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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

De Vogelboot in het Sprengenpark

“Het lijkt alsof dit park het beeld altijd heeft gemist. Het hoort hier gewoon.”

Onze wijk is weer een beeld rijker. 
Middenin de vijver van het Sprengenpark 
staat Sail (Vogelboot). Het is een beeld  
van kunstenaar Auke de Vries, dat hij 
maakte in opdracht van de Stichting 
Wilhelminaring en de gemeente 
Apeldoorn. Auke de Vries, die nationaal en 
internationaal bekend is, was in 2015 de 
winnaar van de Wilhelminaring. Middenin 
de vijver van het Sprengenpark, dáár 
wilde hij zijn beeld geplaatst hebben. 

Het beeld bestaat uit gekleurde vogelhuisjes, 
die ogenschijnlijk in een wirwar gepositioneerd 
zijn. De vogels kunnen er vast wel hun plekje op 
vinden. 
Op zondag 2 juli heeft cultuurwethouder Detlev 
Cziesso het beeld onthuld door een aantal 
duiven los te laten. “Het lijkt alsof dit park het 
beeld altijd heeft gemist. Het hoort hier 
gewoon.” Dichter en schrijver Mark Boog 
schreef speciaal voor deze gelegenheid het 
gedicht ‘Lucht is Ruimte is Ritme’. 

Hij droeg het voor en overhandigde een 
handgeschreven exemplaar aan Auke de Vries. 
Het gedicht kunt u verderop in dit blad lezen.
Er staan al acht beelden in het Sprengenpark 
aan de JF Kennedylaan van kunstenaars die 
eerder de Wilhelminaring hebben gewonnen. 
Gaat u vooral eens kijken en, als u er toch bent, 
achter het Belastingkantoor staat nog een 
groot aantal beelden. U mag er vrij rondlopen, 
u zult verbaasd staan hoeveel kunst onze wijk 
rijk is!

vervolg op pagina 29...

Kunstenaar Auke de Vries voor zijn ‘Vogelboot’. Foto: © Juul Harmsen
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Beste wijkbewoners,

Dit najaarsnummer heeft een drietal 
hoofdonderwerpen, bouwen is er een van. 
Er wordt volop gebouwd in onze wijk, leest 
u de informatie maar over de aanstaande 
bouw op het terrein van het voormalige 
Juliana Ziekenhuis, Spartahof en 
Groenewoud. Dit laatste project is 
inmiddels afgerond. Het was een 
particulier initiatief van een groep en het is 
een langdurig proces geworden waarin 
heel wat energie, zweet en tranen zijn 
gestoken. Maar het was de moeite waard, 
zowel voor de nieuwe bewoners als voor 
de andere wijkbewoners, die een 
braakliggend terrein zagen veranderen in 
een mooi en rustig buurtje. 
De bouw van Spartahof gaat binnenkort 
starten. Hondenbezitters die daar een 
aantal jaren hun hond lekker hebben 
kunnen laten rennen, zullen er wat minder 
blij mee zijn, maar er wordt gezocht naar 
een alternatief.
De Julianalocatie heeft blijkbaar een 
speciaal plekje in het hart van veel 
Apeldoorners, want de belangstelling op 
de informatieavond begin juli was 
bijzonder groot.
Een ander item in dit blad is kunst, kleur, 
vier het leven. Onze wijk heeft er weer een 
beeld bij gekregen. Ditmaal is het beeld 
van de winnaar van de Wilhelminaring, 
Auke de Vries, geplaatst in de vijver van 
het Sprengenpark. Ook is er in dit blad 
aandacht voor een heel ander soort 
kunstenaar, een verhalenverteller. 

Over het nieuwe afvalbeleid hebben we 
reeds geschreven in het vorige 
Wijknieuws. Het lijkt ons een goede 
zaak als er op een gegeven moment 
geen sprake meer zal zijn van afval, 
maar dat alles hergebruikt kan worden. 
De haken voor de zakken met plastic 
afval zullen worden weggehaald of zijn 
inmiddels al verdwenen. 
Een goedbedoelde maatregel is 
gestrand op verkeerd gebruik en het niet 
naleven van regels. Wij doen een 
dringend beroep op u om aan deze 
lantaarnpalen geen zakken met vuil 
meer te hangen en daar ook geen ander 
vuil te plaatsen. U als bewoner, kan er 
aan meehelpen om het afvalbeleid goed 
ten uitvoer te brengen.
En nu we het over burgerparticipatie 
hebben, de werkgroep Asselsestraat is 
de afgelopen periode zeer actief 
geweest in het ontwikkelen van een 
alternatief plan voor het parkeren van 
de auto’s van bezoekers van de 
Apenheul. Dit plan had onze duidelijke 
steun, maar helaas heeft de gemeente 
niet willen luisteren naar de stem van 
een groot aantal bewoners. 
Hoezo burgerparticipatie? 
Kom op gemeente, mooie woorden zijn 
niet voldoende. Laat blijken dat het 
menens is!
Ik wens u veel leesplezier.

Margaret Bakker, 
interim-voorzitter

van het bestuur2

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 Vergade-
ring zou u uw Wijknieuws ontvangen moeten hebben. Mocht dit onverhoopt niet zo 
zijn, dan kunt u contact opnemen met Jolanda Boukari: T 055 355 57 96 of via de mail: 
E secretaris@brinkenorden.nl. U krijgt dan alsnog een exemplaar bezorgd.

Margaret Bakker



COLOFON
Wijknieuws is een uitgave van wijkraad 

Brink & Orden en wordt gedrukt in een oplage 

van 6.900 stuks. Meer informatie kunt u vinden 

op onze website:

www.brinkenorden.nl
Redactie Jorina Ploeg en Jolet Bakker

Acquisitie vacant 

Ontwerp Jolien Westerbroek 

Made in Holland - ontwerp en beeld, Apeldoorn 

M 06 - 255 66 381 

E info@madeinholland.tv

Drukwerk Dijkgraaf-Rijsdorp, Apeldoorn

Blijf op de hoogte met 
onze digitale nieuwsbrief 
en via facebook
Bent u al geabonneerd op de gratis 
digitale nieuwsbrief van wijkraad  
Brink & Orden? Meldt u zich aan via 
‘contact’ op www.brinkenorden.nl 
onder vermelding van ‘nieuwsbrief’  
en ‘like’ ons op facebook: www. 
facebook.com/wijkraadbrinkenorden
Dan blijft u nog beter op de hoogte 
van wat er in onze wijk speelt. 

Noot van de redactie

Door omstandigheden leest u in deze 
editie geen vervolg op de sprengen 
en beken in Orden. De Badhuisspreng 
en de Sprengenvallei zullen in de 
volgende uitgave (april 2018) belicht 
worden.
Van de Commissie Verkeer hebben 
we dit keer geen bijdrage ontvangen.

Niet vergeten!Algemene Vergaderingwijkraad Brink & Orden 
dinsdag 10 oktober a.s.

Aanvang 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.30 uur

Goede Herderkerk, Asselsestraat 199
Meer info op achterpagina.

3van het bestuur / nieuws uit de wijk

Alles in Orde(n)?

Deze woordspeling komt u vast wel vaker 
tegen, maar hij leek mij wel passend voor 
mijn stukje in deze editie van het 
Wijknieuws.Het gemeentebestuur is 
verantwoordelijk voor de gehele gemeente 
en beleidsplannen worden daarom in 
eerste instantie gemaakt op de schaal van 
de gemeente. Maar we weten natuurlijk 
ook dat wijken en buurten in Apeldoorn 
van elkaar verschillen. De problemen, 
behoeften en ambities zijn niet gelijk.

Om daaraan tegemoet te komen willen we 
meer de geluiden uit de diverse wijken laten 
doorklinken. We willen dieper ‘de wijk 
induiken’. En dat doen we dan niet alleen, maar 
juist samen met bewoners, wijkraden en 
instellingen en organisaties die actief zijn in de 
wijk.

Hoe we dat precies gaan doen weet ik nog 
niet, we zitten pas aan ‘t begin. Het kan ook 
best per wijk verschillend zijn. Maar om de 
eerste ervaringen op te doen en te leren wat 
het beste werkt, willen we later dit jaar vast 
starten in een aantal wijken van Apeldoorn.  
En Orden is een van die wijken (voor alle 
duidelijkheid: we hebben het dan niet over 
geheel Brink en Orden [dat zou weer veel te 
groot zijn] maar over Orden, het gebied ten 
zuidwesten van de Jachtlaan).

Wijknieuws ook voor uw kopij
Het Wijknieuws is niet alleen voor het 
bestuur van de wijkraad, maar ook 
voor alle wijkbewoners. Heeft u een 
idee voor in het Wijknieuws? Klim in 
de pen en stuur uw tekst en beeld naar 
de redactie of het secretariaat van
de wijkraad.

Voor het plaatsen van artikelen en 
berichten gelden de volgende spelregels:
•  U moet in de wijk wonen, er uw bedrijf 

hebben of een andere specifieke relatie 
met de wijk hebben.

•  De redactie beslist of kopij wordt 
geplaatst.

•  Uw kopij moet in het bijzonder betrekking 
hebben op de wijk of specifiek gericht 
zijn op de wijk bewoners.

•  Kopij mag geen commercieel  
oogmerk hebben.

•  De redactie behoudt zich het recht voor 
kopij in te korten.

Kopij voor het volgende nummer van het 
Wijknieuws kunt u uiterlijk half januari sturen 
naar E redactie@brinkenorden.nl
of naar E wijkraad@brinkenorden.nl.

Op dinsdag 26 september is er vanaf 16:30 uur 
een bijeenkomst in Mandala aan de Sportlaan 
2  waar we verder in gesprek gaan met 
buurtbewoners, vrijwilligers en professionals. 
Hou de berichten hierover in de gaten, o.a. via 
de nieuwsbrief van de wijkraad. Maar mocht u 
nu al enthousiast zijn en willen meedoen, laat 
het mij dan weten via de mail.
Hopelijk kunnen we dan samen de titel van dit 
stukje waarmaken: alles in Orde(n)!
 
Wim Bergink, stadsdeelmanager Noordwest
E w.bergink@apeldoorn.nl
Twitter: @055Noordwest

van de stadsdeelmanager Wim Bergink

nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nie

Stadsdeelmanager Wim Bergink
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van de buurtregisseur Jan van Eijk

Helpen met warmte en erkenning
Raphael, geboren in Congo woont in Orden. Hij heeft werk, gaat af en toe naar zijn 
dochter in Frankrijk, redt zich goed en krijgt wat ondersteuning van Anneloes van 
MEEveluwe. Raphael is namelijk blind. 

Hij kan zelf reizen, belt en mailt met zijn 
contacten, heeft een aangepaste computer. Hij 
is gesteld op zijn zelfstandigheid en wil ook niet 
afhankelijk zijn. Er is echter één ding waar hij 
wel eens hulp bij kan gebruiken. Af en toe loopt 
zijn computer vast. En dan kan hij niet zien wat 
er moet gebeuren. Anneloes vroeg mij of ik 
iemand in de buurt ken die Raphael hierbij kan 
helpen. 

Mousa woont in Orden. In de flat waar hij 
woont wilden een paar bewoners iets doen om 
het woonplezier te vergroten. Er zijn veel 
nieuwe mensen komen wonen maar flink wat 
buren kennen elkaar niet. Met elkaar hebben 
we een paar druk bezochte portiekbijeenkom-
sten georganiseerd. De mensen uit de flat 
hadden lekkers meegenomen en er zijn veel 
contacten gelegd. Mousa was een van de 
eerste bewoners die in actie kwam. Hij helpt  
nu onder andere met het maken van de 
nieuwsbrief. Hij is bijna twee jaar in Nederland 
en een van de vele statushouders uit Syrië. 
Gevlucht voor het geweld en de oorlog.  
Hij spreekt prima Nederlands en kent inmiddels 

vele van onze gewoontes. Laatst heeft hij de 
participatieverklaring getekend en gekregen.  

In september wil hij een HBO-opleiding gaan 
volgen. Hij is altijd bereid te helpen. Ik had het 
met hem over Raphael. En over de hulp die hij 
soms even nodig heeft bij het vastlopen van de 
computer. Hulp van iemand uit de buurt die hij 
dan even kan bellen.

Ik maakte duidelijk dat Raphael blind is. Mousa 
veerde op en vroeg me of hij Raphael mocht 
helpen. Hij weet het een en ander van 
computers en werkt er bijna dagelijks mee.  
Ook toen hij in Syrië woonde. Zijn ouders 
wonen nog in Homs. Hij maakt zich vaak zorgen 
over hen. Zijn vader is namelijk blind en daarom 
in Syrië gebleven. Mousa weet om te gaan met 
iemand die blind is. En als hij hem kan helpen 
doet dat hem denken aan zijn vader. Hij wil 
dolgraag met hem in contact komen.

Korte tijd later hebben we een kennismakings-
gesprek bij Raphael thuis. Geweldig om te zien 
hoe snel de klik tussen deze twee mannen was 

Uw wijkraad  
op Facebook
Wijkraad Brink en Orden gaat met haar tijd mee en 
heeft naast een uitgebreide website en een digitale 
nieuwsbrief ook een leuke facebookpagina. 

Like ons op: www. facebook.com/wijkraadbrinkenorden en 
blijf zo nog beter op de hoogte van al wat er gebeurt in uw wijk!

gemaakt. En nog mooier was het om direct de 
warmte en herkenning mee te mogen maken. 
Wat heb ik toch een geweldige baan. 

Jan van Eijk 
Buurtregisseur Apeldoorn Noordwest
Stimenz
M 06 - 526 34 773
E j.vaneijk@stimenz.nl

Jan van Eijk, buurtregisseur

Voer ‘ICE’ ook in in jouw mobieltje !

ICE = In Case of Emergency

Laat hulpverleners niet onnodig kostbare tijd 

verliezen bij calamiteiten met het zoeken naar  

belangrijke telefoonnummers van je ouders of  

partner of... die moeten worden gebeld.

Sla onder de naam ICE het telefoonnummer  

op in je mobieltje van de personen die moeten  

worden gebeld in een noodgeval !
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Jan van Eijk, buurtregisseur

Kinderzwerfboek-station  

bij Ontmoetingsplek +Punt Orden

Sinds 3 juni jl. staat bij ontmoetingsplek +Punt 
Orden een Kinderzwerfboekstation, een kast vol 
met kinderzwerfboeken. Kinderen kunnen hier een 
boek uitzoeken om thuis te lezen en daarna weer 
uit zwerven te sturen. Of ze kunnen op vrijdag-
avond tussen 19.30 - 20.30 uur een eigen boek 
brengen dat een ander kind mag lezen. Er zijn dan 
ook zwerfstickers aanwezig.

Kinderzwerfboek is een initiatief van het 
Nationaal Fonds Kinderhulp. Kinderzwerfboek 
wil alle kinderen de mogelijkheid bieden om 
leuke boeken te lezen. Het idee van Kinder-
zwerfboek is simpel: kinderboeken met een 
zwerfsticker worden overal achtergelaten. 
Kinderen mogen ze gratis meenemen om te 
lezen. Daarna laten ze het boek weer 
zwerven. Bijvoorbeeld op de kinderboerderij, 
in Kinderzwerfboekstations, wachtruimtes, 
buurthuizen, etc. Voor meer informatie: 
www.kinderzwerfboek.nl. 

Kunst- en Herfstfair 2017

Zaterdag 28 oktober 2017 van 11.00 uur tot 16.00 uur wordt er 
een Kunst- en Herfstfair georganiseerd in wijkcentrum Orca aan 
de Germanenlaan 360, samen met wooncomplex ‘Het Hof van 
Orden’ aan de Laan van Orden. Deze fair wordt georganiseerd 
door de vrijwilligers van de Kunst- en Hobbyroute in samen-
werking met de Sociaal Beheerder van wijkcentrum Orca.

Het idee om een Kunst- en Herfstfair te organiseren is ontstaan tijdens de 
creatieve ochtenden van ‘Tussen Kunst en Koffie’. De fair zal een mooie 
mix zijn met leuke verkoopkramen, kunstenaars en hobbyisten. Er zal 
muziek worden gemaakt door verschillende muzikanten uit de wijk en 
voor de kinderen zijn er verschillende leuke activiteiten, ook kunnen de 
kinderen meedoen met een kunstwedstrijd ‘Maak je eigen kunstwerk’.

Komt u ook?
De toegang voor de Kunst- en Herfstfair is gratis, iedereen is welkom. 
Heeft u kinderen die mee willen doen met de kunstwedstrijd? Dan kunnen 
ze vanaf maandag 9 oktober een kleurplaat ophalen in wijkcentrum Orca 
aan de Germanenlaan 360. Voor meer info of vragen kunt u terecht bij 
Ingvild Lith, de Sociaal Beheerder van wijkcentrum Orca.

Theatervoorstelling
Verder organiseert De Brede School in samenwerking met Orca in 
november weer een theatervoorstelling in het wijkcentrum. Eerder dit 
jaar was de voorstelling’Midas en het boterham met pindakaaszakje’ een 
succes.

Ingvild Lith 
Sociaal Beheerder wijkcentrum Orca
M 06 -131 44 371 
E ilith@accres.nl

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

in wijkcentrum Orca 

Fotopresentatie 
Oud Orden 
Wegens het succes van de vorige edities, zal er ook dit 
najaar in wijkcentrum Orca aan de Germanenlaan 360 
weer een fotopresentatie Oud Orden worden gegeven. 

Foto’s op een groot scherm
Dick de Graaf van ‘Apeldoorn-Orden’ en Henk van de 
Waardt van ‘Vereniging Oud-Apeldoorn’ presenteren op 
een groot scherm foto’s van Oud Orden, hierbij vertellen 
zij ‘hoe het vroeger was’ en tevens is er tijd voor vragen 
en/of opmerkingen over de getoonde foto’s.

Aanmelden
We hebben nog geen datum, maar wilt u op de hoogte 
blijven neem dan contact op met de Sociaal Beheerder 
van wijkcentrum Orca, Ingvild Lith, M 06 - 131 44 371,
E ilith@accres.nl 

N.B. heeft u de fotopresentatie al een keer bezocht, dan 
hebben wij uw gegevens en houden we u automatisch op 
de hoogte voor de volgende fotopresentatie!
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                        Mark Sandmann

van de wijkwethouder Mark Sandmann

De click’ms gaan verdwijnen. U weet wel, 
die haken aan lantaarnpalen voor de 
inzameling van plastic, metalen en 
drankpakken. Ik weet dat die haken velen 
van u een doorn in het oog zijn. 
Ik kan me dat voorstellen, ze zorgen soms 
voor overlast en dat is heel vervelend. 
De haken verdwijnen niet allemaal in een 
keer, we halen ze in fasen weg.

Het weghalen van de haken is een van de 
onderdelen van het nieuwe plan Recycleservice 
2025 van onze gemeente. Geen plan over afval 
(want dat bestaat eigenlijk niet), maar over 
recyclen. Als inwoners van Brink en Orden gaat 
u daar - naast het verdwijnen van de haken - 
ook wat van merken.

We draaien het om
Met het plan willen we de hoeveelheid 
restafval nog verder verminderen. Want minder 
restafval betekent minder verspilling van 
waardevolle grondstoffen. We gaan dat doen 
door omgekeerd inzamelen. Nu gooit u 
restafval in de grijze container en brengt u 
PMD-afval (plastic, metalen en drankpakken) 
naar een inzamelpunt. 

Ik heb goed nieuws voor u!

Dat draaien we om. Voortaan gooit u uw 
PMD-afval in de grijze container. Die krijgt een 
oranje deksel. Circulus-Berkel komt die 
container een keer in de twee weken legen. 
Restafval brengt u naar ondergrondse contai-
ners op diverse plekken in de wijk.

We doen wat met reacties
We hebben onze inwoners alle gelegenheid 
gegeven te reageren op ons nieuwe recycle-
plan. Via een speciale website, via social media, 
via RTV Apeldoorn en via de officiële inspraak. 
Veel mensen (uit heel Apeldoorn) maakten 
daarvan gebruik. Door deze reacties hebben 
we ons plan nog aangepast. We beginnen 
bijvoorbeeld in 2018 met een proef voor 
inzameling van luiers. En we hebben het ook 
mogelijk gemaakt dat Circulus-Berkel toch nog 
uw container voor restafval blijft legen, maar 
daar betaalt u dan wel extra voor.

We gaan naar dertig kilo
Dit plan is een nieuwe stap naar nog minder 
afval. Onze gemeente scoort daar landelijk nu 
al heel goed mee. Daar mogen we trots op zijn. 
En dat is zeker ook aan u te danken! Onder 
meer met Schoon Orden draagt u uw steentje 
bij aan een schonere wijk en minder afval. 
Ik ga graag samen met u op weg naar nog 
maar dertig kilo restafval per persoon in 2025!

Mark Sandmann
wethouder Milieu en afval

Het plan vindt u op:
www.recycleservice.apeldoorn.nl

uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de  ijk nieuws ui de wijk nieuws uit
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Mannen met groene vingers
In het gebied van Brink en Orden bent u  
‘de mannen met groene vingers’ vast al 
eens tegen gekomen. Deze groep van vier 
man sterk werkt bij de eenheid Beheer en 
Onderhoud van de gemeente Apeldoorn, 
voornamelijk in de wijk Brink en Orden.  

van de regisseur openbare ruimte Jeanette van Dijk

                        Mark Sandmann

Zij houden zich bezig met het onderhouden van het 
openbaar groen. Denk hierbij aan het knippen van 
hagen, grasmaaien, het aanbrengen van nieuwe 
beplanting en het verwijderen van onkruid. 
Daarnaast zorgen zij ervoor dat de bloemrijke 
bermen er zo mooi uit blijven zien. Dat doen ze 
door de benodigde zaden te oogsten, te drogen  
en daarna weer uit te zaaien. 
Verder bestrijden ze de schadelijke uitheemse 
plantensoorten in de wijk, namelijk de Reuzenberen-
klauw en Japanse duizendknoop. Dat doen ze door 
de planten uit te steken, te plukken of uit te putten 
door steeds weer af te maaien.

Fijne wijk om in te werken
De mannen vinden Brink en Orden een fijne wijk om 
in te werken: “Het groen is hier erg gevarieerd. 
Zo zijn er de mooie lange lanen met bomen en 
bloemrijke bermen zoals de Laan van Spitsbergen 
en de Jachtlaan. Daarnaast zijn er ook mooie 
parken en bosachtige ruigten, zoals Ordenbos en 
het Sprengenpark. Het werk en de mensen die er 
wonen zijn ook gevarieerd, zo is geen dag 
hetzelfde!”

uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de  ijk nieuws ui de wijk nieuws uit

Deze mannen houden zich dagelijks bezig met het openbare groen in onze wijk

Bloemrijke bermen langs de Laan van 
Spitsbergen Reuzenberenklauw Japanse Duizendknoop

Jeanette van Dijk
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Tijdens de economische crisis zijn er heel wat woningbouwprojecten gesneuveld, ook het plan om 
aan de Prins Willem-Alexanderlaan achter de Waterloseweg een appartementencomplex te realiseren. 
De tweede fase van het SIR-55 project aan de Waterloseweg ging ook niet door.
Begin 2013 ging de gemeente aan de slag met de herijking van het bestemmingsplan Brink en Orden. 

CPO-project Groenewoud opgeleverd

Henk Laheij, destijds ook geïnteresseerd in de 
tweede fase van het SIR-project, vatte toen het 
plan op om in het gebied Prins Willem-Alexan-
derlaan / Waterloseweg alsnog een CPO-
project (Collectief Particulier Opdracht-
geverschap) te starten voor een aantal 
levens loopbestendige woningen. Overleg met 
de gemeente resulteerde in een optie voor de 
huidige kavel. 

Na een eerste artikel in de Stentor eind mei 
2013, bleek al dat er veel belangstelling was 
voor dat idee. De eerste infoavond in het 

een nieuwe ‘parel’ voor Apeldoorn-Noordwest

elkaar te krijgen, die durfden te investeren.
Dankzij een aantal informatieavonden, de 
presentatie van het plan in de kavelwinkel 
van de gemeente en publicaties in de Stentor 
waren er in juni 2014 toch twaalf echtparen, 
die ervoor wilden gaan.

Er zijn gedurende het traject nog wel een paar 
mutaties geweest, maar telkens weer was er 
meer dan voldoende animo om de open 
gevallen plaatsen snel weer in te vullen.
In het CPO-project waren de deelnemers zelf 
projectontwikkelaar, kochten gezamenlijk de 
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Duivensportcentrum aan de Beatrixlaan, 
augustus 2013, leverde een groot aantal 
geïnteresseerden op. Er was voldoende basis 
om in december 2013 de CPO-vereniging 
Groenewoud op te richten. Het bestuur werd 
gevormd door Henk Laheij en Gerard Laks. 
Zij hebben vanaf het begin samen de kar 
getrokken. 

Maar geïnteresseerd zijn is één, meedoen is 
een tweede en er bleven op een bepaald 
moment maar drie echte kandidaten over.  
Een hele klus om de benodigde deelnemers bij 

Wijkwethouder Mark Sandmann blikt terug op het project

Wethouder Mark Sandmann en bewoner Truus Overbeek 
planten een boompje als openingshandeling 
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grond en selecteerden een architect (Architek-
tengroep Gelderland uit Zelhem) om met hem 
een ontwerp te maken. 

Met de gemeente is veel gediscussieerd over 
de planinvulling, ook de CRK (welstandcommis-
sie) werd direct betrokken bij de eerste 
ontwerpschetsen. 
Met de bewoners van de SIR-woningen aan de 
Waterloseweg is een aantal keren overlegd 
over de woningen en de inrichting van het 
openbaar groen.
Dit alles heeft ertoe geleid, dat de vereniging 
groen licht kreeg en uiteindelijk de kavel voor 
de twaalf woningen kon verwerven.
Olaf Prinsen tekende op zijn laatste werkdag 
als wethouder namens de gemeente het 
verkoopcontract voor de kavel.

Al tijdens het ontwerptraject werd een 
aannemer (Van Campen Bouwgroep uit 
Zelhem) geselecteerd, met wie de ontwerpen 

Groenewoud biedt een afwisselende architectuur

nieuws uit de wijk

Alle bewoners van GroenewoudMuzikale omlijsting verzorgd door Bert Louissen

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

in bouwteamverband afgerond werden.
Gedurende de bouw werden de deelnemers 
door het bestuur vertegenwoordigd in het 
bouwoverleg. Uiteraard is er gedurende het 
hele traject professionele begeleiding 
ingehuurd, afgestemd op de betreffende fase.

Met een grote regelmaat zijn de leden bij 
elkaar gekomen om gemeenschappelijke 
keuzes, zoals toe te passen materialen, de 
ontwerpen en vele andere zaken, met elkaar  
te bespreken en beslissingen te nemen.  
Door de goede contacten met de wijkraad 
konden we voor die bijeenkomsten gebruik 
maken van het wijkgebouw +Punt en later van 
een ruimte in OBS Spitsbergen.

Met de bewoners van de SIR-woningen aan de 
Waterloseweg is overlegd over de invulling 
van de omgeving. De bouw is begin 2016 
gestart en heeft aanmerkelijk langer geduurd 
dan voorzien was, maar wat er uiteindelijk is 

gerealiseerd, zijn twaalf fraaie, ruime en 
energiezuinige woningen, allemaal met hun 
eigen indeling en gebouwd volgens de 
richtlijnen van deze tijd. Ook de voortuinen zijn 
in onderling overleg als een geheel aangelegd 
door hoveniersbedrijf Weultjes uit Vaassen, 
naar een ontwerp van Ineke Koning, een van de 
deelnemers. Het geheel ziet er heel harmonieus 
uit.

Samen met de inrichting van de openbare 
ruimte, die in de herfst wordt afgerond, heeft de 
wijk Brink en Orden er een heel mooie entree 
van de wijk bij gekregen, een ‘parel’ voor 
Apeldoorn-Noordwest.

Kijk voor meer informatie op:
www.cpogroenewoud.nl 





11nieuws uit de wijk

Japanse Toyoharibehandeling bij Metafysiek

De advertentie van Metafysiek in dit wijkblad is u misschien weleens opgevallen. In deze 
rubriek waarin wij een ondernemer in de wijk interviewen is het nu tijd voor Frank van 
Rantwijk van de acupunctuurpraktijk Metafysiek aan de Schotweg 34. Vanaf 1978 
werkten hij en zijn vrouw Mirjam als fysiotherapeut in Apeldoorn. Vanaf 1983 ging 
Frank ook werken als acupuncturist en in 2001 is hij zich volledig gaan richten op de 
acupunctuur. Mirjam werkt nu als praktijkondersteuner en regelt allerlei zaken die erbij 
komen als je een praktijk hebt.

Uw Wijknieuws laat in deze rubriek 
een ondernemer uit onze woonwijk 
aan het woord. 

De enige in Apeldoorn

Tot nu toe is Frank de enige in Apeldoorn die de 
Japanse Toyoharibehandeling toepast. Deze 
behandeling is nog vrij onbekend en wordt 
vooral in de Randstad uitgeoefend. Over deze 
specifieke behandeling het volgende.

Bij acupunctuur zullen veel mensen denken aan 
naalden die meestal ongeveer twintig minuten 
in het lichaam blijven, dat klopt, maar dan 
hebben we het vooral over Chinese 
acupunctuur. Bij Japanse acupunctuur wordt 
gebruik gemaakt van dunnere naaldjes (0.12 - 
0.14 mm) van staal, zilver of goud en de patiënt 
wordt veel ondieper geprikt, waardoor je er 
vrijwel niets van voelt. Een naaldje is hoogstens 
een paar minuten in het lichaam.

Toyohari is nog subtieler van aard, de zeer 
dunne naalden worden niet door de huid 
geprikt en ook wordt er wel gebruik gemaakt 
van een soort naald met een bolletje aan het 
uiteinde, waarmee over een acupunctuurpunt 
wordt gestreken. Tijdens de behandeling houdt 
de behandelaar via buik- en polsdiagnostiek de 
veranderingen bij de patiënt in de gaten. Prettig 
is dat mensen die slecht tegen prikken kunnen, 
de behandeling als comfortabel en 
ontspannend ervaren. 

Frank van Rantwijck in zijn praktijk

“Mijn acupunctuurbehandeling is er in eerste 
instantie op gericht om iemand dichter bij 
zichzelf te brengen, meer in harmonie met zijn 
bestemming. Dit resulteert in een betere 
lichamelijke en geestelijke gezondheid en dus in 
meer welbevinden”.

Als je ervan uitgaat dat de methode is gericht 
op het behoud of herstel van het juiste 
evenwicht tussen de verschillende orgaan- en 
meridiaanfuncties kan gesteld worden dat je 
een acupunctuurbehandeling bij vrijwel alle 
klachten kunt inzetten. Frank: ”hetzij om een 
genezingsproces naar volledig herstel te 
bevorderen of om in ieder geval eventuele 
verergering van een situatie zoveel mogelijk 
tegen te gaan en om eraan bij te dragen dat 
iemand, ondanks zijn ziekte, zich zo prettig 
mogelijk voelt en optimaal kan functioneren”.

Ook hooggevoelige mensen en jonge kinderen 
(er geldt een lager tarief tot twaalf jaar) 
kunnen baat hebben bij zo’n acupunctuur-
behandeling, ouders worden intensief bij de 
behandeling betrokken en krijgen instructies 
mee zodat ze hun kind met eenvoudige 
middelen zelf thuis dagelijks kunnen 
behandelen.

Tenslotte: in het aanvullend pakket van 
verschillende zorgverzekeraars worden de 
behandelingen gedeeltelijk vergoed.
Voor meer informatie kunt u kijken op de zeer 
uitgebreide website www.metafysiek.nl

De behandelruimte
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Notitieblokken Papier

Schrijfwaren Inkt cartridges
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Kruidenier in Orden

Toen de heer De Vries aan het begin van 
de twintigste eeuw (1904) opdracht gaf tot 
de bouw van een pand, was er beslist 
geen sprake van een woonwijk. Enkele 
huisjes aan de Zesslagweg waren zojuist 
afgebrand. Hier en daar stond er in Orden 
een boerenhoeve, een enkel wasserijtje 
misschien, groeiden er bremstruiken, 
bosjes en heideveldjes. 

In 1906 heeft De Vries grond gekocht op de 
hoek van de Zesslagweg (Ruysdaellaan) en 
Waterlooscheweg (Frans van Mierisstraat) en 
er een groot pand op gebouwd. In het midden 
van het pand lag de gang met aansluitend de 
voorkamer, woonkamer en slaapkamer achter 
elkaar. Aan de andere zijde van de gang was 
de winkel, de trap naar zolder(later was daar 
het kantoor) en daarachter de bakkerij met 
zijdeur. Dan had je daarachter het achterhuis 
met pomp en de kolenschuur. Voor de deur staat 
Gerritje Huisman, de huishoudelijke hulp uit 
Terwolde. 

Waagstuk
Orden en Waterloo hadden in die tijd bepaald 
nog niet het karakter van een woonwijk. Dat 
zou allemaal pas veel later komen. Het was dan 
ook een heel waagstuk voor de ondernemer om 
daar een winkel te beginnen hoewel papier-
fabriek Van Gelder tamelijk dicht in de buurt 
was. De Vries heeft in die tijd vermoedelijk 
gegokt op klandizie uit die kringen. Hij deed 
niet alleen in kruidenierswaren maar dreef ook 
een bakkerij en was kolenhandelaar. 
Enkele jaren later werd aan de overkant, de 
huidige Ruysdaellaan 1, een nieuwe bakkerij 
gebouwd. Of deze ook als bakkerij in gebruik is 

genomen is niet bekend. Na De Vries heeft de 
heer Vaartjes hier als kruidenier zijn brood 
verdiend. Over hem is (nog) niet zoveel 
bekend. Na Vaartjes was het de familie 
Ligtenberg die er de scepter zwaaide.

Gezonde lucht
De familie Ligtenberg komt oorspronkelijk uit 
Drenthe. De heer Ligtenberg wist al vroeg dat 
hij kruidenier wilde worden. Alhoewel men 
verwachtte dat hij met zijn Mulo diploma 
minstens op kantoor zou gaan werken ging hij 
met de transportfiets bij de klanten langs om de 
boodschappen aan huis te brengen. 

De heer Ligtenberg: “de klanten schreven in het 
boekje wat ze die week wilden hebben. In de 
winkel werden de boodschappen klaargezet, 
deze gingen in de mand met een doek tussen de 
verschillende boodschappen. Later werden er 
papieren zakken gebruikt.” Al snel wist hij dat hij 
mevrouw Ligtenberg wel leuk vond, maar deze 
had al een vriend. Toen hij hoorde dat deze 
vriendschap over was liet hij alles achter om 

1906, net na de nieuwbouw was Orden nog een wijk met bremstruiken, bosjes en heideveldjes

kijk in de wijk... toen en nu
Er zijn in onze wijk een aantal 
bijzondere straten en plekken met 
een rijke geschiedenis. In het vorige 
Wijknieuws heeft u al kunnen lezen 
over de Schaapweg en Bronbeek. 
Deze keer is er een bijdrage over 
een kruidenier in Orden, geschreven 
en van foto’s voorzien door twee 
wijkbewoners, Cor Broekhuis en 
Dick de Graaf, beiden leden van de 
Vereniging Oud Apeldoorn, waarbij 
Cor de ledenadministratie verzorgt. 
Ze hebben aangegeven voortaan in 
deze rubriek Kijk in de wijk... toen  
en nu iets over zo’n bijzondere  
plek te schrijven.

haar aan de haak te slaan. Hij heeft een aantal 
jaren als ambulant chef voor AH in Haarlem 
gewerkt totdat hij in Zwolle zijn eerste zaak 
begon. Inmiddels worden ook de kinderen 
geboren. Vanwege de gezonde lucht hier is het 
gezin naar Apeldoorn gekomen. Hier werd de 
kruidenierszaak van de familie Vaartjes 
overgenomen. Deze familie ging een tabaks-
zaak runnen op de hoek Koning Lodewijklaan / 
Asselsestraat.

Wel twintig man personeel
Mevrouw en mijnheer Ligtenberg vertellen 
honderduit over hun leven aan de Waterlose-
weg. Het was drieëndertig jaar hun lust en hun 
leven. Ze gingen erg op in het vak van 
kruidenier, maar ook in de contacten die ze 
hadden met de klanten. Ook vertellen ze graag 
over hun personeel, op sommige momenten wel 
twintig mensen. Een dame heeft bijna vijfentwin-
tig jaar bij hen gewerkt. 

In mei stopten ze met de zaak en in november 
zou de mijlpaal bereikt zijn. Hoewel de datum 
niet helemaal gehaald werd hebben ze er wel 
de nodige aandacht aan besteed. Juist door hun 
liefde voor het vak en de contacten is het hun 
gelukt om ook tijdens de nodige tegenslagen 
gewoon door te werken en er toch weer 
bovenop te komen. 

1983, het pand zoals veel Ordenaren het nog kennen
2014, de winkel is verdwenen, 
op het terrein staan nu drie woningen



20ste Buitenspeeldag Mauvestraat 
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Antoinnette Bletterman in het zonnetje gezet door wijkwethouder Sandmann

De twintigste editie van de buitenspeeldag aan 
de Mauvestraat zit er weer op. Behalve de ruim 
350 kinderen waren ook dit jaar weer ouders, 
opa’s en oma’s goed vertegenwoordigd. Terwijl 
de kinderen heerlijk aan het spelen waren 
tijdens deze mooie zonnige woensdagmiddag, 
zaten ze gezellig met elkaar te praten.

De beide springkussens waren zeker bij de jongste 
kinderen favoriet en natuurlijk het stoepkrijten. 
Hier waren aan het eind van de middag mooie prijzen 
mee te winnen. De wat ouderen hebben zich prima 
vermaakt met o.a. het tafelvoetbalspel, twister, mega 
4 op een rij, mep the frog en de fel rode rodeostier. 
Ook was er voor iedereen een verrassing, drinken, 
popcorn, een heerlijke suikerspin en een lekkere 

Antoinnette organiseerde de buitenspeeldag voor de 20ste keer
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pizzapunt. De pizzaman van Domino’s had een 
superdrukke middag en heeft heel wat keren 
heen en weer moeten rijden!

Tegen het eind van de middag kreeg deze 
editie een speciaal tintje omdat onze wet-
houder Mark Sandmann speciaal naar Orden 
was gekomen om Antoinnette Bletterman in het 
zonnetje te zetten.
Antoinnette heeft voor de twintigste keer deze 
buitenspeeldag georganiseerd.
Mark Sandmann sprak zijn waardering uit en 
overhandigde haar enkele cadeaus. Volgens 
hem mag de buurt blij zijn met deze actieve 
vrijwilliger.
Ook waren er felicitaties en cadeaus van 
Stimenz en woningbouwvereniging Ons Huis 
en….
volgens veel kinderen was de middag veel te 
snel voorbij.
Met dank aan de vele vrijwilligers die dit weer 
mogelijk hebben gemaakt.

Hoera! Scoutinggroep Sint Victor viert feest!
Dit jaar bestaat de groep zestig jaar. 
Misschien heeft u er al wat van meege-
kregen door de mooie posters die in 
Apeldoorn en omstreken te vinden zijn? 
Of heeft u onze vrolijke vossenjacht 
gezien in Berg & Bos? 

Bij een feestje hoort natuurlijk taart. Dat 
was afgelopen zaterdag 10 juni zo ver.
Banketbakkerij Maassen heeft voor 
iedere speltak een overheerlijke slag-
roomtaart gemaakt. Speciaal met ons 
jubileumlogo er op! 

Met nog een groepszomerkamp en een 
feestmiddag in het najaar op de 
planning wordt dit een mooi feestjaar 
voor de groep! 

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

Gezellige drukte op deze zonnige dag
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Werkgroep Asselsestraat
zoekt buurtgenoten
Rond 1986 was Lambert Hoving een van de oprichters van de 
werkgroep Asselsestraat en omgeving, die nu dus al dertig jaar 
bestaat. Hij kreeg al snel versterking van Gerhard Brummelkamp 
en Theo van Kerkhof. Zij zijn nog steeds actief als het gaat om 
hun wijk mooi en leefbaar te houden.

Deze wijk bevindt zich zoals de naam al doet vermoeden aan de 
Asselsestraat en wel het gedeelte buiten de laan Van Spitsbergen, de 
Driehoek en de Chamavenlaan en omgeving. Lambert en Theo met wie 
wij spraken, benadrukken dat zij geen actiegroep zijn maar vooral alert 
willen zijn op nieuwe ontwikkelingen in en bij hun wijk.
 
Door middel van overleg met verschillende partijen, zoals de gemeente 
en de drie wijkraden (Berg & Bos, De Sprengen en Brink & Orden)
probeert de groep invloed uit te oefenen, zodat (bestemmings)plannen 
passen voor de buurt. Zij doet dit door ‘het lezen van de kleine 
lettertjes en het lezen van wat er niet staat’, dus door vooruit te denken. 
Bewoners van de wijk worden zo nodig benaderd via folders, e-mail of 
door langs de deur te gaan.

De start van de werkgroep was rond 1986 toen er met succes ingegre-
pen werd in het bestemmingsplan Apeldoorn West. In dit plan zou de 
parkeerplaats bij de Apenheul opgeheven worden en worden ver-
plaatst naar de Asselsestraat, waar dan ook de ingang naar de 
Apenheul zou komen. Dit zou daar aanzienlijke verkeersoverlast 
veroorzaken. 

En nu, dertig jaar verder, zijn er weer problemen met de parkeervoor-
zieningen voor de Apenheul en zal een deel van het AGOVV-terrein als 
extra parkeerplaats worden gebruikt. Dit betekent weer overlast voor 
de wijkbewoners. Een door de werkgroep bedacht ‘transferium/
shuttleplan’ dat gunstig zou uitpakken voor de buurt door het voorko-
men van verkeersoverlast en voor de gemeente bovendien kostentech-
nisch zeer aantrekkelijk was, heeft de gemeente niet kunnen overtuigen.

Al eerder heeft de werkgroep zich ook actief bemoeid met de proble-
matiek rond AGOVV: zo was er in een ontwerpbestemmingsplan voor 
AGOVV in 2010 een hal gepland ter grootte van ruim twee keer de 
Mandalavleugel. Er is toen een bijeenkomst georganiseerd door de 
werkgroep in Mandala, waar pers, politieke partijen en zo’n honderd 
bewoners aanwezig waren met als resultaat dat door de bezwaarschriften 
van meer dan zestig buurtgenoten, de hal er niet is gekomen. 
Nu wil AGOVV met driehonderd leden nog steeds zo’n tweeduizend 
tribuneplaatsen handhaven van de niet meer legale 3250 voor sport-
manifestaties. De werkgroep blijft dat afwijzen.

Nadat in 2013 het bestemmingsplan Park Berg & Bos was vastgesteld, 
waarin de Houtwal (de Werf) aan de Asselsestraat tot bedrijventerrein 
o.a. voor vuilverwerking was aangemerkt, heeft de werkgroep dat met de 
wijkraad met succes bij de Raad van State ongedaan kunnen maken en is 
deze plek in overleg met de gemeente bestemd als houtverwerking en 
opleiding. 

Ook in 2013 heeft de werkgroep invloed uitgeoefend om ervoor te zorgen 
dat het aantal bezoekers van de bosweide in het Park Berg & Bos per 
evenement niet groter zou zijn dan tienduizend. Nog vrij recent, is de 
realisering van een stadscamping naast het terrein van de Houtwal 
uiteindelijk niet doorgegaan.

Veelal werkt de groep samen met of via de wijkraad omdat deze be-
voegdheden heeft en zo invloed uit kan oefenen. Echter, niet altijd is er 
overeenstemming tussen de werkgroep en de wijkraad, al is het alleen 
maar omdat de wijkraad met andere belangen rekening moet houden.

De werkgroep heeft al die jaren veel steun gehad van buurtvrijwilligers 
maar zou graag aanvulling zoeken bij een aantal buurtgenoten, om mee te 
denken over het leefbaar houden van hun mooie omgeving.
Bel Lambert Hoving T 055 355 16 84, Theo van Kerkhof T 055 355 64 74 of 
Gerhard Brummelkamp T 055 355 28 90.

voor behoud van leefbaarheid en mooie omgeving

Weet u dat … 
... uw wijkraad sinds een aantal jaren 
bij de Dekamarkt en in het +Punt een 
brievenbus geplaatst heeft?
In het verleden heeft er ook een 
gestaan bij de C1000, maar met de 
verandering in een AH-winkel
is deze niet meer teruggeplaatst.

In deze brievenbussen kunt u als 
wijkbewoner uw vraag stellen aan 
iemand van het bestuur of een  

idee, suggestie of vraag?

commissielid of een suggestie doen. Dit 
kan natuurlijk van alles zijn: een leuk idee 
voor verfraaiing van de wijk, een goede 
tip, signalering van (verkeers) problemen 
of iets anders wat met onze wijk te maken 
heeft.
Helaas wordt er zo goed als geen gebruik 
van deze bussen gemaakt.
Vandaar dat we u er nogmaals op willen 
attenderen dat deze bussen er voor u 
staan.

Brievenbus bij de 
Dekamarkt
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thuis in gezinnen

Home-Start
Home-Start is een programma in de opvoedingsondersteuning, waarin ervaren en 
getrainde vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp en vriendschap bieden aan ouders 
met jonge kinderen; hierbij staat de vraag van de ouders centraal. Home-Start wil met het 
programma het zelfvertrouwen van de ouders vergroten en hun sociale relaties 
versterken. 

Het is in 1973 in Engeland ontstaan als aanvul-
ling op de professionele hulp- en dienstverle-
ning. Margaret Harrison, de grondlegster 
werkte lange tijd als vrijwilligster in een 
buurtcentrum in Leicester. Wat opviel was dat 
de gezinnen in haar, als vrijwilligster, vooral een 
andere ouder of vriendin zagen, bij wie zij hun 
hart konden luchten. Harrison ontwikkelde een 
werkwijze waarvan de vorm en uitgangspunten 

dicht bij de gezinnen blijven en die goed 
overdraagbaar is aan vrijwilligers. 

Vanwege positieve resultaten met drie 
proefprojecten in Nederland werd het 
programma in 1998 landelijk ingevoerd. Nu 
kunnen in ruim 130 gemeenten ouders van jonge 
kinderen er gebruik van maken en zijn bij het 
Landelijk Steunpunt Home-Start Nederland 
verschillende organisaties aangesloten op het 
gebied van welzijn, vrijwilligerswerk en 
jeugdgezondheidszorg. 

Het werkt
Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat 
Home-Start een effectief en aangenaam 
programma is voor ouders die kortere of 
langere tijd ondersteuning willen thuis en op 
allerlei terreinen van hun gezinsleven. Tegelij-
kertijd biedt Home-Start veel mensen zinvol en 
aantrekkelijk vrijwilligerswerk.
Home-Start maakt deel uit van het jeugdbeleid 
en wordt ouders aangeboden door de 
gemeente waarin ze wonen, dus ook in 
Apeldoorn. Ouders worden meestal door 
verwijzers – zoals het consultatiebureau, het 
Centrum voor Jeugd en Gezin, de brede 
school, de huisarts of maatschappelijk werk - 
geattendeerd op Home-Start. Ook vinden 
ouders zelf de weg naar Home-Start, via buren 
of kennissen, of via de krant of een brochure.

Hoe werkt het
Elk gezin maakt wel eens een periode door 
waarin het niet zo goed gaat. Dit kan allerlei 
oorzaken hebben: overbelasting door ziekte, 
moeilijkheden met kinderen, weinig sociale 
contacten, problemen op het werk, gebrek aan 
geld of spanningen tussen partners. Meestal 
kunnen gezinnen hun problemen zelf oplossen, 
maar soms hebben gezinnen meer dan anders 
behoefte aan een luisterend oor of ondersteu-
ning bij de opvoeding, of een helpende hand bij 
het oplossen van praktische problemen. Dit zal 
vaker het geval zijn naarmate gezinnen minder 
kunnen terugvallen op een sociaal netwerk. 
Home-Start ondersteunt deze gezinnen vanuit 
de overtuiging dat je, als je jonge kinderen wilt 
steunen, hun ouders moet steunen. Omdat elk 
gezin anders is krijgt ook elk gezin een ander 
‘soort’ steun: een luisterend oor, steun in het 
runnen van een huishouden, tips als je als ouder 
tijd te kort komt. Een vrijwilliger is daarbij geen 
huishoudelijke hulp of oppas, maar iemand die 
samen met de ouder kijkt hoe hij of zij dingen 
beter kan organiseren. 

Na aanmelding bij de Home-Start coördinator 
bespreek je met haar/hem thuis hoe je geholpen 
kan worden. Jouw vragen zijn daarbij het 

Marion Wolbers (links) en Petra Tromp van 
Stimenz

vervolg op pagina 19...



Kapsalon 
aan het Ordenplein 54 

Met en zonder afspraak!  
T 055 355 70 92

Onze kapsters staan voor u klaar op:
maandag 13-20 uur

dinsdag t/m donderdag 8.30 - 17.30 uur
vrijdag 8.30 - 20 uur en zaterdag 8.30 - 15 uur

Weet u dat u ook een abonnement op de kapper  
kunt nemen? Voor meer info vraag uw haarstyliste  

of kijk op www.slimknippen.nl 

www.houseofhairorden.nl 
like ons op facebook: House of hair Orden 
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uitgangspunt, de ondersteuning wordt afge-
stemd op wat voor jou -of jouw gezin- nodig is. 
Daarna wordt een vrijwilliger aan je voorge-
steld. Alle Home-Start vrijwilligers zijn zelf 
ouder, ze kunnen zich goed verplaatsen in 
andere ouders en zijn gemotiveerd om hun 
eigen (opvoed)ervaring met gezinnen te delen. 
Ze volgen altijd een voorbereidende cursus, 
bestaande uit e-learning en groepsbijeenkom-
sten. De cursus wordt afgesloten met een 
certificaat. Hierna wordt de vrijwilliger 
gekoppeld aan een gezin en wordt intensief 
begeleid.
Als het klikt komt de vrijwilliger elke week bij je 
thuis gedurende drie tot twaalf maanden.  
In het begin leer je elkaar kennen en raak je 
vertrouwd met elkaar. Samen bespreek je op 
welke manier jij steun wilt of een helpende 
hand bij praktische zaken. De duur van de 
ondersteuning is afhankelijk van de vraag van 
de ouders. De coördinator heeft regelmatig 
contact met het gezin en de vrijwilliger om te 
kijken of alles naar wens verloopt. Altijd in 
overleg en als de ouders op eigen kracht 
verder kunnen is er een afsluitend gesprek met 
de coördinator. 

Home-Start ervaringen

Moeder Inge
“Met drie kleine kinderen had ik het moeilijk. Alles wilde ik perfect doen, maar ik kreeg het 
niet op rolletjes. Het consultatiebureau verwees mij door naar Home-Start. Vrijwilliger 
Mieke, zelf moeder, had duidelijk veel ervaring. Van haar leerde ik dat het helemaal niet 
erg is als de was niet af is. Je hoeft niet én de kinderen er goed bij hebben lopen én de 
was op orde te hebben én een blinkend schoon huis. Dat stelde me gerust. Ook kon ik goed 
mijn verhaal bij haar kwijt, dat was erg fijn.”

Vrijwilligster Thérèse
“Tien jaar geleden las ik een artikel over Home-Start. Dit sprak mij zo aan, dat ik me direct 
heb aangemeld als vrijwilligster. Tot op de dag van vandaag doe ik dit werk nog met 
evenveel plezier. In de loop der jaren heb ik veel ervaring opgedaan binnen Home-Start, 
waardoor ik gemakkelijker kan omgaan met moeilijke situaties in de gezinnen. Het werk 
heeft bovendien veel betekend voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb bijvoorbeeld 
geleerd dat míjn normen en waarden niet de enige juiste zijn. Ook heb ik beter leren 
relativeren. Maar het belangrijkste is toch wel dat ik heb ervaren dat alleen al een 
luisterend oor zo veel goed kan doen.”

Aanmelden of informatie
Home-Start wordt uitgevoerd door Stimenz en is 
onderdeel van Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Voor gezinnen met oudere kinderen vanaf 7 jaar 
is er Home-Start+ in Apeldoorn. 

Aanmelden als vrijwilliger of vraaggezin kan 
door te bellen met Stimenz: T 088 784 64 64, 
Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn of via 
Apeldoorn@home-start@.nl.

Coördinatoren in Apeldoorn 
Marion Wolbers   Petra Tromp 
M 06 - 54 98 58 92   M 06 - 25 00 97 30 
E m.wolbers@stimenz.nl   E p.tromp@stimenz.nl 

Home-Start thuis in gezinnen

activiteiten van speeltuinvereniging Kindervreugd 

Plezier en griezelen…
•  Op woensdagmiddag 18 oktober is 

er een gezellige herfstactiviteit, maar 
het blijft nog even een verrassing 
wat die activiteit inhoudt. 

•  Griezelen geblazen is het op 
zaterdag 28 oktober. Misschien nog 
wel weer spannender dan het  
afgelopen jaar!

•  En natuurlijk brengt Sinterklaas dit jaar 
ook een bezoekje aan Orden en de 
speeltuin. Op zaterdagmiddag 25 
november is het dan weer zover:  
om 13.00 uur vertrekt Sint met zijn 
muzikale Pieten naar het Ordenplein en 
daarna is er nog een gezellige afsluiting 
in het gebouw op de speeltuin 
Kindervreugd.

Voor de exacte tijden en 
andere informatie: let op 
de facebookpagina van 
speeltuinvereniging Kindervreugd!



Maandag
09.30 - 11.30  Tekenen en schilderen
10.00 - 11.00  Gymnastiek
10.00 - 17.00  Inloop koffie en thee (elke dag)
12.00 - 13.00  Gezamenlijke maaltijd (elke dag behalve 
  zondag
10.30 - 11.45  In gesprek aan de hand van stellingen
14.00 - 16.30  Jeu de boules
14.00 - 16.30  Studiekring
14.00 - 16.30  Sjoelen

Dinsdag
10.00 - 11.30  Dansmix
10.00 - 12.00  Internetcafé
10.30 - 11.45  Weet u nog... gesprek
10.30 - 11.45  Kiwanis poppen maken
10.30 - 11.45  Creatief met verf en decoratiemateriaal
14.30 - 16.00  Rummikub en scrabbelen
19.30 - 21.30  Mandala tekenen (2e dinsdag van de maand)

Woensdag
09.30 - 10.30  Gymnastiek
09.30 - 11.00  Engelse les
10.00 - 11.45  Hobbyinstuif
10.45 - 11.45  Gymnastiek
13.30 - 15.30  Studiekring
14.30 - 16.30 Spelletjesmiddag
14.30 - 16.30  (Rolstoel)wandelgroep
14.30 - 16.30  Koersbal
17.15 - 18.45 Eetcafé

Donderdag
09.15 - 10.15 Conditietraining bootcamp
10.00 - 11.00 Tai Chi
10.45 - 11.45 Spelletjesinstuif
10.45 - 11.45  Rolstoel/rollator wandelen
13.30 - 16.30  Bridge
14.00 - 15.00  Sportief wandelen
14.00 - 16.30  Spelletjesinstuif

Activiteitenagenda Mandala
Vrijdag
10.00 - 12.00 Naai en herstel
10.30 - 12.00  Sjoelen
11.00 - 11.45  Geheugentraining
13.30 - 16.30 Spelletjesinstuif
14.30 - 16.00  Stijldansen
17.15 - 18.45 Eetcafé
19.30 - 21.30  Bingo (laatste vrijdag van de maand)

Zaterdag
10.00 - 13.30  Inloop koffie en thee
12.00 - 13.00  Gezamenlijke maaltijd

Zondag 
10.00 - 12.00  Inloop koffie en thee

Cursussen in Mandala
Wist u dat u mee kunt doen met verschillende cursussen in 
Mandala? De cursussen worden gegeven door docenten van 
Stimenz, het gaat om: Gymnastiek op meerdere dagen, 
Tekenen en schilderen maandag, Dansmix, Tai Chi en bloem-
schikken. Voor dagen en tijden zie de activiteitenagenda 
hiernaast. 
Wilt u informatie over de lessen of cursussen?  
Neem dan contact op met Elise Vlietstra,  
E e.vlietstra@stimenz.nl of M 06 - 542 386 75.

Zin om vrijwilligerswerk te doen?
Wij zijn ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! 
Er zijn in Mandala diverse vacatures o.a.:
• schaakvrijwilliger
• begeleider tekenen en schilderen op de vrijdagmiddag
• lichte schoonmaakwerkzaamheden verrichten. 
Bent u die verbindende factor en een sociale spin in het web? 
Neem dan contact op met Elise Vlietstra, 
email: e.vlietstra@stimenz.nl, M 06 - 542 386 75 of Jeannet 
Kamphuis, E jeannet.kamphuis@zgapeldoorn.nl 
T 055 - 357 91 07.

donderdag 7 september 
13.30 - 15.30  Creatief en Koffie
maandag 11 september 
09.30 - 12.00 Tussen Muziek en Koffie 
donderdag 21 september 
13.30 - 15.30  Creatief en Koffie
maandag 25 september 
09.30 - 12.00 Tussen Muziek en Koffie 
maandag 2 oktober  
09.30 - 12.00 Tussen Kunst en Koffie
donderdag 5 oktober 
13.30 - 15.30  Creatief en Koffie
maandag 9 oktober  
09.30 - 12.00 Tussen Muziek en Koffie

Activiteitenagenda wijkcentrum Orca
donderdag 19 oktober  
13.30 - 15.30 Creatief en Koffie
maandag 23 oktober 
09.30 - 12.00  Tussen Muziek en Koffie
zaterdag 28 oktober  
11.00 - 16.00 Kunst- en Herfstfair
donderdag 2 november 
13.30 - 15.30  Creatief en Koffie
maandag 6 november 
09.30 - 12.00 Tussen Kunst en Koffie
maandag 13 november 
09.30 - 12.00 Tussen Muziek en Koffie
donderdag 16 november 
13.30 - 15.30  Creatief en Koffie

maandag 27 november 
09.30 - 12.00  Tussen Muziek en Koffie
donderdag 30 november 
13.30 - 15.30 Creatief en Koffie
maandag 4 december 
09.30 - 12.00 Tussen Kunst en Koffie
maandag 11 december 
09.30 - 12.00 Tussen Muziek en Koffie
donderdag 14 december 
13.30 - 15.30 Creatief en Koffie
donderdag 14 december 
13.30 - 15.30 Kerststukje maken
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Ontmoetingsplekken in onze wijk

De nieuwe dagbestedingsplek in onze wijk: de Houtwal van Keten Groen

Hetzelfde geldt voor Mandala aan de 
Sportlaan 2, dichtbij het winkelcentrum en het 
Orderbos. Ook hier kunnen bewoners elkaar 
ontmoeten in een gezellige omgeving en aan 
allerlei activiteiten deelnemen. Van Mandala 
kunt u de agenda op de linkerpagina bekijken.
Kijk ook eens voor meer informatie over de 
ontmoetingsplekken op: 
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl

Nieuw: Keten Groen de Houtwal
Nieuw is Keten Groen: de Houtwal aan de 
Asselsestraat 328b, aan de rand van Park  
Berg & Bos. Dit wordt een dagbestedingsplek 
genoemd, waar een aantal mensen onder 
begeleiding, in een groep of alleen,  
werkzaamheden verricht in het groen. 

Wat is een dagbestedingsplek?
Een dagbestedingsplek is een algemene 
voorziening waarvoor geen verwijzing, 

Ze worden al vaker genoemd in het 
Wijknieuws, maar nu nog eens op een 
rijtje: In +Punt Orden aan de 
Germanenlaan 370 kan jong en oud uit de 
buurt Orden elkaar ontmoeten. 
Het is eigenlijk een soort huiskamer waar 
buurtbewoners gezellig samen 
koffiedrinken of meedoen aan een 
activiteit. Gedurende de hele week worden 
er activiteiten georganiseerd door 
verschillende organisaties. Zie de 
activiteitenagenda op de volgende pagina.

beschikking of indicatie nodig is. Je kunt er 
actief zijn, een regelmatig dagritme krijgen  
en in contact komen met anderen. 
De werkzaamheden variëren per seizoen en 
zijn binnen en buiten. Binnen wordt er o.a. aan 
houtbewerking gedaan, bloemschikken en het 
maken van woonaccessoires. Deze worden op 
speciale markten verkocht, maar bijvoorbeeld 
ook via de verschillende ontmoetingsplekken. 
De werkzaamheden buiten bestaan uit 
bosbewerking, maaien, snoeien en schoffelen. 
In enkele gevallen kan het werken hier, leiden 
naar betaald werk. 

Meer informatie
Voor meer informatie over dagbesteding in  
het algemeen, kijk op: 
www.dagbesteding.apeldoorn.nl
Wilt u meer informatie over de Houtwal,  
dan kunt u mailen met de werkbegeleidster:
E janny.vermaeten@siza.nl 

Alle activiteiten m.u.v. kerstukje maken zijn 
vrije inloop, iedereen is welkom, we 
vragen alleen een kleine vergoeding van € 
0,50 voor een kopje koffie en/of thee.
 

De gezellige werkplek van ontmoetingsplek de Houtwal aan de Asselsestraat



                                        KOM EENS BUURTENKOM EENS BUURTENKOM EENS BUURTENKOM EENS BUURTEN    
        IN HETIN HETIN HETIN HET    

 
 
 
 
 

Koffie Ochtend 
Vrije inloop voor een heerlijk kopje koffie om 
gezellig met de buurtbewoners bij te praten. 
Dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur. 
Koffie is gratis! 
 

Samen koken en eten. 
Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.30 tot 18.30 
uur. Aanmelden dag ervoor, 12.00 uur. Deelname: € 3,50. 
 

Hobbyavond 
Iedere maandagavond van 19.00 tot 21.30 uur. Gelieve uw eigen 
hobbymaterialen mee te nemen. Deelname: Gratis. 
 

Workshop Breien & haken 
Iedere woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur wordt er een 
workshop Breien & haken voor beginners en gevorderden gegeven.  
Gelieve uw eigen materialen mee te nemen. 
 

Dagbesteding (GGNet) 
Dagbesteding brengt (buurt)bewoners samen die graag creatief of 
actief bezig zijn. Zij blazen hun oude hobby’s nieuw leven in, pakken 
nieuwe activiteiten op en ontdekken talenten bij zichzelf opnieuw. 
Natuurlijk onder genot van een kopje koffie en een gezellig praatje. 
Elke maandag en donderdag van 09.00 tot 13.00 uur.  
Deelname: CIZ-indicatie afhankelijk. 
 

Lunch uurtje 
Elke donder- en vrijdagmiddag van 12.00 tot 13.00 
uur. Aanmelden dag ervoor. Deelname € 2,00. 
 

Spelletjes Avond 
Heeft u zin om een keer een spelletje te komen 
spelen? Wat voor spelletjes? Wat dacht u van bijvoorbeeld 
rummikub, scrabble, dammen, sjoelen, kaarten, enz. Dat kan iedere 
dinsdagavond van 19.00 tot 20.45 uur. Deelname: Gratis. 
 

Formulieren spreekuur. 
Iedere dinsdag en donderdag van 09.00 tot 13.00 uur. Wij bieden u 
hulp bij allerlei zaken, zoals: Formulieren, bezwaarschriften, toeslagen, 
uitkeringen, kwijtscheldingen, bijzondere bijstand, regelrecht, studie-
kosten, zorgverzekering, voedselbank, geldzaken, bijstand, bewinds-
voering, betalingsregelingen. Ook  als  uw  vraag  hier  niet  tussen  
staat,  bent  u  van  harte  welkom.   
 

Spreekuur Sociaal raadslieden 
Sociaal juridisch informatie, advies en dienstverlening over o.a. 
sociale zekerheidsrecht, werk, inkomen, schulden,  belastingen, 
personen en familierecht en consumentenrecht.  
Elke dinsdag van 13.00 - 15.00 uur is er spreekuur. 
 
Team Schoon in Orden. 
Samen met andere (buurt)bewoners zwerfvuil opruimen in de wijk. 
Elke woensdagochtend in de oneven weken van 10.00 tot 11.00 uur. 
 

Spreekuur wijkagent 
Buurtbewoners die iets willen melden aan wijkagent 
Eddie van Essen of hem een vraag willen stellen, 
kunnen elke maandag van 14.00 tot 15.00 uur terecht 
op zijn spreekuur. 
 

Eerste Hulp Bij Computers 
Iedere vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur helpen wij u graag met 
kleine PC, Tablet of Telefoon problemen. Wij komen echter niet aan 
huis. Evt. materiaalkosten zijn voor uzelf. 
 

Inloop & spreekuur 
Een (individueel)  gesprek, een luisterend oor, Samen iets opzoeken 
(op de computer), Hulp bij het lezen van post of het invullen van 
formulieren. Dit alles onder een genot van een kopje koffie of thee. 
 

Maandag 15.00 tot 20.00 uur     
Dinsdag 13.00 tot 17.00 uur     
Woensdag 10.00 tot 12.00 uur & 13.30 tot 16.30 uur 
Donderdag 13.00 tot 17.00 uur     
Vrijdag 12.00 tot 15.00 uur     
 

De Buurthuiskamer 
Bent u het bankhangen op de vrijdagavond ook beu? Kom dan 
gezellig naar "de Buurthuiskamer" in +Punt Orden! Gezellig een 
babbel maken, TV of film kijken, kaartje leggen, darten of gewoon 
lekker met je hobby (breien, haken, schilderen, enz.) bezig zijn.  
Iedere vrijdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. Deelname: Gratis 
 

Ontmoet elkaar 
Elke woensdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur bent u 
van harte welkom samen met uw kinderen. Een middag om samen 
met uw kind en andere ouders met hun kinderen te lezen, te 
knutselen, huiswerk maken/plannen. Hebben jullie een boekje wat 
je graag wilt lezen, knutselspulletjes waar je mee aan de slag wilt, 
neem dat dan mee.  
 

Kinderzwerfboek-Station 
Bij ontmoetingsplek +Punt Orden staat een Kinderzwerfboek-station, 
een kast vol met kinderzwerfboeken. Kinderen kunnen hier een boek 
uitzoeken om thuis te lezen en daarna weer uit zwerven te sturen. Ze 
kunnen op vrijdagavond tussen 19.30 - 20.30 uur een eigen boek 
brengen dat een ander kind mag lezen. Er zijn dan zwerfstickers 
aanwezig. 
 

Fiets Kluspunt 
Op dinsdag en donderdag van 16.00 tot 17.00 uur (op afspraak) is 
het Fiets Kluspunt open. Lekke band, kapotte lamp, ketting eraf? 
Maak een afspraak en laat je fiets maken. Kosten materiaal voor 
eigen rekening. Overige kosten zie prijslijst. 
 

Ontspanning / Yoga 
Op vrijdag van 09.30 - 10.30 en van 10.45 - 11.45 uur kunt u 
verschillende technieken oefenen om te leren ontspannen in de 
souterrain van ontmoetingsplek +Punt Orden. Prijs: € 0,50 
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stichting voorkomt eenzaamheid

Vier het Leven!

Stichting Vier het Leven organiseert culturele 
activiteiten voor ouderen (65+) die niet graag 
alleen op stap gaan. Zij worden thuis opgehaald 
door een gastheer of gastvrouw van Vier het 
Leven en samen met andere gasten gaan zij 
gezellig naar de bioscoop, een concert, een 
theatervoorstelling of naar een museum.  
De deelnemers genieten van een drankje 
tussendoor en elkaars gezelschap en worden na 
afloop weer veilig thuisgebracht. 
Vier het Leven inspireert en brengt mensen samen. 
De Stichting heeft als doelstelling dat ouderen 
mee kunnen blijven doen en onderdeel kunnen 
blijven uitmaken van de maatschappij door samen 
te genieten van een middag of avond uit.

Missie van Vier het Leven
Mensen die een hoge leeftijd bereiken, zitten 
vaak thuis. Veel ouderen verliezen zo gaande-
weg het contact met anderen, met de maatschap-
pij, met het leven. Stichting Vier het Leven zet zich 
in om die verbinding te herstellen. Doel is een 
positieve bijdrage te leveren aan het beperken 
van eenzaamheid en voorkomen van sociaal 
isolement. Dit doen we door ouderen persoonlijk 
te begeleiden bij film-, concert-, museum- en 
theaterbezoek. Wij nemen de drempels weg die 
ouderen tegenhouden om de deur uit te gaan.  

Zo faciliteren we nieuwe ervaringen die het leven de 
moeite waard maken. Sociaal-culturele arrangemen-
ten lenen zich bij uitstek voor deze missie. Een mooie 
voorstelling dompelt je onder in een andere 
belevingswereld die confronteert, verleidt, verrast en 
ontroert. Je ontmoet bekende en nieuwe mensen en 
voelt je weer even écht verbonden. 

Veel ouderen zijn niet in staat om zelfstandig hun 
uitstapjes te regelen. Terwijl juist de sociale aspecten 
een essentiële rol spelen in het verbeteren van de 
kwaliteit van leven. Blijven meedoen aan maatschap-
pelijke activiteiten is daarom essentieel. Het kost veel 
moeite om anderen te ontmoeten en de deur uit te 
gaan. 

Het gevoel er weer bij te horen
De Stichting wil met dit project een positieve 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven voor 
senioren op basis van de behoefte van het individu:
•  een nieuwe belevenis om naar uit te kijken en nog 

lang van na te genieten;
•  een positieve bijdrage aan het voorkomen van 

sociaal isolement;
•  nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe sociale 

contacten leggen en de onderlinge band verstevi-
gen;

•   het gevoel krijgen er weer bij te horen en het 
stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid;

•   een nieuwe mogelijkheid tot verrijking van de geest 
en persoonlijke ontwikkeling.

Omdat de Stichting de activiteiten zo betaalbaar 
mogelijk wil houden, betalen de deelnemers slechts 
een deel van de werkelijke kosten. 

Wilt u meer weten? Kijk dan op: 
https://www.4hetleven.nl/

Foto: © Shutterstock

Onlangs lazen we een artikel over vereenzaming onder ouderen. 
Hierin werd ‘Vier het Leven’ ook genoemd. Erg benieuwd naar 
wat dit nu precies is, zijn we op onderzoek uitgegaan: welkom 
bij Stichting Vier het Leven!  En omdat eenzaamheid in elke wijk 
voorkomt wilden wij u deze informatie niet onthouden.
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Genealogie of stamboomonderzoek

speuren naar voorouders in archieven

Over het algemeen verstaan we onder genealogie 
het verzamelen, ordenen, registreren, bewaren, 
leren, onderzoeken en publiceren van gegevens van 
voorzaten, nazaten en hun relaties. 
Genealogie, ofwel familiegeschiedenis of stamboom-
onderzoek, staat al eeuwenlang in de belangstelling. 
Inmiddels is de kennis van de eigen familiegeschiede-
nis voor vrijwel iedereen bereikbaar geworden. 
Het bezoeken van archieven was voor het digitale 
tijdperk de manier om informatie te verzamelen.  
Ik geniet van de bezoeken aan het Gelders archief. 
Het zoeken in de fiches en boeken (DTB- boeken: 
doop-, trouw- en begraafboeken) en dan het vinden 
van een ontbrekend stukje, een naam of juist het 
‘bewijs’ van iets vinden door een akte te ontdekken. 

Diverse archieven om in te zoeken
In elke provincie bevindt zich een Rijksarchief waar 
alle archiefstukken van elke gemeenteadministratie 
worden ondergebracht. Grotere steden hebben een 
eigen archiefdienst, alleen hun administratie is daar 
ondergebracht. Verder zijn er streekarchiefdiensten, 
alle archiefstukken van dorpen in een bepaald gebied 
zijn daar te vinden. 

In iedere gemeente zijn stukken van het bevolkings-
register, burgerlijke stand, stukken van gemeentelijke 
afdelingen, zoals bestuur, B&W, etc. terug te vinden. 

In Apeldoorn hebben we natuurlijk CODA waar 
veel over onze familiegeschiedenis te vinden is, 
maar ook de geschiedenis over Apeldoorn en de 
omliggende dorpen is hier in het archief bewaard. 
Kijkt u anders eens op: http://www.coda-apel-
doorn.nl/archief/familiegeschiedenis/

Maar hoe begin je nu zelf aan een 
stamboom onderzoek?
Stamboomonderzoek begint over het algemeen 
vanuit gegevens die al binnen een familie 
aanwezig zijn en die nog niet terug te vinden zijn 
in de openbare archieven. Vanwege de privacy-
wet zijn namelijk akten van de burgerlijke stand in 
Nederland pas vijftig jaar na overlijden, zeventig 
jaar na een huwelijksvoltrekking en honderd jaar 
na een geboorte openbaar.

Vaak is er iemand in de familie die zich allerlei 
‘weetjes’ herinnert, zoals over een grootmoeder 
die een winkeltje had op een bepaalde plek of 
over een oudoom die geëmigreerd is, of een 
overgrootvader die iets op zijn kerfstok had, of 
misschien weet iemand bij benadering waar en 
wanneer opa en oma ooit geboren zijn. Iemand 
die alles bewaarde en dus misschien nog wel 
mooie foto’s heeft, de namen weet, enz.
Soms zijn er geboortekaartjes, krantenberichten, 
fotoalbums vol aantekeningen, of andere 
papieren aandenkens bewaard gebleven. En soms 
ook officiële bewijsstukken, zoals trouwboekjes, 
paspoorten of persoonsbewijzen. Met deze 
(soms beperkte) gegevens kan een begin worden 
gemaakt met een zoektocht in de archieven naar 
de exacte gegevens waarmee de stamboom 
ingevuld zal gaan worden. vervolg op pagina 27...

Mijn tante Riek en haar zoontje

Sinds mijn oma in 1998 overleed en mijn vader door de 
begrafenisondernemer gebeld werd met het bericht dat mijn oma 
niet bij opa begraven kon worden omdat er nog een doodgeboren 
broertje bij opa begraven lag, waar de andere vier kinderen niets 
van afwisten, ben ik geïnteresseerd in onze afkomst.

door: Jorina Ploeg



KINDEROPVANG 
Henri Dunantlaan 6 
7312 BE Apeldoorn 
055 - 7370108 
info@koningskind.nl 

Koningskind kinderopvang is met een kinderdagverblijf, peuter(ochtend)groep en buitenschoolse 
opvang gevestigd aan het Sprengenpark in Apeldoorn. Binnen onze visie maken we gebruik van 
adaptieve ontwikkelingslijnen. Ieder kind maakt tijdens de ontwikkeling gebruik van onder meer 
intelligenties en vaardigheden die ingezet worden om te spelen en te leren. Onze voorbereide   
omgeving is afgestemd op de vermogens van kinderen en zo spelen we in op de verschillende     
wijzen waarop kinderen zich ontwikkelen. Benieuwd? Kom langs en ontmoet ons aan onze keuken-
tafel! Voor meer informatie: www.koningskind.nl  

Jij bent welkom! 



... vervolg van pagina 25

Hoe heette mijn opa nu precies en weet mijn moeder 
nog hoe haar opa heette, en misschien wel overgroot-
vader? 

Op het internet is veel te vinden
Tegenwoordig is er veel digitaal te vinden. Archieven 
staan online, DTB- boeken kun je daar uitpluizen, 
evenals militaire archieven en informatie over mensen 
die vroeger emigreerden en die vermeld staan op de 
passagierslijsten van een schip.
Er zijn pagina’s op internet die begraafplaatsen tonen. 
Vrijwilligers die daar elke grafsteen fotograferen en 
digitaliseren. Ook daar is veel informatie uit te halen. 
Data en de precieze namen (een ‘tante Zus’, die geen 
Zus blijkt te heten maar Elisabetha Jacoba). 

Leuke hobby voor de winteravond
In het begin, als je informatie hebt om mee te starten, 
gaat het vaak nog snel maar als je verder teruggaat in 
de tijd wordt het zoeken lastiger. Namen die verbas-
terd zijn, ambtenaren die namen anders opschreven, 
Napoleon die met een wet kwam met betrekking tot 
naamsaanname, vrouwen die kinderen krijgen zonder 
getrouwd te zijn waardoor de mannelijke lijn stopt. 
Juist dan is het de kunst om andere informatiebronnen 
aan te boren, op een andere manier te zoeken, het 
archief in te duiken en als je dan een ontbrekend stukje 
vindt ben je als een kind zo rijk.
Het is al jaren een hobby van mij. Begonnen met de 
voorvaderen van mijn vaders kant, daarna moeders-
kant en nu ook die van de vaders- en moederskant van 
mijn man. Ik doe dit met vlagen. Vooral ’s winters is het 
een leuke bezigheid op de lange avonden.

Een laatste tip... 
Er staat veel online, ook van andere onderzoekers. 
Neem niet alles klakkeloos over, het lijkt makkelijk en 
snel maar het wil zeker niet zeggen dat het klopt.  
Ik kwam gegevens tegen van mijn opa op internet die 
totaal niet klopten. En als je die gegevens overneemt 
dan neem je de fouten ook over en kom je in je 
zoektocht niet meer verder.

Krijgt u er al zin in? 
Veel succes en plezier met uw speurwerk!

Genealogie of stamboomonderzoek

27welzijn

Ontdekt archiefstuk: mijn betovergrootvader Gerrit Jan Zweers

De boerderij in Rheden van oom Hent waar mijn oma is geboren
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Vogelboot onthuld in het Sprengenpark

Dichter en schrijver Mark Boog schreef speciaal voor deze 
gelegenheid het gedicht Lucht is Ruimte is Ritme. 
Hij droeg het voor en overhandigde een handgeschreven 
exemplaar aan Auke de Vries. 

... vervolg van pagina 1
Auke de Vries verricht de openingshandeling in het Sprengenpark van zijn kunstwerk

Lucht is Ruimte is Ritme 
 
De mens een wankel evenwicht,
zijn blik een meter.
Hij bestaat in verhouding.
 
Zijn woning is de lucht
en de grens van lucht.
Erin is wonen.
 
Rondom zijn vogels, die het deinen
van de zee volgen die de lucht
ook is - de lucht is veel.
 
Omlijnde ruimte is groter.
Vooral de val bindt ons 
aan de harde aarde.
 
Elk is een stapel, een lichaam
dat neigt naar wetteloosheid
en daarom wetten kent.
 
Wolkenkrabbers.
We reiken naar de hemel,
richten ons naar de hemel,
 

we maken ruimte.

De Vogelboot van Auke de Vries - Foto’s: © Juul Harmsen



met appels èn peren weer piekfijn in orde

Buurtboomgaard Waterbronpark
Lang geleden stond op die plek aan de Pieter de Hoochlaan al een boerderijtje met een 
moestuin, waarin volgens de buurt een ‘kluizenaar’ woonde. Deze boerderij mocht volgens 
het bestemmingsplan niet gebouwd worden. De creatieve bewoner heeft de stenen toen 
niet gemetseld, maar gewoon gestapeld! Dit werd door de gemeente gedoogd. Na het 
vertrek van de kluizenaar is de boerderij afgebroken.

In de jaren negentig heeft het IVN het initiatief 
genomen om een braakliggend terrein in wat nu 
het Waterbronpark heet, om te toveren in een 
buurtboomgaard. Na een enthousiast begin lag 
de boomgaard er helaas al snel verwaarloosd 
bij door onvoldoende onderhoud en 
verdwenen alle mooie plannen ...

... totdat zes jaar geleden een paar  
enthousiaste buurtbewoners, waaronder  
Wim Mulder en Jan Peter Brouwer, een groep 
vormden. Het gras werd gemaaid, de bomen 
gesnoeid en nieuwe bomen geplant. 
Deze groep is nog steeds actief en heeft een 
aantal stormpjes overleefd. 

Wilde zwijnen
Een groot probleem vormden de wilde zwijnen, 
die vanuit het Ordenbos de wijk en dus ook de 
boomgaard introkken en alles omploegden. 
Wim Mulder heeft nog een keer ’s nachts in een 
hangmat in de boomgaard gehangen om te 
kijken waar ze vandaan kwamen. Het was wel 
spannend, want de zwijnen liepen vlak onder 
de hangmat door. Hij ontdekte trouwens naast 
de wilde zwijnen ook dassen, die de boom-
gaard bezochten.

Asbest
Gelukkig zijn nu gelijktijdig met de inrichting 
van het nieuwe Waterbronpark ook hekken om 
de boomgaard geplaatst en tot nu toe zijn de 
zwijnen weggebleven. De afgelopen jaren is er 
weinig gebeurd in de boomgaard door de 
vertraagde inrichting van het park en de 
asbestvervuiling op de speelplaats, maar dat is 
nu verleden tijd.

Gezonde toekomst
De toekomst ziet er weer goed uit voor de 
boomgaard. In het najaar van 2016 zijn met 
financiële steun van de wijkraad en de 
gemeente vier nieuwe perenbomen geplant 
door studenten van de bosbouwopleiding van 
Helicon. Het zijn oer-Hollandse rassen, die u 
ook vanuit de supermarkt kent: de Conference 

en de Doyenne du Comice. Binnenkort dus ook 
vers in Apeldoorn. De jonge eerstejaars 
MBO’ers (16-17 jaar) hebben een plan 
gemaakt: alles weer gesnoeid, de grond 
verbeterd, de nieuwe bomen geplaatst en het 
gras gemaaid. Het ziet er weer prachtig uit!

Schapen
Een nieuwe wens is om de schapen van de 
schapenweide ook in de boomgaard te laten 
lopen als volautomatische grasmaaiers.  
De fruitbomen moeten dan nog wel afge-
schermd worden.

Oogstfeest
Wij kijken nu alweer uit naar het oogstfeest dat 
in het najaar wordt gevierd met producten uit 
de buurtmoestuin. Buurtbewoners maken dan 
volop appelmoes, appeltaart, appelcider en 
andere appelproducten: ‘Jammi!’  
    >>>

De fruitige boomgaard anno 2017

De ietwat treurige boomgaard in 2012 Oogstfeest in het najaar
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Op 4 augustus 1953 schreef de Apeldoornsche Courant:  
Holbewoner bij Waterbronpark. Nabij het Waterbronpark bovenaan de Waterloseweg 
(nu Ordermolenweg) woont een bejaarde plaatsgenoot, Theunis Wentink, in een hol 
waarin een boer z’n vee nog niet zou onderbrengen. Wentink is een eenzelvig man, 
die men zijn 75 jaar niet aanziet. 
‘s Nachts legt hij zich ter ruste in een gat in de grond waarin zich slechts enkele 
vodden bevinden, waaromheen hij een stapel stenen heeft gestapeld.  
Om het gat in de grond, dat Wentink tot slaapplaats diende, stapelde hij stenen, 
teneinde enigszins beschut te zijn. Een woonruimte mocht hij zelfs veertig jaar 
geleden niet bouwen, doch stapelen zonder specie, is wel geoorloofd.  
Dakbedekking was ook spoedig vervaardigd. In zijn boek ‘Jongens van Orden’  
vertelt A.H. van der Velde hier ook over. (bron: www.apeldoorn-orden.nl)

Verteller, een creatief beroep 

De fruitige boomgaard anno 2017

Theunis Wentink ten voeten uit in zijn moestuintjeOm het gat in de grond, dat Wentink tot slaapplaats diende, stapelde hij stenen teneinde enigszins beschut te zijn

Het huis van Kees Posthumus staat in een 
van de ‘oude’ wijken van Apeldoorn. Een 
vrijstaand huis met een tuin waarin allerlei 
hoekjes gecreëerd zijn. Een hoek met 
planten waarvan de naam verwijst naar de 
Bijbel, zoals monnikskap en jakobsladder. 
Een bronzen stier staat hoog en stevig op 
een zuil van cortenstaal. Het is juli en de 
mooie oude pruimenboom hangt vol met 
pruimen die nog even moeten rijpen. 

Het eerste wat Kees doet is vragen stellen 
aan de interviewer. Wie ben je, wat doe je, 
wat doe je nog meer, waar woon je? Een 
verteller die ook nieuwsgierig is naar 
andermans verhalen……

Na een opleiding tot onderwijzer en vijf 
jaar theologie startte Kees zo’n vijftien 
jaar geleden zijn eigen bedrijf als verteller. 
Zijn inspiratie haalt hij uit de bijbelverha-
len, hij steekt ze in een nieuw jasje, 
verandert het taalgebruik, verzint er wat 
bij, brengt er humor in, maakt ze spannend, 
vertaalt ze naar de actualiteit of de groep 
mensen aan wie hij vertelt. Humor is erg 
belangrijk vindt Kees en haalt een gezegde 
van Nobelprijswinnaar Dario Fo aan. 

“Humor maakt de hersenen week, zodat 
  de spijkers erin kunnen.”

Door de dingen met enige humor te bekijken en 
te relativeren kunnen we de moeilijke dingen in 
het leven beter aan. 
Kees vertelt niet om zijn toehoorders iets te 
leren of hen te overtuigen. Zodra het verhaal 
verteld is, is het van de luisteraar, die ermee kan 
doen wat hij of zij zelf wil. Er om lachen, huilen, 
er troost in vinden, of verwerpen. Zijn verhalen 
overstijgen elke geloofsrichting of levensover-
tuiging. Hij is er wars van om in vakjes te 
denken.

“Het is de pret van het vertellen,” zegt Kees, 
waarvoor hij het in eerste instantie doet. Nog 
blijer wordt hij van de mensen die achteraf 
aangeven dat ze er wat aan hebben gehad, dat 
ze erover hebben nagedacht, dat het hun iets 
heeft opgeleverd. 
De verhalen zijn geschikt voor kerkdiensten, 
feesten, conferenties en kunnen op allerlei 
plekken verteld worden: in een kerk of moskee, 
een kroeg of in de tuin. Inmiddels heeft hij meer 
dan duizend voorstellingen gegeven, al of niet 
in samenwerking met anderen. Zo laat hij zich 
regelmatig begeleiden door een accordeonist, 

want zijn voorstellingen bestaan ook vaak 
uit muziek en zingen. 
Creativiteit, daar gaat het bij hem om. En die 
creativiteit uit zich niet alleen in verhalen, 
maar ook in het schrijven voor tijdschriften 
en het leiden van vergaderingen en 
symposia. 

Heeft hij nog tijd voor hobby’s? Jazeker, hij 
is een enthousiast hardloper. Ongetwijfeld 
zullen er tijdens het hardlopen heel wat 
creatieve ideeën opborrelen die hij weer 
kan gebruiken in zijn verhalen en zijn muziek. 

Verhalenverteller Kees Posthumus



Installatiebedrijf
Groothedde
Apeldoorn

Installatietechniek sinds 1920
www.gebroedersgroothedde.nl

Tulpenlaan 11     055-5213594
Beleefd aanbevolen voor uw:

Loodgieterswerk, elektra, dakbedekking,
sanitair, centrale verwarming,

lood en zinkwerken , duurzame technieken .

Hier had uw 
advertentie  

kunnen staan!
Wilt u ook adverteren 

en op 6900 deurmatten 

tegelijk vallen  

in Brink & Orden? 

Neem dan gerust contact 

op met de redactie en 

informeer vrijblijvend 

naar de mogelijkheden.
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Buurtstroom in Brink&Orden
U heeft vast wel gehoord over ‘Apeldoorn Energie Neutraal’. Er wordt daarbij 2050 genoemd als 
streefjaar. In onze wijk is in dat kader in juni dit jaar een project gestart op het dak van 
schoolgebouw Sprengeloo op de hoek Sprengenweg met de Beatrixlaan.

Buurtbewoners die in hetzelfde of het aangren-
zende postcodegebied wonen, kunnen meedoen 
door te investeren in de zonnepanelen die op het 
dak komen te liggen. De bewoners dragen 
hiermee bij aan een duurzamer Apeldoorn en 
profiteren zelf van een mooi rendement. Via de 
eigen energierekening krijgen zij namelijk de 
belasting terug (incl. btw) over de opgewekte 
stroom. Buurtstroom Apeldoorn is een initiatief 
van de duurzame energiecoöperatie deA.  
De komende periode volgen meer daken, zodat 
straks alle Apeldoorners mee kunnen doen. 
Directeur Gerjan van Dijken van Sprengeloo: 
“Door ons dak beschikbaar te stellen aan de 
buurt, kunnen we iets betekenen en laten zien dat 
we duurzaamheid belangrijk vinden. Ook kunnen 
we onze leerlingen leren dat zonne-energie 

bijdraagt aan een beter milieu. Dat vinden we 
belangrijk.” 
Projectleider Michiel Roemer van deA werd 
gevraagd waarom deA Sprengeloo had uitgekozen. 
Michiel: “Het dak op de school is groot en stevig 
genoeg, dat hebben we onderzocht. Bovendien is de 
school enthousiast, dat is nodig om samen zoiets te 
kunnen realiseren.”  
In totaal komen er 220 panelen op de vleugels van 
het gebouw te liggen. Voorwaarde is wel dat er 
voldoende buurtbewoners meedoen.
Zonne-energie is een schone vorm van energie. 
Niet iedereen kan of wil zonnepanelen op z’n dak. 
Daarom is er nu Buurtstroom Apeldoorn. Dat is samen 
energie opwekken op een dak bij u in de buurt. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.buurtstroom.de-a.nl

op het dak gebeurt het

Op het dak van de school Sprengeloo worden de zonnepanelen geplaatst
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Bouwplan Spartahof aan de PWA laan
Binnenkort wordt gestart met de bouw van woningen op het al 
meerdere jaren braakliggende terrein aan de PWA laan naast 
Sparta Luce. Het plan bestaat uit twee clusters. De linker 
(westelijke) cluster nabij de Swiftstraat omvat zesentwintig 
woningen. De rechter (oostelijke) cluster nabij Sparta Luce omvat 
dertig woningen.

met alternatief voor hondenuitlaatplaats

Elk cluster heeft een eigen -niet openbaar-  
parkeerterrein. De clusters zijn onderling en 
van de omgeving gescheiden door ruime 
groenstroken. Op de hoeken van elk cluster en 
langs de Driehuizerspreng zijn flinke woningen 
gepland met drie verdiepingen en met een plat 
dak. In de huidige praktijk van stedenbouw 
worden op de hoeken van bouwplakken dikwijls 
markantere woningen gebouwd, zo ook in 
Spartahof. Alle woningen zijn zeer energie-
zuinig en krijgen zonnepanelen. Volgens 
planning worden de woningen in 2018 en 2019 
opgeleverd. De verkoop is al gestart. 

Meer informatie vind u op: www.spartahof.nl

Honden uitlaten
Het huidige braakliggende terrein van Sparta-
hof wordt al meerdere jaren intensief gebruikt 
voor het uitlaten van honden en voorziet daarbij 
in een grote behoefte. 
Door het bouwrijp maken van dit terrein zal het 
uitlaten van honden ter plaatse niet meer 
mogelijk zijn. In goed overleg met de gemeente 
wordt gezocht naar een alternatief. In beeld is 
de groene zone langs het spoor tussen de 
Beatrixlaan en Jachtlaan. De gemeente is nu 
voornemens om de bestaande hondenuitlaat-
plaats in de omgeving Beatrixlaan/Koningslijn uit 
te breiden. Vooraf zal de gemeente daarvoor 
de daartoe geëigende procedure volgen.

Mogelijk alternatief voor de hondenuitlaatplaats langs de spoorbaanHuidig braakliggend terrein is nu hondenuitlaatplaats

Artist impression van de te bouwen woningen



bouwen en wonen36

Herontwikkeling Julianalocatie
Het terrein van het voormalige 
Julianaziekenhuis aan de Sprengenweg 
krijgt een nieuwe toekomst. 
In de afgelopen periode is er door 
Explorius Vastgoedontwikkeling en Nijhuis 
Bouw, in samenwerking met de gemeente 
Apeldoorn, hard gewerkt aan de juiste 
invulling van het terrein van circa vier en 
een halve hectare midden in de stad 
Apeldoorn. Dit bouwterrein grenst aan 
onze wijk. 

Het programma omvat de bouw van negentig 
grondgebonden woningen waarvan vijfen-
veertig woningen in de vrije sector, dertig 
woningen in de sociale huur en vijftien 
woningen sociale koop of huur. Daarnaast zal 
er op de locatie zorggerelateerde huisvesting 
voor inwoners van Apeldoorn komen in de  
vorm van twee woon-zorgcomplexen en  
wordt er een aantal medische voorzieningen 
gerealiseerd in de vorm van een gezondheids-
centrum.

In de afgelopen zomer heeft er een informatie-
avond plaatsgevonden en nu wordt de 
procedure rond het bestemmingsplan in gang 
gezet. Volgens planning wordt in 2018 gestart 
met de nieuwbouw van de kinderdagopvang en 
het ‘prikcentrum’. Na verhuizing kunnen de 
bestaande oude gebouwen worden verwijderd. 
Voordat alle gebouwen gereed zijn zal het 
2020 of 2021 zijn. Deze planning is alleen 
haalbaar bij een snel verloop van bestemmings-
plan en vergunningverlening.

Vervoer van chemische stoffen is nooit zonder risico

Het braakliggende terrein aan de Sprengenweg waar 
vroeger het Julianaziekenhuis stond

Het oude Julianaziekenhuis met op de achtergond het in 
aanbouw zijnde vervangende gebouw dat inmiddels ook 
alweer is gesloopt

plannen voor woningen en woon-zorg complexen

Links: het Stedenbouwkundig plan van 2017 en hierboven 
de huidige situatie van bovenaf gezien
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Artist impression voorzijde Westpoint

maatregelen tegen overlast en plannen voor herontwikkeling 

Westpoint
In het verleden zijn er veel klachten geweest over ongenode gasten 
in het Westpoint. Na aandringen van aanwonenden heeft de 
voornaamste eigenaar, ING stevig ingezet op het tegenhouden van 
deze gasten. Zo wordt er extra gecontroleerd door een 
beveilingsbedrijf. Daarnaast zijn er vele barricades aangebracht. 
Ramen zijn dichtgetimmerd, beveilingscamera’s zijn geïnstalleerd en 
er zijn rollen prikkeldraad op lage dakgedeelten aangebracht.

Zoiets blijft een vreemd verschijnsel in onze wijk. 
Vandaar dat er al lange tijd wordt uitgekeken naar 
de herontwikkeling van het gebouw. Dit voorjaar 
hebben BUN Projectontwikkeling, Aestus en Cityside 
Apartments, plannen ingediend voor herontwikkeling. 
Als gevolg van de opties en contracten die BUN 
heeft afgesloten tijdens de periode van de plannen 
voor een boodschappencentrum, moet BUN worden 
gezien als een serieuze kandidaat.

Vernieuwbouw tot huurappartementen
Nu de provincie Gelderland Apeldoorn de ruimte 
heeft gegeven om in de komende drie jaar te groeien 
met zeshonderd woningen bovenop het lopende 
woningbouwprogramma, heeft BUN een plan 
uitgewerkt voor vernieuwbouw. In dit plan zal het 
kantoorpand Westpoint omgebouwd worden tot een 
pand met drieënzeventig huurappartementen.
De oppervlakte van de appartementen die BUN in 
het Westpoint wil realiseren varieert van 40 tot 70 m2, 
waarbij alle appartementen worden voorzien van 
een buitenruimte of balkon. Ook de gevel krijgt een 
geheel nieuw uiterlijk. Het oude kantoorpand is ruim 
10.000 m2 groot en zal dan plaatsmaken voor o.a. 
huurappartementen met buitenruimte en ondersteu-
nende voorzieningen in de wijk. De woningen moeten 
uiterlijk 2019 zijn opgeleverd, voor die tijd zal het 
bestemmingsplan moeten worden vastgesteld en 
moet de verbouwing plaatsvinden.

Het plan van BUN zal bijdragen aan het 
invullen van de actuele grote vraag naar 
betaalbare huurappartementen binnen de 
gemeente Apeldoorn.

Bron verbouwprogramma en impressies: 
http://www.bun.nl/projectontwikkeling/renovatie-leeg-
staand-kantoorpand-westpoint d.d. 1-7-2017

Betimmering tegen ongewenste gasten

Artist impression achterzijdeWestpoint
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Bestuur

Vacature
voorzitter wijkraad

Margaret Bakker
interim-voorzitter
Mauvestraat 183, 7312 LZ  
M 06 - 128 63 657
E voorzitter@brinkenorden.nl

Vacature
bestuurslid Cie Welzijn

Hans Amse
penningmeester  
Henri Dunantlaan 393, 7312 BD 
T 055 - 355 65 18
E penningmeester@brinkenorden.nl

Bert Vierhout
bestuurslid Cie Bouwen en Wonen 
Frans van Mierisstraat 29B, 7312 LB
M 06 - 209 705 89
E  bouwenenwonen@ 

brinkenorden.nl

Adressen

Jolanda Boukari 
secretaris 
Laan van Orden 59, 7312 KE 
T 055 - 355 57 96
E secretaris@brinkenorden.nl

Commissies

Commissie Welzijn
Aandacht voor jong en oud,  
sociale veiligheid en leefbaarheid 
in de wijk
• Jolanda Boukari, adres zie 
boven

Commissie Groen & Kunst
Aandacht voor groen, openbare 
ruimte en kunst 
•  Bob van Dongen 

Van Brerostraat 33, 7312 VK 
T 055 - 355 84 91
E b.dongen20@upcmail.nl

Digitale Nieuwsbrief
Bent u al geabonneerd op de gratis 
digitale nieuwsbrief van wijkraad  
Brink & Orden? Dan blijft u nog beter op 
de hoogte van wat er in onze wijk speelt. 

Meldt u zich aan via ‘contact’ op 
www.brinkenorden.nl onder  
vermelding van ‘nieuwsbrief’. En ‘like’ ons 
op facebook: www.facebook.com/
wijkraadbrinkenorden

bestuur en commissies

?

?

Jancko Rijpma 
bestuurslid Cie Verkeer 
Chamavenlaan 5, 7312 HE
T 055 - 843 72 77 
M 06 - 521 80 899
E verkeer@brinkenorden.nl 

Algemene zaken/vragen
E wijkraad@brinkenorden.nl

Commissie Verkeer 
Onderhoud en aanleg van wegen 
en paden, verkeer en veiligheid 
•  Jancko Rijpma, 

bestuurslid, adres zie  
midden onder

•  Wiebe Okkema 
Schotweg 45B, 7311 DW

T 055 - 578 50 91
E w.okkema@hotmail.com
•   Kor Flokstra  

Ritbroekstraat 53A, 7311 GC 
T 055 - 521 53 66 
M 06 - 220 40 867 
E kor50flokstra@hotmail.com

Commissie Bouwen & Wonen
Aandacht voor nieuwbouw, bestaande 
woningbouw en de kwaliteit van wonen
•  Bert Vierhout, bestuurslid  

adres zie midden
•  Mieke Nieuwenhuis  

Ietje Kooistraweg 10, 7311 GZ
T 055 - 521 86 39
E m.nieuwenhuis70@upcmail.nl
•  Lida Schaap 

Zanderijweg 30, 7312 EJ
M 06 - 230 35 131 
E lidaschaap52@gmail.com 
•  Jolante van Oostrom 

Chamavenlaan 2, 7312 HE
M 06 - 199 06 360 
E jolantevanoostrom@gmail.com

Wijknieuws
• Jolet Bakker
Brinkhorstweg 35, 7311 GJ 
M 06 - 549 70 619 
E redactie@brinkenorden.nl
• Jorina Ploeg
Ritbroekdwarsstraat 42, 7312 DS
M 06 - 542 94 396 
E redactie@brinkenorden.nl

Website, facebook en nieuwsbrief 
• Jolanda Boukari
E website@brinkenorden.nl en  
E nieuwsbrief@brinkenorden.nl

Kascommissie
• de heer H. Baas
• de heer G. Laks
• de heer L. Hoving (reserve)

?

Vacature
bestuurslid Cie Groen en 
Kunst

VACATURE

NIEUWE  UITDAGING?

WAT VOOR JOU?

INTERESSE?
BEL: T 055 - 355 57 96

INTERESSE?
BEL: T 055 - 355 57 96

INTERESSE?  
BEL: T 055 - 355 57 96



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

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
Dinsdag 10 oktober 2017

Locatie 
De Goede Herderkerk
Asselsestraat 199 in Apeldoorn

Tijd 
Aanvang 20.00 uur 
Zaal open vanaf 19.30 uur

Agenda 
1.  Opening door de interim-voorzitter  

Margaret Bakker

2.  Ingekomen stukken en 
 mededelingen

3.  Goedkeuring notulen Algemene 
Vergadering van 12 april 2017

4. Goedkeuring begroting

5.  Bestuurlijke zaken 
Er zijn geen aftredende bestuursleden

6.   Thematafels: per thema Verkeer/
Bouwen&Wonen/Welzijn/
Groen&Kunst 

  Tijdens deze vergadering willen we 
graag van u als bewoner weten welke 
zaken in onze wijk van belang zijn. U kunt 
zelf onderwerpen aankaarten met de 
aanwezige wijkraadsleden, gemeente- 
medewerkers, politie e.a. en aangeven 
welke acties ondernomen kunnen worden.  

7. Rondvraag

Sluiting uiterlijk 22.30 uur   

U bent van harte welkom!

De eerstvolgende uitgave van Wijknieuws 
komt uit in april 2018. De uiterlijke aanlever-
datum voor kopij van die uitgave is in de 
tweede week van januari 2018.  
Stuur uw kopij naar wijkraad Brink & Orden 
t.a.v. redactie Wijknieuws, Laan van Orden 
59, 7312 KE Apeldoorn, E wijkraad@
brinkenorden.nl. Of mail uw kopij naar: 
E redactie@brinkenorden.nl.

Nuttige adressen

Gemeente Apeldoorn
Eenheid Beheer en Onderhoud
Stadsdeel Noordwest - Centrum
Postbus 9033, 7300 ES 
 
Bureau Buurtbemiddeling Apeldoorn
T 055 - 527 48 80
E info@buurtbemiddeling.nu

Politie Spoed bel: 112
Geen spoed T 0900 - 8844 
bezoekadres Europaweg 79, 7336 AK

Wijkagenten 
T 0900 - 8844 
Spreekuur in het +Punt Orden,  
Germanenlaan 370, 7312 JJ 
maandagmiddag van 14.00 - 15.00 uur
•  In het gebied ten westen van de Jachtlaan 

(Orden/Orderbos) is Eddy van Essen de  
wijkagent.  
E eddy.van.essen@politie.nl

•  Ten oosten van de Jachtlaan (Driehuizen, 
Brinkhorst, Waterloo, Sprengendorp) is  
Wil Boskamp de wijkagent. 
E wil.boskamp@politie.nl

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

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

Stimenz 
Brinklaan 268, 7311 JD  
T 088 - 0784 6464
E info@stimenz.nl

Buurtregisseur
Jan van Eijk  
M 06 - 526 347 73
E j.vaneijk@stimenz.nl

Stadsdeelmanager Noordwest
Wim Bergink 
M 06 - 543 68 244 of T 055 - 580 14 24 
E w.bergink@apeldoorn.nl 
Twitter @055Noordwest

CJG West
Asselsestraat 280, 7312 DD
T 055 - 357 88 75
E info@cjgapeldoorn.nl
F www.facebook.com/CJGapeldoorn 

Zorg thuis Mandala Orden
T 055 - 357 91 00 
Sportlaan 2, 7312 TV 

Ontmoetingsplek Mandala
Sportlaan 2, 7312 TV 
T 055 - 357 91 07

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

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

+Punt
Germanenlaan 370, 7312 JJ
T 055 - 356 01 08

De Zonnebloem, afd. Centrum West 
T 055 - 521 33 12 of M 06 - 204 65 753
E zonnebloemapeldoorn@gmail.com

Stichting Vérian 
Zorglijn T 088 - 126 31 26
De Zorglijn is 24 uur per dag bereikbaar
E info@verian.nl

Wijkcentrum Orca 
Germanenlaan 360, 7312 JJ
T 055 - 527 05 50 
Beheerder Wijkcentrum Orca 
verhuurder zalen, e.d.
T 055 - 355 23 60 of M 06 - 201 105 82

Buitenlijn gemeente  
Voor klachten en meldingen m.b.t. beheer 
en onderhoud van de openbare ruimte 
T 14055
Wijkbeheerder Gijs van de Ridder 
E g.vanderidder@apeldoorn.nl
T 14055 

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 


