn ervaring met 
scouting, het animatiewerk en het werk 
voor de klas weet ik hoe belangrijk het is 
wanneer kinderen in een prettige omgeving 
opgroeien. Ik verwacht dat ik de wijk dan 
ook met mijn ervaringen van dienst kan zijn.

Groeten, 
Marinus Scheper



Collectanten gezocht 
voor Alzheimer 
Voor de collecte van Alzheimer Nederland zoeken wij 
gemotiveerde mensen die willen helpen bij het organiseren van 
de collecte die in november wordt gehouden.Werkzaamheden 
bestaan uit het benaderen en ondersteunen van de collectanten in 
uw wijkdeel en het uitzetten van looproutes. Bent u die persoon?  
Neemt u dan contact met mij op, Brigitte van Nunspeet. 
E brigittevannunspeet@hotmail.com of bellen op T 055 366 16 53.
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Wisseling stadsdeelmanagers

Om maar met de deur in huis te vallen: ik 
ga u verlaten. Niet als medebewoner, want 
ik blijf gewoon in De Sprengen wonen, 
maar wel als stadsdeelmanager. Bij de 
gemeente is besloten dat het weer eens tijd 
is om de stadsdeelmanagers te laten 
rouleren. Iets dat acht jaar geleden voor 
het laatst, parallel met de gemeenteraads-
verkiezingen, is gebeurd. 

Ook nu wordt de wisseling aan de gemeente-
raadsverkiezingen gekoppeld. Vanaf april is er 
dan ook een ander als stadsdeelmanager in 
Noordwest actief. Op het moment dat ik dit 
stukje schrijf, is nog niet bekend wie naar welk 
stadsdeel gaat, maar op het moment dat u dit 
leest waarschijnlijk wel. Wie het ook wordt, ik 
vertrouw erop dat de wijken van Noordwest bij 

hem of haar in goede handen zijn. Op dit 
moment zijn we allemaal bezig om op te 
schrijven wat er in ons stadsdeel gespeeld 
heeft, nu actueel is of naar verwachting nog 
gaat spelen. Dit om ons werk goed te kunnen 
overdragen. Sowieso goed om eens terug te 
kijken naar wat er de afgelopen jaren eigenlijk 
allemaal gebeurd is. Leuke en minder leuke 
dingen. 

Om met het laatste te starten: in de tijd dat ik in 
Noordwest stadsdeelmanager ben, is ons 
helaas een aantal mensen ontvallen. Leden van 
de wijkraden of hun naaste familie of buurtbe-
woners die ik vanuit het werk heb leren kennen. 
Anderen zijn ziek geworden of hebben het om 
andere redenen zwaar. Goed om weer eens bij 
stil te staan en je te realiseren dat we van geluk 

van de stadsdeelmanager

mogen spreken als we gezond en wel met 
elkaar bezig mogen zijn met het reilen en zeilen 
in de wijk. Onder de minder leuke dingen reken 
ik ook situaties waarin partijen elkaar niet 
konden vinden, of mensen niet kregen wat ze 
graag zouden willen. Hierbij denk ik bijvoor-
beeld aan burenruzies die niet konden worden 
opgelost, of overlastsituaties. Maar toch ook 
wel aan de geplande komst van een groot 
asielzoekerscentrum op de Kleiberg in Orden 
dat uiteindelijk niet doorgegaan is. In mijn ogen 
een heel moeizaam en voor allerlei partijen en 
mensen energievretend proces dat veel beter 
had kunnen verlopen.

Er zijn natuurlijk ook heel veel goede dingen 
gebeurd. Het stadsdeel bezien van noord naar 
zuid: Kerschoten is op de kaart gezet met 
Kerschoten Energie Neutraal. Mede hierdoor 
zal de wijk in de nabije toekomst stevige 
aandacht krijgen in de vorm van een integraal 
toekomstplan voor de wijk. Een en ander staat 
in de steigers. 

In De Naald is een flinke slag geslagen met het 
beheersbaar houden van de situatie in en 
rondom de kamerbewoningspanden. 

Op de Zwitsallocatie, het grensgebied van De 
Vlijt en De Parken, is een echte stadsbrouwerij 
gekomen en broeien ook andere particuliere 
initiatieven. Naar mijn overtuiging zal deze 
locatie ook in de toekomst nog heel bijzonder 
blijken te zijn en veel waarde aan de stad 
toevoegen. 

Bij Berg en Bos wordt hard gewerkt aan een 
goede oplossing voor de parkeeroverlast van 
attracties en evenementen en in Orden staat er 
nu heus bijna een nieuw winkelcentrum. Kortom, 
Noordwest is in ontwikkeling en zal dat ook na 
mijn vertrek zeker blijven. Ik ben blij dat ik daar 
mijn steentje aan heb mogen bijdragen en wens 
u het beste voor de toekomst.

José Cvetanoviç, stadsdeelmanager

Laatste nieuws
Inmiddels is bekend geworden dat Wim Bergink  
vanaf 1 april onze nieuwe stadsdeelmanager wordt.  
José Cvetanoviç wordt stadsdeelmanager van het 
stadsdeel centrum. Het bestuur zal Wim Bergink uitnodigen 
voor de Algemene Vergadering zodat u kennis met hem 
kunt maken.

Stadsdeelmanager José Cvetanoviç



Wethouder van Orden: 
veel leuker dan je denkt…
Helaas heb ik hem nog niet gezien, de 
promotiefilm die Amani, Beyra, Busra, 
Dilara, Halad en Samira uit groep 8 van de 
Spitsbergenschool hebben gemaakt onder 
de titel ‘Groot worden in Orden: leuker dan 
je denkt.’ Laten zien dat het wél leuk is in 
Orden, ik vind dat al een geweldig streven! 

Zij wonen er, zij gaan er op school, ik vind het 
heel belangrijk dat zij de veelkleurigheid van 
de wijk waarderen en dat ook nog eens 
uitdragen in een echte film! Daar mag heel 
Orden trots op zijn. Deze wijkwethouder is dat 
in ieder geval!
Er gebeurt ook veel in de wijk Orden, eigenlijk 
altijd wel, maar de laatste periode nog weer 
meer dan anders. Het nieuwe winkelcentrum is 
al veel besproken in het Wijknieuws, daar kan ik 
nu niets anders aan toevoegen dan dat er hard 
wordt gewerkt aan de vervolmaking. Ik hoop 
dat het straks aan de verwachtingen voldoet en 
alle wijkbewoners weer met plezier hun 
dagelijkse boodschappen gaan halen bij de 
winkels daar. Voor de bewoners is zo’n 
verbouwing een onrustige tijd, maar dat geldt 

net zo goed voor de ondernemers. Zij moeten 
een chaotische periode door en straks opnieuw 
aan de slag om de winkels ook weer een eigen 
ziel te geven.

Wat betreft één onderwerp ben ik niet alleen 
wijkwethouder, maar ook inhoudelijk verant-
woordelijk: de beken en sprengen. U weet dat 
we met elkaar steeds meer regen kunnen 
verwachten door de klimaatverandering. Wij 
als overheid moeten ons daarop voorbereiden. 
In Apeldoorn is ervoor gekozen om niet allerlei 
dure ondergrondse opvangbakken klaar te 
zetten, maar juist de bestaande mogelijkheden 
te verbeteren. Daarom ziet u in de hele stad 
beken en riviertjes boven de grond gebracht 
worden. Natuurlijk kost dat geld, maar het is 
niet duurder dan de aanleg van ondergrondse 
bakken. Bovendien ben ik blij dat we met het 
verbeteren van de bekenstructuur een groenere 
stad krijgen, of moet ik zeggen een ‘blauwere’ 
stad, én dat we weer wat meer laten zien van 
de geschiedenis van Apeldoorn. De beken en 
de sprengen hebben deze streek eeuwen 
geleden de basis gegeven voor enige welstand: 

de papiermolens, kopermolens en wasserijen 
stonden elkaar te verdringen, omdat zij 
allemaal gebruikmaakten van dat frisse water 
dat onder uit de Veluwse zandgronden 
opborrelde.
In de Frans van Mierisstraat kunt u straks zien 
hoe dat is uitgepakt. Er komen bruggetjes, er 
komt een waterspeelplek (bij het veldje aan de 
Zanderijweg ter hoogte van de H.W. Mesdag-
straat), het krijgt allemaal een mooie opknap-
beurt. Ik hoop dat u daar straks van geniet. 
Beken zijn ook veel leuker dan je in eerste 
instantie denkt.

Olaf Prinsen, wethouder stadsdeel Noordwest

6 nieuws uit de wijk

Wethouder Olaf Prinsen
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Woninginbrekers ook in Orden actief !

Als wijkagent in Orden wil ik u allen, 
ondanks dat dit Wijknieuws mogelijk  
pas in april bij u in de bus valt, nog een 
gezond en veilig 2014 wensen. Beter  
laat dan nooit zullen we maar zeggen!

Ik zit nog steeds op maandagmiddag van 
14.00-15.00 uur in het +Punt Orden. Daar kunt 
u op het inloopspreekuur terecht met vragen, 
tips, opmerkingen of zo maar om even een 
‘praatje’ te maken. Aangifte kunt u op dit 
spreekuur niet doen, omdat ik in het +Punt 
niet over een politiecomputer beschik.

Woninginbraken vooral ‘s avonds
Waar de politie en ook uw wijkagent op dit 
moment de meeste zorgen over hebben is het 
grote aantal woninginbraken in Apeldoorn. 
Helaas slaan de inbrekers hierbij uw wijk Orden 
niet over. Verreweg de meeste woninginbraken 
vinden plaats in de avonduren. Woningen 
worden door de dieven doorgaans in eerste 
instantie geselecteerd op duisternis binnen,
dus laat één of meerdere lampjes aan als u 
weggaat en sluit uw woning en schuur natuurlijk 
zo goed mogelijk af. Dat wil zeggen, met alle 
sloten (dus ook bijzetsloten) die op de ramen 
en deuren zitten. Daarnaast belt men vaak aan 
om te kijken of er iemand thuis is. Wordt de 
deur door een bewoner opengedaan, dan 

van de wijkagent, Eddy van Essen

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

heeft men vaak een of andere smoes klaar. 
Gaat de deur niet open, dan vertrekt de 
inbreker vaak naar de achterzijde van de 
woning om daar zijn slag te slaan. Hierbij wordt 
dan opnieuw een ‘kansberekening’ gemaakt: 
goed en deugdelijk hang- en sluitwerk en gaat 
breken/forceren van deur of raam te lang 
duren? Kijk daarom ook uw hang- en sluitwerk 
van ramen en deuren nog eens na op deug-
delijkheid of laat dit gratis doen door de 
specialisten van de gemeente, team THOR. 
U kunt hiervoor een afspraak maken op T 14055 
of via E preventieadvies@apeldoorn.nl. 

Vraag uw woningcorporatie om een check
Ook kunt u, als u in een huurwoning woont, uw 
woningcorporatie vragen om uw hang- en 
sluitwerk nog eens op deugdelijkheid te 
bekijken. Let ook op de woning van uw buren 
en vraag de buren op uw woning te letten als u 
afwezig bent. Maak afspraken met uw buren en 
geef uw ogen de kost als u bijvoorbeeld uw 
hond uitlaat. U kent uw straat en uw buurt het 
beste. 

Ziet u opvallende of verdachte dingen: 
BEL DE POLITIE op 112! 
... en denk niet ‘Ach, het zal wel niks zijn...’ 
Wij komen liever 100 keer voor niets dan één 
keer te laat.

Wilt u meer weten over woninginbraken, 
veiligheid en alles wat daarmee 
samenhangt? Kom dan naar het 
spreekuur in het +Punt Orden!

Is het hang- en sluitwerk van uw woning in orde?

Wijkagent Eddy van Essen
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De winkel van Sinkel 
Toen ik klein was leerde ik het volgende versje:
In de Winkel van Sinkel
Is alles te koop
Daar kan men krijgen
Mandjes met vijgen
Drop om te snoepen
En pillen om te poepen

Kortom, alles was te koop in de Winkel van 
Sinkel. En in mijn kinderlijke verbeelding was het 
er ook gezellig, lekker rommelig, iedereen 
kwam er. Het was leuk in de Winkel van Sinkel.
Nu ik ouder ben, droom ik wel eens van een 
Winkel van Sinkel in Orden. Waar het gezellig 
is en waar je van alles kunt krijgen en ruilen. 
Een winkel waar je kunt vragen of er iemand wil 
helpen je tuin op te knappen omdat je het zelf 
niet meer kunt. 
En als tegenprestatie bak jij dan een appeltaart. 
Of iemand die je broek korter kan maken, j 
ij kunt goed een muurtje schilderen. 

van de buurtregisseur, Jan van Eijk

Oproepje 

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

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

Een ander wil wel jouw zorgtoeslagformulier 
invullen en jij wilt wel een pannetje erwtensoep 
maken. Er zijn zo veel mensen die wel wat 
willen en kunnen doen in Orden.

Ik zou wel zo’n Winkel van Sinkel in Orden 
willen beginnen. Droomt u ook wel eens over 
zo’n winkel, wilt u met mij meedenken of heeft u 
een Winkel van Sinkel iets te bieden, neem dan 
contact met mij op.

Jan van Eijk
Buurtregisseur Apeldoorn NW
E jveijk@wisselwerk.nu
T 06 52 63 47 73
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Uw vragen beantwoord 

in het +Punt 

Per januari kunt u in het Pluspunt 
terecht voor vragen over wonen, 
welzijn en zorg (verpleging,  
persoonsalarmering, begeleiding, 
thuiszorg, etc). 
Op dinsdagochtend van 10 - 11 uur 
zijn deskundigen aanwezig om meer 
informatie te geven en uw vragen te 
beantwoorden. In september zal er 
ook een Thuiszorgpunt geopend 
worden in het GOED (Gezondheid 
Onder Een Dak) dat in ons dan 
‘oude’winkelcentrum gehuisvest zal 
zijn. 
Tijdens de AV op 9 april zijn de 
betrokkenen aanwezig om meer 
informatie te geven over deze 
zorgpunten. 

33
Voer ‘ICE’ ook in in jouw mobieltje !

ICE = In Case of Emergency

Laat hulpverleners niet onnodig kostbare tijd 

verliezen bij calamiteiten met het zoeken naar  

belangrijke telefoonnummers van je ouders of  

partner of... die moeten worden gebeld.

Sla onder de naam ICE het telefoonnummer 

op in je mobieltje van de personen die moeten  

worden gebeld in een noodgeval !

Buurtregisseur Jan van Eijk





elke woensdag en vrijdag ben je welkom

Jongerencentrum 7312
Naast de Spitsbergenschool aan de Morini-
straat in Orden, vind je jongeren centrum 7312 
aan de zijde van het schoolplein.  

Onder begeleiding van jongerenwerkers van 
Wisselwerk en een aantal stagiaires zijn 
jongeren t/m 15 jaar elke woensdag- en 
vrijdagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur van 
harte welkom. Op woensdag- en vrijdagavond 
van 19.30 tot 22.00 uur is er plek voor jongeren 
van 15 jaar en ouder.

In het jongerencentrum worden activiteiten 
georganiseerd, kun je samen spelletjes spelen 
en is ruimte om elkaar op een leuke manier te 
ontmoeten. Ook kun je in het jongerencentrum 
terecht met bijvoorbeeld vragen die je thuis of 
op school misschien niet kan of durft te stellen.  

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

11

Weer een stapje dichterbij

veilige route voor en door kinderen in Orden

Het project Happy Kids Route loopt nu 
zo’n 1,5 jaar. In deze periode zijn scholen 
en bso’s benaderd, knelpunten verzameld, 
verkeerslessen gegeven en maquettes 
door kinderen gemaakt met daarin hun 
oplossingen. 

Op 12 december j.l. vond de ‘Check en 
Ontdek’-route plaats in Orden. Groep 5 en 6 
van de Spitsbergenschool en de Sint Victor-
school gingen in 12 groepjes gewapend met 
gps-apparaat de wijk in. De route was zo opge-
zet, dat alle opgegeven knelpunten nog eens 
gepasseerd werden en gecheckt op veiligheid. 
Er moesten ook afbeeldingen bij een 2-delige 
rebus gevonden worden. Had je het antwoord 

Leerlingen van de Spitsbergschool checken de verschillende 

knelpunten op veiligheid

goed, dan kreeg je als groep een verrassing. 
(Niet alle afbeeldingen van de rebus zijn 
gevonden, dus als u er nog eentje vindt in de 
wijk..). In januari zijn de resultaten besproken 
op het gemeentehuis. De eerste contouren van 
de Happy Kids Route worden zichtbaar. Omdat 
het project niet voor niets het woordje ‘happy’ 
draagt, zal aan kunstenaars, bij voorkeur uit 
Apeldoorn, gevraagd worden om iets vrolijks  
te ontwerpen op deze route. Vrolijkheid dat 
verleidt en begeleidt. De ontwerpen van de 
kinderen worden hierin meegenomen.
Kunstenaars die interesse hebben in dit  
project sturen gerust een mailtje naar 
E mako@markantapeldoorn.nl voor meer 
informatie.

jeugd en jongeren



Programma Sport
Elke dinsdagmiddag in de maanden april, mei 
en juni is er gratis instuif in Orden. 
Elke week wordt er door Accres en een vereniging 
een gevarieerd sport-en-spelaanbod gegeven. 
Je hoeft je vooraf niet op te geven. 

instuif
Sport en spel voor verschillende 
leeftijdsgroepen
tijd 15.30 - 16.30 uur
leeftijd  6 t/m 10 jaar

tijd 16.30 - 17.30 uur
leeftijd  10 t/m 15 jaar 

maand april 
locatie  speelveld aan de Germanenlaan

maand mei
locatie  speeltuin Kindervreugd

maand juni
locatie   kunstgrasveldje aan de Morinistraat 

(Spitsbergenschool)

Scholentour 2014
In de maanden april t/m juni kunnen scholen 
zich inschrijven voor de scholentour. 
Dit jaar wordt er een les basketbal aangeboden.

Sport van de maand
april honkbal, softbal en mountainbike
mei survival
juni tennis, breakdance en karate

Nationale Sportweek
Van 20 t/m 26 april 2014. 
Meer informatie ontvang je via je school.

Programma Specials
In de speeltuin Kindervreugd aan de Pieter 
Saenredamstraat 15a hoef je je niet te vervelen.

Paaseieren zoeken
kosten gratis
datum  zaterdag 12 april 2014
tijd 11.00 - ca. 12.30 uur
locatie  Plexat, speeltuin Kindervreugd

Hutten van takken bouwen
kosten gratis
datum  woensdag 14 mei 2014
tijd vanaf 13.30 uur
locatie  speeltuin Kindervreugd *

Springkussen/waterspellen
kosten gratis
datum  woensdag 16 juli 2014
tijd vanaf 13.30 uur
locatie  speeltuin Kindervreugd *

Tentenkamp bouwen
kosten gratis
datum  zaterdag 13 augustus 2014
tijd vanaf 10.00 uur
locatie  speeltuin Kindervreugd *

Meer informatie?
Jolanda Boukari
telefoon  055 355 57 96

* Als het slecht weer is, gaat deze activiteit niet door.

Programma Cultuur
MoS en BoM
Muziek en dans voor de allerkleinsten 
BoM
lesduur 3 x 45 min.
start  2 april 2014
data  2, 16 en 23 april 2014
tijd 10.30 - 11.15 uur
docent Jessie Reuvekamp
locatie  Kindercentrum OOK, Germanenlaan 372
leeftijd  2 - 4  jaar

Modeaccessoires
Nou je winterjas bijna uit kan, kunnen 
je kleren wel iets leuks gebruiken!
Ontwerpen 
lesduur 4 x 1,5 uur
start  15 april 2014
data 15 en 22 april, 6 en 13 mei 
tijd 15.15 - 16.45 uur 
docent Marieke Smink 
locatie  wordt nog bekend gemaakt
groep  6, 7 en 8

Ontwerp je voetbalshirt WK 2014
Ontwerp iets op een shirt om oranje mee aan 
te moedigen. Als je niet van voetbal houdt, 
ontwerp je gewoon iets anders op je shirt!
Linoleum snijden en afdrukken 
lesduur 3 x 1,5 uur
start  8 april 2014
data 8, 15 en 22 april 
tijd 15.15 -16.45 uur
docent o.a. Jolien Westerbroek
locatie  wordt nog bekend gemaakt
groep  7 en 8

Boek zonder letters 
Een verhaal vertellen kan je ook zonder letters, 
maar bijvoorbeeld met bewegende beelden.
Animatie
lesduur 4 x 1,5 uur
start  mei 2014
data worden nog bekend gemaakt 
tijd 15.15 - 16.45 uur 
docent wordt nog bekend gemaakt 
locatie  wordt nog bekend gemaakt
groep  5,6 en 7

Aanmelden of meer informatie?
Mariëlla Koenders
e-mail mako@markantapeldoorn.nl
telefoon 055 521 39 67

Meer Specials
Knutselen en spelen 
Maak en doe de leukste dingen in Kinderclub 
Sprengenhonk, Wolweg 35C 
kosten gratis
data iedere woensdagmiddag 
 behalve in de schoolvakanties 
locatie  Kinderclub Sprengenhonk, Wolweg 35C
leeftijd  4 t/m 12 jaar

Buitenspeeldag Mauvestraat
Kom ook lekker buiten spelen in de 
Mauvestraat
kosten gratis
datum  woensdag 11 juni 2014
tijd vanaf 13.30 uur
locatie  Mauvestraat

Programma Taal
CODA letterspel
Elke maandagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur 
ben je van harte welkom in wijkcentrum Orca 
aan de Germanenlaan 360.  
Alle kinderen van 8 tm 10 jaar kunnen gratis 
meedoen met het CODA programma. Je hoeft 
je vooraf niet op te geven. Elke keer is er iets 
te drinken en hebben we er iets lekkers bij. Alle 
activiteiten van CODA hebben te maken met taal, 
letters, verhalen en boeken. We spelen met taal 
en gaan de komende maanden ons eigen boek 
maken. Alles wat we gaan maken, mag je houden 
en we zorgen dat je voor de zomervakantie een 
prachtig, eigengemaakt boek mee naar huis kunt 
nemen. Het is daarom erg fijn als je elke keer komt.  

Wat gaan we doen?
Maak je eigen krant
12, 19 en 26 mei 2014

Maak je eigen (strip)tekening
2, 16, 23 en 30 juni 2014

Meer informatie?
Ellen van Rijnsoever, CODA 
e-mail e.vanrijnsoever@coda-apeldoorn.nl  
telefoon 055 526 85 63

Meer informatie?
Jan Denekamp, beweegcoach Accres
e-mail  jdenekamp@accres.nl    
telefoon  06 30 21 20 17 

Activiteitenagenda

jeugd en jongeren12
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Workshops cultuur op
donderdagmiddag
Helaas zijn niet alle geplande workshops doorgegaan op de donderdagmiddag. 
Met de prijs heeft dit niets te maken. Alles is immers gratis. Maar misschien wel 
met de aanvangstijden. We kregen een tip van een paar ouders...

Heel fijn dat er zo meegedacht wordt! 
Omdat niet alle scholen om bijvoorbeeld 
15:00 uur stoppen is het gat wel eens te groot 
tussen schooltijd en start workshop.
We gaan kijken hoe we dit op een leuke en 
goede manier kunnen opvangen. 

Mos en Bom ging in elk geval door. Kinderen 
van kindercentrum OOK aan de Germanenlaan 
schoven aan. Hartstikke fijn dat dit zo kon. 

Ook Waardeloos Knutselen ging door en was 
superleuk. Het lesmateriaal kregen we van Dick 
Verboom en zijn werkgroep. Om de twee 
weken prikken zij Orden schoon. Daar zit mooi 
knutselmateriaal tussen, dat eigenlijk helemaal 
niet op straat hoort te liggen natuurlijk!

Een enorm succes werd de workshop zingen met 
Chris (Kratsch). Elke donderdagmiddag werd er 
flink geoefend door de 15 meiden in de 
muziekstudio. Fijn dat Dragica Chris hierbij 
wilde helpen.

Bekijk de activiteitenagenda hiernaast maar 
eens goed. Er zit vast wel wat bij voor je om te 
doen.

Leuke resultaten met de workshop Waardeloos Knutselen

De leerlingen van obs Spitsbergen hebben meegedaan aan de projectdag ‘Boeksterren’, verzorgd door Held & Bloem Producties. 
Samen hebben ze een echt stripboek gemaakt.

Het gruwelijke avontuur van de 4e trofee
We kwamen in de klas en toen stond er 
een man, hij heette Joël. Hij vertelde dat 
we een eigen boek mochten maken. Met 
groep 5 t/m 8. Toen begonnen we te 
tekenen, schrijven en foto’s te maken met 
kostuums. Het boek ging erover dat we de 
4e trofee in handen moesten krijgen. En je 
had nog een tekenprijs. Wie de mooiste 
titel kon tekenen. Als je de mooiste had, 
dan won je een T-shirt. Daarna nam hij alle 
spullen die we gemaakt hadden weer mee. 
Hij ging naar een bedrijf dat het boek ging 
afdrukken. En toen konden we het boek 
bestellen. 

Geschreven door: Dilara en Halat.
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Vrijdag 29 november 2013 vond de 
jaarlijkse herdenking van het 
Keienmonument plaats. 
Dit monument is geadopteerd door 
pcbs De Wegwijzer. De leerlingen 
van de basisschool zijn hierbij 
ieder jaar aanwezig. 

Herdenking Keienmonument

Allereerst werden genodigden en kinderen 
welkom geheten in de Willem III kazerne. 
Nadat de genodigden hadden plaatsgenomen 
in de tent en de kinderen zich hadden opgesteld 
voor het monument, vertelde kolonel Hoppe 
de oorlogsgeschiedenis van de omgekomenen. 
Er werden gedichten voorgedragen door 
enkele leerlingen, waarna de vlag werd 
gehesen. Daarna werden er door diverse 

hooggeplaatste militairen en onze burgemees-
ter John Berends kransen bij het monument 
gelegd. Ook de leerlingen en andere belang-
stellenden legden bloemen. Aan het einde werd 
door enkele leerlingen van groep 8 de 
verantwoording voor het monument over-
gedragen aan leerlingen van groep 7. 
Nadat de genodigden langs het monument 
liepen, was deze herdenking afgelopen.

Eervolle herdenking met de kinderen van de Wegwijzer
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Zaterdagmiddag 30 november was 
Sinterklaas met zijn tien Pieten en het 
Pietenorkest op bezoek in de wijk Orden  
in Apeldoorn. 

De Sint vertrok vanaf de speeltuin Kinder-
vreugd naar het Ordenplein. Daar werd hij 
opgewacht door heel veel kinderen met hun 
(groot)ouders. De kleurplaten zijn door de 
kinderen massaal ingeleverd bij Sint en zijn 
Pieten.

Na het bezoek aan het winkelcentrum ging  
Sint weer in zijn Jaguar terug naar de speeltuin. 
Hier heeft het Pietenorkest nog gezellig met de 
kinderen leuke sinterklaasliedjes voor de 
goedheiligman gezongen. De kinderen kregen 
een snoepje en wat te drinken. Daarna had 
Sinterklaas de taak om de winnaars van de 
kleurplaat bij zich te roepen en deze kinderen 
een cadeautje te geven. Voor sommige 
kinderen was het wel moeilijk om te begrijpen 

Sinterklaas helemaal in Orde(n)

jeugd en jongeren

dat niet iedereen een prijsje kon krijgen, maar 
Sint neemt alle kleurplaten mee naar Spanje en 
gaat ze boven zijn bed hangen. Als laatste 
mochten alle kinderen tot 8 jaar een cadeautje 
en een zakje met chocolademunten in ontvangst 
nemen.

Helaas zat toen de gezellige middag er al weer 
op, maar Sint heeft beloofd om volgend jaar 
weer naar de speeltuin en het nieuwe winkel-
centrum te komen.

grandioos Sinterklaasfeest op het Ordenplein en in speeltuin Kindervreugd



Super vrijwilligers in moeilijke tijden

Inmiddels is het 2014, ondanks alle 
bezuinigingen in Apeldoorn gaat alles 
gewoon door! Ik voel me helemaal thuis 
in Orden samen met alle kinderen en 
bewoners! Prachtig om te zien hoe 
iedereen betrokken is bij alle activiteiten 
in de buurt. 

Vooral de inzet van vrijwilligers is erg belang-
rijk en goed. Zonder hun inzet is het onmogelijk 
om zo veel te organiseren. Dankzij ‘Groot 
worden in Orden’ zijn alle activiteiten zichtbaar 

geworden. Ouders kunnen zelf bijhouden welke 
activiteiten wanneer en waar plaatsvinden.  
Dankzij de speeltuin Kindervreugd kunnen de 
kinderen uit de buurt veilig spelen. 
De activiteiten zoals Sint Maarten, Sinterklaas 
en Kerst zijn groots gehouden en voor de hele 
buurt georganiseerd door de vrijwilligers.   
Afgelopen jaar was het voor kinderclub 
Sprengenhonk ook een spetterend jaar. 
De samenwerking met het jongerencentrum is 
prettig verlopen voor de kinderen in de buurt. 
Wekelijks zijn er verschillende activiteiten te 

doen in het jongerencentrum, zoals een eigen 
film maken over de buurt, vrijwilligerswerk 
doen in de buurt met ouderen of in het 
jongerencentrum. 

Er zijn diverse praatgroepen die mogelijkheden 
bieden voor kinderen over de wensen en 
behoefte aan activiteiten. Binnenkort start er 
meisjesvoetbal in de buurt, omdat daar 
behoefte aan was vanuit de meiden. 
Ook is het activiteitenprogramma van 
‘Groot worden in Orden’ in de wijk verspreid. 
Verder vinden er gesprekken plaats over het 
opvoeden en opgroeien in de buurt.
De betrokkenheid van de ouders, bewoners, 
jeugd en ouderen zijn erg belangrijk. 
Laat uw stem horen! Bel gerust als u wat wilt 
organiseren in de buurt of wilt helpen bij de 
activiteiten. 
Wacht niet te lang, misschien kunnen wij samen 
iets doen. 

Met vriendelijke groeten,
Hatice Peksen, Pedagogisch medewerker 
Wisselwerk

jeugd en jongeren16
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Woensdag 15 januari was de première 
van de film ‘WoOrden en Daden’. Een film 
gemaakt door en voor Orden. Zes meiden 
van obs Spitsbergen zijn van oktober t/m 
december 2013 bezig geweest met het  
maken van de film. De meiden wilden 
graag laten zien hoe leuk Orden is en 
ik moet ze nageven: dat is gelukt! 

Zoals het dagblad de Stentor van donderdag 
16 januari vermeldde, was de zaal van het 
Jongerencentrum 7312 bomvol bij deze 
première. Het publiek bestond naast trotse 
ouders ook uit buurt bewoners en mensen uit de 
politiek. Voorafgaand waren er zelfgemaakte 
hapjes die goed in de smaak vielen. Helaas kon 
ik zelf niet bij de première aanwezig zijn. Ik heb 
de film dan ook later pas gezien. 

Een korte impressie van de film
De film start met een zwarte Piet die in een 
razend tempo opsomt wat er allemaal te doen 
is in de wijk. Deze wordt gevolgd door een 
pakkende intro, waarin de meiden vertellen wat 
er in de film te zien zal zijn. De film vertoont 
afwisselend beelden van de wijk, buurt-
bewoners en de makers zelf. Deze worden 
sfeervol afgewisseld met muziek. Opvallend is 
dat er veel verschillende mensen op verschil-
lende plekken geïnterviewd zijn. Alle leeftijden 

“Groot worden in Orden, 
      leuker dan je denkt!”

komen aan bod om hun zegje te doen. Ook 
maken ze een uitstapje naar het centrum om 
daar naar meningen over de wijk te zoeken.
De meiden tonen met het maken van deze film 
veel lef. Ze durven zich kwetsbaar op te stellen 
en ook naar negatieve meningen over de wijk 
te vragen. 

Gezellige wijk met dorpsgevoel
Opvallend is dat er veel positief gesproken 
wordt over de wijk. Orden wordt omschreven 
als een volkswijk vol met kinderen, waar veel  
te doen is. Een gezellige wijk met een dorps-
gevoel. Dat er een mooi nieuw winkelcentrum 
komt, wordt ook als erg positief ervaren.
Als verbeterpunt komt vaak terug dat de 
buurtbewoners de wijk graag schoner en 
verkeersveiliger zouden willen zien. Gelukkig 
zijn er binnen de wijk ook mensen die graag de 
handen uit de mouwen steken om dit aan te 
pakken. De wijk is volgens de geïnterviewden 
positief veranderd. Iedereen die over de 
veranderingen praat, vertelt onder andere dat 
er door de jaren heen veel verschillende 
culturen zijn komen wonen. Iets wat als een 
rijkdom van de wijk wordt beschouwd.

Aan het einde van de film geven de meiden een 
persoonlijk beeld van de wijk. Een van de 
meiden vat alles samen met de zin: “Orden is 

première film ‘WoOrden en Daden’ door jongeren uit Orden

echt een plek voor kinderen, volwassenen en 
oudere mensen om zich thuis te voelen.” 

Fantatsisch visitekaartje voor Orden
Ik denk dat iedereen die in Orden woont, de 
meiden dankbaar mag zijn. Ze hebben een film 
gemaakt waar iedere bewoner onze wijk in zal 
herkennen. De film is een ‘must’ voor iedereen 
die graag wil weten wat er in de wijk gebeurt. 
Bij deze wil ik de 6 meiden - Amani, Beyza, 
Busra, Dilara, Halat, Samira - die de film 
gemaakt hebben bedanken. Ook wil ik Karlein 
Hardenborg (Markant) en Hatice Peksen 
(Wisselwerk) bedanken, die de begeleiding van 
dit project in handen hebben genomen. 
Door jullie inzet heeft onze wijk een fantastisch 
visitekaartje gekregen. Hopelijk horen we nog 
meer van jullie! 

Marinus Scheper

De jonge makers van de film worden 
in het zonnetje gezet door Ina Juffer, 
directrice van obs Spitsbergen





Waterspeeltuin Waterloo
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Eind mei 2013 hebben kinderen uit de buurt zich gebogen 
over het ontwerp van een waterspeelplek langs de ‘nieuwe’ 
Orderbeek aan de Zanderijweg ter hoogte van de 
HW Mesdagstraat. Kinderen hebben hun eigen waterspeelplek 
met hulpmiddelen als zand, blokjes, piepschuim e.d. 
vormgegeven. 

zitbanken onder de bomenpartij. Op de foto’s ziet u 
in detail de speelmogelijkheden van de waterspeel-
tuin.

Bewoners uitten hun zorgen over de veiligheid voor 
kinderen bij het oversteken van de Zanderijweg. 
Met name het (bedrijfs-)verkeer vanuit de HW 
Mesdagstraat schijnt de bocht naar rechts vaak met 
grote snelheid te nemen. De gemeente zal opnieuw 
extra aandacht aan een veilige oversteek geven, 
ook vanwege de ‘Happy Kids Route’, waarvan dit 
speelveldje deel zal gaan uitmaken. Een pad tussen 
woonhuis en speelplek krijgt mogelijk een fietssluisje 
om te voorkomen dat kinderen via de brug over de 
beek de straat op kunnen schieten. 

Lastig is het voorkomen van hondenpoep op het 
speelterrein. De gemeente plaatst bewust geen 
borden ‘verboden voor honden’. Dat zou betekenen 
dat de honden dan elders wel overal mogen komen 
en poepen, maar dat is niet zo. Wel zal er een 
‘speelveldbord’, een vrolijke kindertekening, kunnen 
worden geplaatst. Bovendien leert de ervaring dat 
inrichting met meer speelelementen hondenbezitters 
ook ‘afschrikt’.
 
Volgens planning zal de waterspeelplek in fase 4 
van het project van de Orderbeek, rond april 2014, 
tot stand komen. De kinderen kunnen dan nog deze 
zomer op het speelveldje met de pomp spelen. 
Beekwater zal er pas in het najaar van 2014 gaan 
stromen.

Ontwerper Karsten Orth van de gemeente heeft 
daarmee een eerste ontwerp gemaakt. Volwassen 
buurtbewoners hebben in een bijeenkomst begin juni 
vragen gesteld en aandachtspunten meegegeven. Op 
15 januari dit jaar is het tweede ontwerp aan de 
volwassen buurtbewoners gepresenteerd en is 
ingegaan op wat er gedaan is met de eerdere 
opmerkingen. Omwonenden gaven opnieuw hun 
zienswijzen, zo werd betreurd dat het trapveldje zou 
verdwijnen en ook de veiligheid voor de kinderen 
speelde een belangrijke rol.

Het huidige veldje is te krap om de waterspeelplek te 
combineren met het bestaande trapveldje en de 
tafeltennistafel. Buurtbewoners vinden dat jammer, 
maar geven aan dat het huidige ontwerp toch de 
voorkeur verdient. Het kleinschalige voetballen zou 
dan verplaatst kunnen worden. De tafeltennistafel 
verhuist mogelijk naar het ‘bomeneilandje’ in de Betsy 
Westendorpstraat. 

De tekening geeft het ontwerp met de aanpassingen 
die buurtbewoners voorstelden. Zo is er naast het 
waterloopje van het opgepompte water nog een 
zand-moddergedeelte gekomen en er zijn geen 

nog deze zomer kunnen de 

kinderen hier met water spelen
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The Origin of 1 metre John Körmeling

Op 13 december 2013 werd in het Sprengenpark 

het beeld ‘The Origin of 1 Metre’ feestelijk onthuld.  

John Körmeling is winnaar van de Wilhelminaring  

2009.  Het beeld is het achtste in de reeks  

Wilhelminaring-beelden in het Sprengenpark. 

Körmeling studeerde architectuur aan de toenmalige 
Technische Hogeschool Eindhoven. Hij is meer dan 
een architect. Hij heeft een brede en onconventionele 
kijk op architectuur omdat dit voor hem niet slechts 
bouwkunst behelst, maar ook stedenbouwkunde, 
design en beeldende kunst. Zijn werk draagt hier de 
sporen van en kan niet worden ondergebracht onder 
één noemer. Het leitmotiv van zijn oeuvre is het 
begrip ‘ruimte’ en de verschillende manieren waarop 
men hiermee kan omgaan. Hij ontwierp onder meer 
voor de Expo 2010 in Shanghai het Nederlandse 
paviljoen ‘Happy Street’.

Denk mee over Berg & Bos 
Het prachtige stadspark Berg & Bos  
ligt pal naast onze al maar groener 
wordende wijk. 

Vooral na de opknapbeurt met o.a. zijn 
prachtige speelweide is het geweldig zo’n 
plek naast de deur te hebben waar je zo 
even naar toe kunt lopen of fietsen. Samen 
met Richard Zunnebeld van Berg & Bos en 
onze buurtregisseur Jan van Eijk hebben 
we eens op een rijtje gezet wat het park 
als achtertuin van Orden kan betekenen. 
Het park is nu echt een open park 
geworden, alle hekken zijn verdwenen en 
je kunt er van alle kanten inlopen, zeker 

aan de Asselsestraat. Misschien is een eigen 
ingangspoort voor Orden een leuk idee. 
Er liggen al mooie wandelpaden, die onderdeel 
zijn van het Maarten van Rossumpad en Nordic 
walking paden. Het park is klaar voor allerlei 
evenementen. 

Wijkpicknick
Eén van de ideeën is een grote wijk picknick,  
met muziek en theater uit de wijk en spelletjes. 
Orden ontmoet Orden! Daarnaast natuurlessen 
in het Natuurhuis, een fotospeurtocht of een 
zoektocht naar Haps, etc. 
De tijd dat ‘de overheid’ alles voor ons regelde, 
ligt achter ons. Dus is er alle ruimte om eigen 

ideeën of lang gekoesterde wensen te 
realiseren. Het is gewoon een kwestie van 
beginnen en dan wordt het vaak steeds 
leuker. 
Dus ...  heb je zelf leuke ideeën, laat het  
ons weten. 

Zin om mee te helpen? Meld je aan!

Bob van Dongen 



Groen in het Sprengendorp
De bewoners hebben kunnen meeden-
ken, meepraten en soms zelfs kunnen 
meebeslissen. Dat kost tijd, energie en 
veel praten, maar het resultaat mag er 
dan ook zijn!  

Begin februari konden de bewoners het 
eindresultaat zien van een lange inspraakronde. 
In het Sprengenhonk hing een plattegrond 
waarop duidelijk was te zien welke veranderin-
gen zouden plaatsvinden. 

Foto’s en beschrijvingen van alle soorten 
planten waren er ook te bekijken. Een 
tekening van het hekwerk hing er ook bij. 
Veel positieve reacties waren er te horen. 
Natuurlijk ook wel mensen die het liever 
iets anders hadden gezien, maar uiteindelijk 
toch blij dat er gewerkt wordt aan het uiter-
lijk van hun dorp.

Voor en onder het gebouw met de poort 
komt nieuwe bestrating die een mooie lijn 
vormt naar de Asselsestraat toe.  
Eind maart/begin april wordt er gestart met 
het planten van allerlei planten en struiken. 
Er worden hekjes geplaatst rondom alle 
tuinen. De bielzen bakken worden gedeel-
telijk vernieuwd en gevuld met mooie 
planten die in verschillende seizoenen 
bloeien. Dus (bijna) altijd kleur en geur!
In het Wijknieuws in het najaar kunt u 
hierover meer lezen. Dan kunnen we 
meteen laten zien hoe alles in groei en 
bloei staat. 

U
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De eerste kunstenaar met wie we 
kennismaken is dichter Peter van de 
Goolberg (59), woonachtig aan de 
Sprengenparklaan. 
Op het moment van interviewen kijkt 
hij vanuit zijn raam uit op een doek dat 
voor de gevel van het gebouw 
gespannen is vanwege de restauratie 
van het complex. Maar binnen niet al 
te lange tijd heeft hij weer een 
prachtig uitzicht over het Sprengen-
park waar veel beeldende kunst te 
bewonderen is. Peter dicht al vele 
jaren en heeft inmiddels zijn derde 
gedichtenbundel uitgegeven. Zijn 
laatste bundel heeft als titel ‘Graspol’.
Op de vraag wat de bron is van zijn 
gedichten geeft hij aan dat het zijn 
eigen leven is, met dalen en hoogten. 
Maar ook de natuur biedt hem veel 
inspiratie tot nadenken. Van de natuur 
geniet hij ook op andere manieren:  
Peter schaatst en doet aan hardlopen. 
Dan kan hij de zinnen verzetten, om 
zich heen kijken, genieten van de 

fysieke inspanning en nieuwe energie 
opdoen. Zijn gedichten gaan over 
liefde, vrijheid, hoop, over de natuur 
en over persoonlijke belevingen. 
De gedichten zijn goed toegankelijk 
voor iedereen die wil nadenken over 
het leven, over alles wat wel en niet 
zichtbaar is, voor degene die troost 
zoekt of een houvast nodig heeft.  
Of gewoon, om even los te komen van 
onze alledaagse besognes, even het 
hoofd leegmaken en een mooi gedicht 
lezen...

Wilt u zijn gedichten lezen?  
Zijn bundels zijn te koop. Wilt u dat hij 
zijn gedichten komt voordragen? Ook 
dat kan. Of wilt u zelf een gedicht 
leren maken?  
Peter geeft ook workshops, soms 
gecombineerd met het maken van een 
schilderij.  

Meer informatie is te vinden op
www.gedichtenvanpeter.nl

Onze wijk telt vele (vrijetijds-) kunstenaars. Wij willen deze graag in de komende 
uitgaven van ons Wijknieuws aan u voorstellen. 
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Kunst- en 
hobbyroute 
2013
Na een jaar van voorbereiding was 
het dan zover. Op 31 augustus en 
1 september 2013 was er een Kunst- 
en hobbyroute in de wijk Brink en Orden. 
Er waren 36 enthousiaste deelnemers 
verspreid over 15 locaties, waaronder  
ook Theater Merlijn. Het was ook dit  
keer weer een gezellige drukte, het 
weer werkte mee en we kregen veel  
leuke reacties van de bezoekers.
Deze keer konden de bezoekers ook 
meedoen met een woordpuzzel door 
letters te verzamelen bij de deelnemers. 
De oplossing van de puzzel was 
BEELDHOUWWERKEN. 
Onder de goede inzenders zijn drie 
VVV-bonnen verloot. We kunnen weer 
terugkijken op een geslaagd weekend. 

De organisatie



Orderbeek in uitvoering

Orden word steeds mooier en de historie 
van onze wijk komt helemaal weer tot 
leven met de uitvoering van de Orderbeek! 

De werkzaamheden worden in oktober/
november afgerond en dan zal het water door 
de beddingen gaan stromen. In het najaar 
worden nog nieuwe bomen aangeplant. 
De nieuwe Orderbeek ligt aan de noordkant 
van de Frans van Mierisstraat en de  
Zanderijweg. Bewoners die zich hiervoor 
hebben aangemeld krijgen bovendien een 

speciale goot in de tuin om hun regenwater 
bovengronds op de beek te laten afvloeien.  
Dit ‘afkoppelen’ van regenwater van de 
riolering levert flinke besparingen op de 
rioolzuiveringskosten. De beek loopt van de 
voormalige Caretex-locatie, voor de nieuwe 
huizen langs, over een vernieuwd talud naar de 
Laan van Orden. Hier komt een kleine waterval 
met een zogenaamde vistrap. Vissen kunnen via 
de ‘trap’ stroomopwaarts de waterval 
passeren. Vroeger werd het hoogteverschil 
gebruikt om de Ordermolen hier aan te drijven. 
Het wordt hier een heel mooi rustpunt zo vlak 
bij het parkje en bij het nieuwe winkelcentrum.

In de Frans van Mierisstraat en de Zanderijweg 
komen veertig bruggetjes over de vernieuwde 
beek. Halverwege de Zanderijweg komt een 
geheel nieuwe ‘waterspeelplek’, kinderen uit de 
buurt hebben de ingrediënten voor de inrichting 
aangedragen (zie elders in dit nummer).
Het is de bedoeling dat ook nog het gedeelte 
van de Orderbeek op het kazerneterrein wordt 
aangepakt. Daar krijgt de beek een fraaie loop 
met wateropvang en natuurontwikkeling. 
Dit deel is echter niet openbaar toegankelijk.

Een dergelijke goot zal gebruikt worden om het regenwater 

bovengronds op de beek te laten afvloeien

Orderparkje waar de Orderbeek straks doorheen gaat 

stromen. Op de voorgrond het Kunstwerk IK STA van  

Theo Schepers
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Brug

Ben je nu in New York,

Brighton of Hanoi, 

in mijn hart

draag ik je altijd bij me.

Al ben je verloren  

aan de dood;

de brug blijft

begaanbaar 

Ik kijk met een 

liefdevolle blik

naar de toekomst;

bouw de brug.

Ook een volstrekt

andere geaardheid

is overbrugbaar.

 

Liefde verbindt.

Peter van de Goolberg. Uit ‘Graspol’ 2012.

Nieuwe website 
wijkraad
Wijkraad Brink & Orden heeft een geheel 
vernieuwde en gemoderniseerde website. 
U vindt hier de laatste nieuwtjes,  
activiteiten die georganiseerd worden, 
informatie over bouwplannen, enz., enz...

Klikt u eens op: 

www.brinkenorden.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
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Zijn we in onze wijk klaar met bouwen?

Als je onze wijk bekijkt, denk je dat er nog wel wat braakliggende terreinen en leegstaande 
gebouwen zijn, maar in het algemeen hoeft er niet zoveel meer te gebeuren. 

Veel bewoners van Apeldoorn hebben onlangs hun huis laten isoleren. 

Tot en met 29 januari jl heeft gemeente Apeldoorn 734 subsidieaanvragen ontvangen.

[bron - de heer van der Held, gemeente Apeldoorn]

is uw woning al energiezuinig, energieneutraal, levensloopbestendig?

Toch is er nog genoeg te doen. Veel woningen 
zijn nog niet energiezuinig of energieneutraal. 
Ook zijn heel veel woningen nog niet zogenoemd 
levensloopbestendig. En daar zullen komende 
jaren nog wel veel bewoners van onze wijk mee 
te maken kunnen krijgen. 
Immers de overheid koerst er nadrukkelijk op dat 
de mensen zo lang mogelijk in hun woon-omge-
ving en woning blijven. Kortom, er is in onze wijk 
nog het nodige te doen aan energiezuinig en 
levensloop bestendig maken van woningen.  
Bij dit alles moeten de woonkosten wel 
betaalbaar blijven.

Bestemmingsplan Brink en Orden
Het nieuwe bestemmingsplan  
Brink en Orden krijgt binnenkort  
een nieuwe vorm. De Nota van  
Uitgangspunten heeft in november  
ter inzage gelegen. In die periode 

konden inspraakreacties over de nota 
worden ingediend. Er is een aantal 
reacties binnengekomen. Volgende stap 
in het proces is dat de inspraakreacties 
getoetst worden. 

De Nota van Uitgangspunten wordt 
verder samen met de inspraakreacties 
in de Politieke Markt Apeldoorn (maart 
of mei)  besproken.

Uw wijkraad wil de komende tijd aandacht 
besteden aan energiezuinig en levensloop- 
bestendig maken van woningen. U kunt ons helpen 
door bijvoorbeeld ideeën aan te dragen, of door 
te vertellen wat u de laatste tijd aan interessante 
dingen aan uw woning heeft gedaan op het 
gebied van energiezuinig en/of levensloop-
bestendig maken. Daarvoor kunt u mailen naar  
E wijkraad@brinkenorden.nl. Uw bijdrage is van 
harte welkom!



Kapsalon 
aan het Ordenplein 54

T 055 355 70 92

Onze kapsters staan voor u klaar op:

dinsdag tm vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

zaterdag van 08.30 - 13.30 uur

Met en zonder afspraak!



Strategisch handhavingsplan 2014-2017

bouwen en ruimtelijke ordening

De handhaving in Apeldoorn en dus ook in 
Brink en Orden wil zeggen dat men zich 
houdt aan de wetten en regels van rijk en 
gemeente.  

In Apeldoorn is er een personeel handhavings-
tekort van 0,7 fte i.p.v. 1,3 fte per 10.000 
inwoners, er wordt daardoor slechts 15 % van 
de geconstateerde overtredingen juridisch 
aangepakt. Veel te weinig dus. De gemeente wil 
nu naar een preventieve benadering waarbij 
men aan de volgende 4 punten denkt.
1.  oplossingsgericht
2.  voorlichting vooraf
3.  zichtbare handhaving
4.  uitvoerbare en handhaafbare regels

Apeldoorn wil gezien worden als buitenstad 
met het beste van twee werelden gecombi-
neerd: stad en landschap, modern en historisch 
met een goed bereikbaar centrum waar 
voorzieningen zijn. Hiervoor heeft men 
vertrouwen in de samenleving nodig, er komt 
meer verantwoordelijkheid bij de burgers en 
bedrijven te liggen. 

De nieuwe handhavingsstrategie resulteert in 
een oplossingsgerichte samenwerking in plaats 
van een procedureel stappenplan. Gemeente-
lijke functionarissen binnen de verschillende 
eenheden worden hierbij betrokken en werken 
samen met woningcorporaties, wijkagenten, 
wijkraden en brancheorganisaties, wat ten 

goede komt aan de kwaliteit op sociaal en 
economisch gebied. Er zal periodiek samen met 
de wijkraad een stadsdeel worden geschouwd 
om problemen in kaart te brengen en om samen 
een actieplan op te stellen . 

Daarnaast is er ook themagerichte handhaving, 
waarbij periodiek extra aandacht wordt 
besteed aan voorlichting en een gezamenlijke 
aanpak met betrekking tot bijvoorbeeld 
brandveiligheid van de parkeergarages of  
de vluchtroutes in de horeca.

Urgente en directe handhaving blijft voor 
individuele overtredingen waarbij onmiddellijk 
actie wordt ondernomen.

bouwen en wonen 27

Orderbeek bovengronds
De Orderbeek wordt boven de grond 
gebracht. Aan de Zanderijweg zijn er 
tussen 15 november en 6 december 
werkzaamheden uitgevoerd om dat 
mogelijk te maken. 
Er is water uit de bodem gepompt en 
hierna is de bovenlaag gesaneerd en 
weer van schoon zand voorzien. 
Er zijn leidingen gevonden maar 
helaas werd een hoofdkabel van 

Liander over het hoofd gezien en 
kapot getrokken. De buurt kwam 
2 uur zonder stroom te zitten.  
Het aangebrachte zandbed moet nu 
een tijd inklinken om als goede 
basis voor de beek te kunnen gaan 
dienen. Al met al is het werk keurig 
uitgevoerd en nu maar wachten op 
de verdere activiteiten.
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wonen met zorg staat straks centraal

bouwen en wonen

Notitie Woonagenda Apeldoorn 2014-2018

Aansluitend op de recente Structuurvisie 
Apeldoorn, de woningbouwprogramme-
ring en maatschappelijke ontwikkelingen 
heeft de gemeente Apeldoorn een notitie 
opgesteld met als doel een open blik naar 
de toekomst. 

Apeldoorn heeft veel te bieden als een 
comfortabele gezinsstad en een toeristische 
basis. Het is een ruim opgezette stad met een 
goede, fijnmazige stedelijke voorzieningen-
structuur. Wat Apeldoorn bijzonder maakt is het 
prachtige landschap eromheen en de prettige 
leefmilieus van een dorpse kwaliteit. Deze 
sterke punten wil de gemeente koesteren. 
Helaas heeft de economische crisis en 
afnemende huishoudensgroei grote invloed  
op het wonen in Apeldoorn. Er komt minder 
nieuwbouw en meer aandacht voor de 
bestaande voorraad. Bij voorkeur krijgen de 
bestaande gebouwen een nieuwe bestemming. 
Dat betekent investeren in kwaliteit, duurzaam-
heid en energiezuinigheid van de woningen. 

Eigen initiatief bewoners
Een andere consequentie van de crisis is dat 
woningbouwcorporaties door landelijk beleid 
worden teruggeleid tot hun kerntaken: het 
huisvesten van lage inkomensgroepen en 
beheren van woningen in de sociale huursector. 
Kleinere budgetten zullen ook als gevolg 
hebben dat er minder in nieuwbouw, leefbaar-
heid en welzijn geïnvesteerd kan worden. Hier 
wordt de bewoners gevraagd om zelf initiatief 

te nemen om hun eigen woonomgeving te 
verbeteren. Als gevolg van vergrijzing zal het 
aantal senioren komende jaren flink gaan 
groeien. Wegens een nieuw zorgbeleid zal 
deze groep in de eigen woning moeten blijven 
wonen. Zo nodig zullen er aanpassingen aan de 
woning gerealiseerd worden en wordt de 
zelfredzaamheid van de ouderen gestimuleerd. 
Het wonen met zorg komt meer midden in onze 
maatschappij te staan. Er komt meer zorgvraag 
in de wijken en de ondersteuning zal ook vanuit 
de wijk georganiseerd moeten worden. 
De gemeente gaat sturen op de ontwikkeling 
van de Woonservicegebieden in de wijken. 
Speciale aandacht verdient de vraag of de 
zorgkwetsbaren (lichamelijk en geestelijk 
gehandicapten) in staat zijn een passende 
woning te vinden en ook zorg ter plekke te 
krijgen. De gemeente Apeldoorn wil aan deze 
opgave samen met de betrokken partijen 
werken.

Verloedering 
Ook de rol van de overheid verandert. 
De gemeente krijgt een bescheiden rol van 
overheid die vooral de regie voert en zorgt 
voor heldere kaders. Hier ligt de nadruk op 
faciliteren en stimuleren, daar waar ontwikke-
lingen vanuit de samenleving, inwoners en 
marktpartijen gestart worden. Faciliteren kan 
verschillende vormen aannemen: van onder-
steunen met capaciteit tot helpen met regel-
geving of het verbinden van partijen. Wat 
betreft stimuleren ligt een actieve rol waar 

verloedering dreigt. Daar waar nodig zal de 
gemeente de eigenaren eerst actief aansporen 
om de gebouwen te onderhouden. Vervolgens, 
als het niet anders kan, gaat de gemeente 
handhavingstrajecten opstarten. 

Woonkwaliteit is werk in uitvoering
De gemeente vervult ook een vangnetfunctie 
voor de zwakkeren. Uitgangspunt is voldoende 
beschikbaarheid, betaalbaarheid én kwaliteit 
van de woningen voor deze doelgroep. 
De gemeente gaat met de woningcorporaties 
daarover afspraken maken. De nadruk ligt op 
eerlijke en transparante woningverdeling. 
Uitvoering van landelijke regelgeving zorgt 
ervoor dat 90% van de vrijgekomen sociale 
huurwoningen aan huishoudens met een inkomen 
tot E34.229 wordt toegewezen. Woning-
zoekenden die nog geen, of slechts een 
beperkte inschrijftijd hebben, waaronder 
jongeren, hebben dan een grotere slagingskans.

Woonkwaliteit is meer dan stenen stapelen. 
Het is een veelomvattende opgave. Denk aan 
de kwaliteit van de openbare ruimte, de zorg 
voor een schoon, heel & veilig Apeldoorn, het 
maatschappelijk vastgoed, zorg, het welzijns-
werk. Het is werk in uitvoering. Gemeente 
Apeldoorn nodigt iedereen die een bijdrage 
kan leveren aan het toekomstbeeld van 
Apeldoorn uit om deel te nemen aan de 
woonagenda. Neemt u wel deel aan deze 
discussie?

Zorg en Welzijn zal binnenkort per wijk vanuit de woonservicegebieden 

georganiseerd worden. Het betreft plekken rondom verzorgingshuizen zoals 

Mandala, met zorg aan huis of dagbesteding. De gemeente zal sturen op 

deze ontwikkeling.
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is een levensloopbestendige woning iets voor u? 

Nieuwbouwplannen in Waterloo

In het laatste Wijknieuws heeft u zeker het 
artikel gelezen over het CPO-initiatief: 
‘Nieuwbouwplan in Waterloo’.
Inmiddels is in december j.l. de CPO- 
vereniging Groenewoud opgericht om  
10 tot 13 half-vrijstaande of vrijstaande 
woningen in een moderne architectuur  
te ontwikkelen, met of zonder een  
verdieping, voor 55-plussers. 

De woningen krijgen een levensloopbestendig 
karakter met alle functies op de begane grond.
De locatie ligt tussen de Waterloseweg en de 
PWA-laan en is ideaal gelegen t.o.v. van het 
centrum en alle voorzieningen.

Uitgangspunt is energieneutrale woningen te 
realiseren, met een eigen karakter in een 
harmonische en moderne architectonische 
samenhang. Tegenover de huizen komt een 
wadi als retentieplek voor de opvang van 
regenwater, die verbonden wordt met de Grift. 
De gemeente heeft met de vereniging een 
intentieovereenkomst afgesloten voor de 
gehele kavel van 4200 meter.

De vereniging telde in januari al vier leden en 
ruim 20 belangstellenden. Het doel van de 
leden is samen met elkaar invulling te geven  
hoe de woningen eruit gaan zien en welke 
inhoudelijke wensen eenieder graag  
individueel vervuld wil hebben. 

De planning is dat na het doorlopen van alle 
procedures, zoals o.a. het bestemmingsplan   
de bouw in de tweede helft van 2015 kan 
aanvangen.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de 
vereniging. Eenmaal lid geworden is het grote 
voordeel dat men direct inspraak heeft in hoe 
zijn/haar ideale woning eruit zal gaan zien en 
de woonwensen ingevuld kunnen gaan worden. 
Dit is een andere situatie dan het kopen van  
een reeds uitgewerkt project van een project-
ontwikkelaar, waarbij enkel nog op ‘punten en 
komma’s’ invloed is uit te oefenen. Keuzes voor 
de uitvoerende partners worden ook collectief 
door de leden genomen. 
Omdat nu gestart wordt met het voorlopig 
ontwerp van omgeving en huizen, is het een 
uitgelezen kans om vanaf het begin betrokken 
te zijn bij alle beslissingen.
Neem gerust vrijblijvend contact op: 
E secretariaat@cpogroenewoud.nl 
Gerard Laks T 055 - 355 16 82



Ontspannen? Rust in je hoofd? 

Lekker in je lijf zitten? 

Je energiek voelen? 

Dat kan. Door yoga. En denk nu niet meteen aan mensen die 
op hun hoofd staan of andere ingewikkelde dingen doen. 
De Hatha Yoga-lessen die Nanda Jansen geeft, kunnen door 
iedereen gedaan worden. En dan ook nog in onze wijk, 
want de lessen worden gegeven in Theater Merlijn aan de 
Ruysdaellaan. 
 
Ze begint met een ademhalingsoefening waardoor je rustig wordt.  
Daarna worden er lichaamsoefeningen gedaan: staand, zittend of 
liggend. Je spieren worden gestretcht. Allemaal heel rustig en lekker 
relaxed. Er wordt niets geforceerd, niet verder gegaan dan je eigen 
mogelijkheden. Van de oefeningen krijg je kracht en energie, je leert 
de mogelijkheden en grenzen van je lichaam en geest te ontdekken. 
De les wordt afgesloten met een eindontspanning: je hoofd leegmaken 
en als je wilt, een mantra (een woord, een klank) meezingen. Soms 
wordt er nog wat nagepraat, al of niet onder het genot van een kop 
thee. Niets is verplicht, je geeft zelf aan waar je je lekker bij voelt.  
Dat geldt ook voor de kleding: trek iets aan waar je gemakkelijk in kunt 
bewegen. Gewoon eens proberen! Na afloop van een les voel je je 
een stuk lichter. en moeilijke situaties kun je beter aan. 

Meer informatie of aanmelden kan bij Nanda Jansen, 
T 055 356 09 73 of kijk op: www.yogasunanda.nl
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De laatste loodjes…
De redactie van het Wijknieuws heeft verzocht om zo actueel mogelijke 
informatie over de voortgang van de bouw van het winkelcentrum aan te 
leveren. Ik weet niet exact wanneer deze editie van het Wijknieuws verschijnt, 
maar gelet op de snelheid van de bouw is informatie al snel achterhaald. 
Hierbij een poging om de inwoners van Orden van zo actueel mogelijke 
informatie te voorzien. 

In februari en maart staan enkele belangrijke 
mijlpalen op de rol. Kanttekening daarbij is wel 
dat de weersomstandigheden meewerken. In 
februari wordt door de aannemer de ruwbouw 
van de supermarkt opgeleverd aan de 
Dekamarkt. Vanaf het moment van oplevering 
gaan de onderaannemers van de Dekamarkt 
aan de slag om in een kleine twee maanden de 
ruwbouw om te toveren tot een supermarkt die 
klinkt als een klok. Ondertussen wordt het plein 
en de passage verder afgemaakt, waarbij het 
eerste deel van het plein (rondom de super-
markt) medio maart gereed is. De ruwbouw van 
de overige winkels wordt medio maart 
opgeleverd, zodat daar ook gestart kan 
worden met de afbouw en de inrichting. 
Belangrijke mijlpaal in april is vervolgens de 
opening van de Dekamarkt. De overige 
winkels volgen snel daarna. 
Zodra de supermarkt verhuisd is, kan gestart 
worden met de ombouw van het voormalige 
winkelcentrum naar een gezondheidscentrum. 
Voor de zomer is het nieuwe winkelcentrum 
klaar, direct na de zomer wordt de laatste hand 
gelegd aan het gezondheidscentrum. Nog niet 
alle ruimten in het gezondsheidscentrum en het 
winkelcentrum zijn verhuurd. 

De huidige winkeliers hebben in ieder geval een 
plek in het nieuwe winkelcentrum gekregen. 
De ervaring leert dat nieuwe huurders vaak 
worden vastgelegd als de bouw nagenoeg 
ten einde is. 

Al met al drukke maanden voor de aannemer, 
de winkelinrichters en de winkeliers, maar ook 
voor de direct omwonenden. Weet dat de 
betrokken partijen bij de herontwikkeling van 
het winkelcentrum zich realiseren dat dit 
bouwgeweld overlast met zich meebrengt. 
Natuurlijk wordt geprobeerd overlast zo veel 
mogelijk te voorkomen, maar natuurlijk lukt of 
kan dit helaas niet altijd overal even goed. 
De laatste loodjes wegen ook in dit geval het 
zwaarst, maar het eindplaatje maakt dit hopelijk 
goed.

José Cvetanviç, 
stadsdeelmanager

bouw winkelcentrum Orden vordert vlot
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De volgende punten hebben de aandacht van 
de verkeerscommissie:

1. Voorrang Laan van Orden
De weg komend vanaf de parkeerplaats achter 
bakker Schreuder heeft voorrang op verkeer van 
de Laan van Orden komend vanaf de verkeerslich-
ten. Dit is duidelijk geworden op vragen van de 
verkeerscommissie aan de wijkagent. Men is 
gewaarschuwd!  

2. Parkeeroverlast belastingdienst
Er is parkeeroverlast van belastingdienstmedewer-
kers, o.a. in de Chamavenlaan. Hierover is overleg 
gepleegd met de belastingdienst. 
De belastingdienst voldoet echter aan de eisen 
m.b.t. parkeervoorzieningen voor haar medewer-
kers. De oplossing zou gezocht kunnen worden in 
vergunningparkeren. We komen hierop terug.

3.  Verkeersdrempels Jachtlaan/ 
Asselsestraat

In het kader van de aanpak van de Jachtlaan 
worden er nog enkele kleine aanpassingen verricht 
aan de kruising Jachtlaan/Asselsestraat. Het is 
echter van groot belang dat ‘echte’ ongelukken 
worden voorkomen. Dit gaat helaas gepaard met 
ongemakken zoals drempels.

4.  Sluipverkeer P. de Hoochlaan/ 
Ordermolenweg/Berghuizerweg

Er is veel sluipverkeer in de P. de Hoochlaan/
Ordermolenweg/Berghuizerweg. Dit verkeer heeft 
o.a. te maken met bezoek aan de sportclubs. Ook 
verwachten we nog een toename van dit verkeer 

sluiproutes, parkeeroverlast en andere knelpunten

Lopende zaken verkeer

richting en komend vanaf de Marechaussee-
kazerne Willem III. Er wordt op dit moment 
gewerkt aan een parkeergelegenheid voor ca. 
300 auto’s. Helaas is een in- en uitgang vrij dicht 
tegen de woonwijk geplaatst. We hebben op 
voorhand de gemeente gevraagd om reeds nu 
een oplossing te overwegen voor deze drukte. 
Temeer omdat er geluiden zijn dat de parkeer-
ruimte eventueel gebruikt zal gaan worden voor 
overloop bij Berg en Bos-manifestaties. Verder is 
er soms sprake van zwaar wegverkeer door deze 
woonbuurt. We vinden als verkeerscommissie 
sluipverkeer en zwaar wegverkeer door een 
woonbuurt met veel kleine kinderen ongewenst.  

LET OP! De weg komend vanaf de parkeerplaats 

achter bakker Schreuder heeft voorrang op verkeer 

van de Laan van Orden komend vanaf de 

verkeerslichten. 

Sluipverkeer is hier ongewenst

>>>
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5. Wegonderhoud Schuttersweg
Op een deel van de Schuttersweg is het wegonder-
houd achtergebleven. De gemeente is op de hoogte 
gebracht van deze klacht. Planning van aanpak is 
2014-2015.

6. Snel rijden Orderparkweg
Op de Orderparkweg wordt soms (te) snel  
gereden. Dit is een van de redenen dat er reeds  
twee ongelukken hebben plaatsgevonden. Er is  
een snelheidsdisplay geplaatst, echter volgens de 
bewoners heeft dit niet tot verbetering geleid.  
We overleggen met de gemeente wat een  
oplossing zou kunnen zijn. 
Bij de kruising met de Jachtlaan wordt een  
verhoging in de Orderparkweg aangebracht.

7. Linksrijden op fietspaden
Op de fietspaden langs de Laan van Spitsbergen en 
de Prins Willem Alexanderlaan (PWA-laan) wordt 
overlast ondervonden van linksrijdende fietsers. Dit 
probleem is voorgelegd aan onze wijkagent Eddie 
van Essen. Deze heeft verklaard dat er soms wordt 
gecontroleerd (de laatste controle heeft plaatsgehad 
op het fietspad PWA-laan). Wij zullen dit probleem 
ook aankaarten bij de gemeente.

sluiproutes, parkeeroverlast en andere knelpunten

Lopende zaken verkeer

8. Bushokje Laan van Orden
De gemeente heeft door verjaring van het 
grondeigendom geen plaats voor een bushokje 
bij het winkelcentrum. De verkeerscommissie 
dringt aan op een snelle oplossing omdat er al 
jaren in weer en wind op de bus gewacht moet 
worden. Mogelijk kan een kleinere overkapping 
een oplossing bieden. 

Het bushokje bij winkelcentrum moet anders 

Hier had 
uw advertentie 
kunnen staan !
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Bestuur

 
Vacature
voorzitter

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

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

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

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

Adressen

Jolanda Boukari 
secretaris 
Postbus 2327, 7301 EA 
T 055 - 355 57 96
E wijkraad@brinkenorden.nl

Commissies

Commissie Verkeer 
Onderhoud en aanleg van wegen 
en paden, verkeer en veiligheid 
• Gerhard Brummelkamp, 
bestuurslid, adres, zie linksmidden
• Homme Schurer 
Tooropstraat 8, 7312 ST 
T 055 - 355 69 87
E schurer.homme@gmail.com
• Wiebe Okkema
Schotweg 458, 7311 DW
T 055 - 578 50 91
E w.okkema@hotmail.com

Commissie Jeugd & Jongeren
Aandacht voor jeugd en jongeren, 
sociale veiligheid en leefbaarheid 
in de wijk
• Marinus Scheper, 
bestuurslid - adres, zie linksonder
• Jolanda Boukari, adres zie boven
• Antoinnette Bletterman 
Mauvestraat 66, 7312 MB  
T 055 - 355 71 48
E abletterman@versatel.nl

Commissie Groen & Kunst
Aandacht voor groen, openbare 
ruimte en kunst 
• Gerard Beltman, bestuurslid 
adres, zie linksonder
• Bram de Bruin  
Jachtlaan 199, 7312 GM  
T 055 - 355 58 48
E adebruin03@hetnet.nl

• Margaret Bakker 
Mauvestraat 183, 7312 LZ  
M 06 - 12 86 36 57
E margaret.bakker@gmail.com
• Bob van Dongen
Brerostraat 33  
T 055 - 355 84 91
E b.dongen20@upcmail.nl
• Maaike Verbeek
Amsivarilaan 3, 7312 HS 
M 06 - 49 25 47 62
E m.verbeek@outlook.com

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

Commissie voor Website & Wijkkrant
• Laetitia Bosch (Wijknieuws) 
Hezeweg 58, 7335 BR 
T 055 - 533 69 22
E laetitia@vosgroep.com
• Femie Stoverinck-van den Berg   
(Wijknieuws) 
E femievdberg@hotmail.com
• Margaret Bakker (Wijknieuws)
• Gerard Beltman (website en 
nieuwsbrief) adres, zie linksonder
• Michiel M. van Daalen (website) 
Klompstraat 35, 7311 CR 
T 055 - 355 53 75 of 
M 06 - 517 17 647 
E michielvandaalen@gmail.com

Kascommissie
• de heer L. Hoving 
• mevrouw. A. Elzenga
• de heer E.J. van den Burg (reserve)

Marinus Scheper
bestuurslid Cie
Jeugd & Jongeren 
Laan van Orden 308, 7312 KW
T 06 - 207 610 58
E famscheper7@gmail.com

Digitale Nieuwsbrief
Bent u al geabonneerd op de gratis 
digitale nieuwsbrief van wijkraad  
Brink & Orden? Dan blijft u nog beter op 

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

?

bestuur en commissies



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

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

Zumba
Steps
Isokin balance
Personal training

Isokin Training & Therapie
Jean Monnetpark 19

7336 BA Apeldoorn

055 - 534 10 82

isokin@isokin.nl

www.isokin.nl

VSO-Apeldoorn
lid VSO-Netwerk

www.vso-apeldoorn.nl

•  Expertisecentrum bij  
voet- en loopproblematiek  

•  Aanmeten van  
(sport) steunzolen

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

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

Datum
woensdag 9 april 2014

Locatie 
Cortenbosch College aan de 
Prinses Beatrixlaan 259 in 
Apeldoorn

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

6.  Wijziging in het bestuur 
 •  afgetreden: Maaike Verbeek –  

voorzitter
 •  aftredend: Jolien Westerbroek –  

voorzitter cie Jeugd & Jongeren
 •  aftredend: Gerard Beltman –  

voorzitter commissie Groen & Kunst
 •  nieuw bestuurslid / voorzitter commissie  

Jeugd & Jongeren – Marinus Scheper
 •  nieuw bestuurslid / voorzitter commissie  

Groen & Kunst – Margaret Bakker
 •   nieuw commissielid Groen & Kunst –  

Bob van Dongen
 •  nieuw commissielid Jeugd & Jongeren –   

Antoinnette Bletterman
 •  nieuw commissielid Groen en Kunst –   

Maaike Verbeek
7. Nieuws van de diverse commissies
8.  Wethouder Paul Blokhuis vertelt over de 

toekomst van het wonen en de grote 
veranderingen in de zorg 

Pauze
 
9.  Presentatie natuurfotograaf  

Geurt Besselink
10.  Behandeling van uw vragen en 

suggesties 
11. Rondvraag 

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

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

Agenda 
 
1.  Opening 20.00 uur door de 

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

secretariaat
4.  Goedkeuren notulen Algemene 

Vergadering van 9 oktober 2013
5.  Financieel verslag over 2013 door 

de penningmeester
 Verslag kascommissie
 Benoeming kascommissieleden

Nuttige 
adressen

Gemeente Apeldoorn
Eenheid Beheer en Onderhoud
Stadsdeel Noord West - Centrum
Postbus 9033, 7300 ES

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

Wisselwerk NoordWest
Vosselmanstraat 300,  
Postbus 10119, 7301 GC  
T 055 - 521 96 44
E info@wisselwerk.nu
Buurtregisseur
Jan van Eijk  
T 06 - 526 347 73
E jveijk@wisselwerk.nu
Mandala centrum voor zorg 
en dienstverlening 
Sportlaan 2, 7312 TV 
T 055 - 357 91 00
G.S.D. (Sociale Dienst) 
spreekuur via hoofdkantoor 
T 055 - 580 19 30 
Apotheek Orden
Ordenplein 12, 7312 HL
T 055 - 355 93 32
Apotheek Asselsestraat
Asselsestraat 105, 7311 EG
T 055 - 521 61 17
Stichting Vérian 
Zorglijn T 0900 - 9255
De Zorglijn is 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar
MD Veluwe
Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn
T 0900-230 0 230 (lokaal tarief)
E g.tabak@mdveluwe.nl
www.mdveluwe.nl
spreekuur op dinsdagmiddag in het +Punt
De Zonnebloem, afd. Centrum West 
T 055 - 355 82 00
E zonnebloemapeldoorn@gmail.com

De Kap St. Vrijwillige Hulpdienst 
Regentesselaan 2B, 7316 AC 
T 055 - 529 55 20
www.dekap.nl 
E info@dekap.nl
Beheerder Wijkcentrum Orca 
verhuurder zalen, e.d.
Germanenlaan 360  
T 055 - 355 23 60 of M 06 - 201 105 82
Afvalstoffenbeheer Circulus  
Centraal meldpunt T 0900 - 9552
Ophalen grof vuil, groot tuinafval, chemisch 
afval en informatie, klachten en wensen; 
bereikbaar van 7.45 - 17.00 uur 
Stadsdeelmanager NoordWest
José Cvetanovic 
M 06 - 543 682 45 of T 055 - 580 20 12 
Buitenlijn gemeente   
Voor klachten en meldingen m.b.t. beheer 
en onderhoud van de openbare ruimte 
T 14055


