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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Kinderen stralen in eigen circusvoorstelling

Jantje Beton pakt uit in speeltuin Kindervreugd 

De laatste week van juni was het een 
drukte van belang bij de speeltuin aan  
de Pieter Saenredamstraat.
Kindervreugd had van een anonieme 
donateur, die het geld voor dit project 
beschikbaar heeft gesteld via Jantje Beton, 
een circusweek aangeboden gekregen.
Basisschoolkinderen konden zich opgeven 
voor dit project en van maandag t/m 
donderdagmiddag na schooltijd oefenen 
om zelf te gaan optreden als circusartiest.

Vrijdag werd er dan ook een echte circustent 
op het voetbalveld bij de speeltuin geplaatst en 
’s middags was het dan eindelijk zover. 

Om 16.00 uur gingen de kinderen optreden voor 
ouders, opa’s en oma’s en hun vrienden. Wat 
was het leuk om te zien dat ze op maandag
middag nog best wel onzeker waren, maar op 
vrijdagmiddag supertrots in de piste stonden en 
konden laten zien wat ze, heel knap, in die paar 
dagen geleerd hadden. Petje af!

Zaterdag was er vervolgens nog voor alle 
kinderen een ‘open piste’ en als afsluiter een 
optreden door de mensen van Circus Snor. 

Het was een leuke middag, al was het wel héél 
erg warm in de tent, dus des te meer respect 
voor alle artiesten die op vrijdag en zaterdag 
hebben laten zien wat ze allemaal konden.
Ook de mensen van circus Snor hebben met 
heel veel enthousiasme gewerkt.

vervolg op pagina 17...

Basisschoolkinderen uit Orden zijn ware artiesten geworden, foto © Gerard Til



In dit nummer

2 Van het bestuur  

2 Van de interim-voorzitter, Margaret Bakker

3 Adverteren in het Wijkblad

 Privacywetgeving (AVG)

 Bezorging Wijkblad 

 Colofon

 Wijkblad, ook voor uw kopij

 Blijf op de hoogte

4 Nieuws uit de wijk 

4 Van de stadsdeelmanager Wim Bergink

  U rijdt te hard !

 Van de wijkwethouder, Mark Sandmann

  De inclusieve samenleving 

5 Van de buurtregisseur, Jan van Eijk  

  De dromen en wensen van kleine mensen maken  

  Orden - en de wereld - mooi

7 Dierspecialist Frits Disbergen denkt in oplossingen

9 Van de wijkagent, Eddy van Essen

  Tijd voor wat anders

 Eddy bedankt!

 Nextdoor

 Nieuwe wijkagent Wil Boskamp

10 Kijk in de wijk... toen en nu

  Al meer dan 100 jaar bedrijvigheid 

  aan de Ruysdaellaan

12 WhatsApp Buurtpreventiegroep

13  Je angst overwinnen bij het spreken voor een groep

 Ontmoet elkaar in Apeldoorn

15 Groen en Kunst 

15 Muziek, muziek en nog eens muziek

16 Welzijn 

16 Nieuws van speeltuinvereniging Kindervreugd

17 vervolg van pagina 1 ...

 circusweek bij speeltuinvereniging Kindervreugd

18 Ontmoetingsplekken in de wijk

20 Fotoimpressie van de Buitenspeeldag

 De Kap, kom ook helpen

23 Bouwen en Wonen 

23 Gasloze woningen

25 Vorderingen bij de metamorfose van de  

  Willem III kazerne

26 Vervoer gevaarlijke stoffen per trein

29 Samen zonnepanelen leggen op dok Zuid en de Vijfster

30 Regenwater in Apeldoorn

33 Verkeer en Veiligheid

33 Kruising laan van Spitsbergen met de 

  Asselsestraat aangepast

36 Nieuw commissielid Verkeer en Veiligheid 

  Jan van der Wal

38 Bestuur en Commissies

38 Adressen

40 Adressen en agenda 

40 Kopij Wijkblad

 Nuttige adressen

 Agenda Algemene Vergadering

va
n
 d

e
 IN

TER
IM

-V
O

O
R
Z
ITTER

Beste wijkbewoners,

De afgelopen zomer hebben we in ons 
kikkerlandje kunnen ervaren wat hitte en 
droogte kunnen betekenen. Voor de ene 
ondernemer betekende het veel ijs en 
drankjes verkopen, voor de ander is het 
een tegenvaller in de omzet, want wie komt 
er met die warmte nu in de stad? Weer 
anderen hebben er in ons mooie Boschbad 
ontzettend van genoten. Gelukkig hebben 
we geen enkele invloed op het weer, want 
de tegengestelde belangen zouden maar 
conflicten geven.
Voor veel zaken waarmee de wijkraad zich 
bezighoudt geldt ook dat er sprake is van 
tegengestelde belangen. Het vernieuwde 
kruispunt Asselsestraat/Laan van 
Spitsbergen is voor de één eindelijk een 
oplossing voor de gevaarlijke oversteek die 
veel fietsers moeten doen richting de 
sportvelden. Voor veel omwonenden is het 
een doorn in het oog. Met name de wijze 
waarop een en ander tot stand is gekomen 
is voor hen, én voor de wijkraad, 
frustrerend geweest.
Een van de mooie dingen die we kunnen 
melden is het resultaat aan de Schaapweg: 
een jaar of wat geleden waren er enkele 
bewoners aan de Schaapweg die klachten 
hadden over de bomen, de verzakkende 
straat en nog veel meer. Overleg met de 
gemeente heeft tot resultaat gehad dat de 
hele straat op bijna alle facetten is 
aangepakt en verbeterd in overleg met de 
bewoners. Resultaat is een gerenoveerde 
straat en (grotendeels) tevreden bewoners. 
Loopt u overigens wel eens door ons 
wijkgebied? En dan bedoel ik niet alleen 
door uw eigen wijk, maar een stukje 
verder? Moet u eens doen, iedere dag een 
half uur of een uurtje wandelen.  
U ontdekt straten en mooie stukjes waar u 
nooit eerder was. Of u ziet dat een 
lantaarnpaal kapot is, of iets waarvan u 
denkt ‘klopt dat wel?’ In dat laatste geval, 
als u vermoedens heeft dat er iets loos is, 

neem contact op met de wijkagent. In 
dit blad leest u wie zij zijn, van harte 
welkom!
Nu we het over ‘welkom’ hebben, 
graag zouden we een paar nieuwe 
bestuurs- of commissieleden willen 
verwelkomen. Enkele commissieleden 
hebben besloten hun activiteiten voor de 
wijkraad te stoppen. Tijd voor weer 
eens andere zaken, vinden zij. Jammer, 
vinden wij, maar ook begrijpelijk. We 
zoeken iemand voor de redactie van dit 
mooie blad én een bewoner die zich 
graag bezighoudt met groen en kunst in 
de wijk. Onze penningmeester heeft er 
inmiddels ook een aantal termijnen op 
zitten, hij zou graag een opvolger 
willen inwerken. Natuurlijk kost u dat 
een aantal uren in de week, daar 
draaien we niet om heen. Wat het u 
oplevert? Nieuwe kennis over uw wijk, 
contacten met de gemeente en andere 
instanties, nog meer tevreden bewoners 
en een nog mooiere wijk. Voelt u er 
misschien wat voor? Neem gerust 
contact op met de secretaris (zie 
achterin dit blad).
Nog één ding, misschien was het u al 
opgevallen? Dit blad heet geen 
‘Wijknieuws’ meer maar ‘Wijkblad’, 
omdat ‘nieuws’ suggereert dat het 
actuele, nieuwe zaken betreft. Maar dat 
kan nu eenmaal niet met een blad dat 
twee keer per jaar uitkomt. We hebben 
daarom besloten dat het gewoon een 
blad is. Een blad waarin u leest over 
zaken die u nog niet wist, die wat meer 
achtergrondinformatie geven, of over 
onderwerpen die nu eenmaal leuk zijn 
om te lezen.  Want het gaat allemaal 
over ons, en over onze wijk.
Veel leesplezier!

Margaret Bakker, 
interim-voorzitter
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Margaret Bakker, interim-voorzitter



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. 

COLOFON
Wijkblad is een uitgave van wijkraad 

Brink & Orden en wordt gedrukt in een oplage 

van 7000 stuks. Meer informatie kunt u vinden 

op onze website:

www.brinkenorden.nl
Redactie Jolet Bakker

Acquisitie vacant 

Ontwerp Jolien Westerbroek 

Made in Holland  ontwerp en beeld, Apeldoorn 

M 06  255 66 381 

E info@madeinholland.tv

Drukwerk DijkgraafRijsdorp, Apeldoorn
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Adverteren in het Wijkblad
Het Wijkblad Brink en Orden verschijnt 
twee keer per jaar in een oplage van 7000 
exemplaren. Het Wijkblad wordt gratis 
huis-aan-huis verspreid in de gebieden 
Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, 
Waterloo en Orden. Wij onderscheiden de 
voorjaarseditie en de herfsteditie. 

Kopijsluiting en verspreidingsperiode zijn in elk 
Wijkblad terug te vinden in het colofon.
Hieronder vindt u een overzicht van onze 
advertentietarieven. 
De factuur hiervoor ontvangt u binnen twee 
weken na verschijnen van het Wijkblad 
tezamen met een bewijsnummer.

Bezorging Wijkblad
Het Wijkblad heeft een oplage van 7000 stuks. Deze worden door vrijwilligers bezorgd in 
een periode van ca. twee weken. Het kan dus gebeuren dat u nog geen Wijkblad heeft, 
maar een kennis al wel. Tien dagen voor de Algemene Vergadering zou u uw Wijkblad 
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.

Wijkblad ook voor uw kopij
Het Wijkblad is niet alleen voor het 
bestuur van de wijkraad, maar ook 
voor alle wijkbewoners. Heeft u een 
idee voor in het Wijkblad? 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 
Wijkblad kunt u uiterlijk in de laatste week 
van januari sturen naar:
E redactie@brinkenorden.nl
of naar E wijkraad@brinkenorden.nl.

Mocht u hulp nodig hebben bij de opmaak van 
uw advertentie of wilt u een nieuwe advertentie 
laten ontwerpen, dan kunt u goed terecht bij 
Made in Holland (info@madeinholland.tv) dat 
ook de opmaak van het Wijkblad verzorgt.
Heeft u nog vragen over tarieven en formaten? 
Of heeft u een advertentieopdracht voor ons? 
Neem gerust contact op met de redactie: 
redactie@brinkenorden.nl

Onze advertentietarieven:
A.  € 520, voor twee plaatsingen én  

€ 290, voor één plaatsing  
Binnenwerk omslag staand: 21,6 x 30,3 cm 
(incl. 3 mm afloop aan alle zijden)

Privacywetgeving (AVG) 
Zoals wellicht al bij u bekend, is in mei j.l. de nieuwe Europese privacywetgeving  
(Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG) van kracht geworden. De wet 
dient ter bescherming van persoonsgegevens en is ook van toepassing op de wijkraad omdat 
wij onder meer persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld emailadressen van personen die 
de digitale nieuwsbrief wensen te ontvangen. Hoe de wijkraad met deze gegevens omgaat is 
vastgelegd in ons privacystatement dat staat gepubliceerd op de website van de wijkraad 
(www.brinkenorden.nl).

B.  € 445, voor twee plaatsingen én  
€ 255, voor één plaatsing 
Hele pagina binnenwerk staand: 19 x 28 cm.

C.  € 265, voor twee plaatsingen én  
€ 155, voor één plaatsing 
½ Pagina liggend: 19 x 13,8 cm.

D.  € 135, voor twee plaatsingen én  

€ 95, voor één plaatsing 
¼ Pagina staand: 9,3 x 13,8 cm. 

Over deze bedragen bent u geen BTW 
verschuldigd !

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

Aanvang 20.00 uur
Zaal open vanaf 19:30 uur

Goede Herderkerk Asselsestraat 199
Meer info op achterpagina.
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van stadsdeelmanager Wim Bergink

U rijdt te hard ! 

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

Nee, u niet, maar uw buurman misschien wel. Vroeger (ik heb 
mijn rijbewijs sinds 1975) was 50 km per uur de normale 
snelheid in de stad, ook in de woonwijken. Dat kunnen we ons 
nu eigenlijk niet meer voorstellen.

Daarom ziet u ook regelmatig borden die uw 
snelheid aangeven (‘u rijdt ...’). Dat doen we 
niet om verkeersboetes te kunnen uitdelen, 
maar om u (of uw buurman) er nogmaals aan te 
helpen herinneren dat u zich in een woonbuurt 
bevindt en uw snelheid moet aanpassen. Ook in 
uw wijk ziet u regelmatig deze borden hangen. 
En een paar maanden later hangen ze dan weer 
op een andere plek. Dat doen we heel bewust. 
Uit (landelijk) onderzoek blijkt dat de attentie
waarde van de borden groot is en ze vooral 
effect hebben als ze steeds op een andere plek 
hangen.
Als u binnenkort weer eens zo’n bord passeert, 
denk dan eens even aan het doel van dat bord, 
en aan uw rijgedrag, zodat we in elk geval 
tegen u niet hoeven te zeggen ‘u rijdt te hard’.

Wim Bergink, stadsdeelmanager

In de jaren ’90 is het begrip ‘duurzaam veilig’ 
geïntroduceerd en dat is het begin geweest 
van een landelijke campagne. Een belangrijk 
aspect hiervan is dat in woonbuurten (officieel 
verblijfsgebieden) een maximumsnelheid geldt 
van 30 km/uur. Dat is niet alleen veel veiliger, 
maar leidt ook tot minder geluid. We hebben 
er dus allemaal belang bij.
Daarom houdt iedereen zich ook altijd netjes 
aan die snelheidslimiet, toch? We rijden 
tenslotte vooral in onze eigen buurt, waar 
onze eigen kinderen of de buurkinderen buiten 
spelen.
Helaas is de werkelijkheid iets weerbarstiger.  
Ja, de gemiddelde snelheid is fors naar 
beneden gegaan, maar nog niet iedereen 
houdt zich hier aan.

van de wijkwethouder Mark Sandmann

Onder mijn vorige bijdrage stond: 
demissionair wethouder. Inmiddels is die 
toevoeging weer geschrapt en ben ik weer 
‘gewoon’ uw wethouder. Ik ben er blij mee. 
Niet alleen omdat ik graag als uw 
wethouder verder wilde. Maar ook omdat 
ik ervan overtuigd ben dat de breedte van 
ons college goed is voor de gemeente 
Apeldoorn. Van links tot rechts is 
vertegenwoordigd en ook de grootste 
lokale partij doet mee. 

Die breedte is ook terug te zien in ons bestuurs
akkoord ‘De kracht van Apeldoorn’, dat uitgaat 
van een aantal strategische beleidsdoelen en 
topthema’s zoals duurzaamheid, ondernemende 
stad, gezinsstad en inclusieve samenleving. 

Dat laatste  de inclusieve samenleving  wil 
zoveel zeggen als: een samenleving waarin 
iedereen ertoe doet en waarin iedereen mee 
moet kunnen doen, op zijn of haar manier.  
Dat geldt voor de hele gemeente. En dus ook 
voor uw wijk en voor uw straat. 
Maar natuurlijk zijn wij als gemeente daar niet 
alleen verantwoordelijk voor: de samenleving, 
dat zijn wij allemaal. 
Zo zorgt de gemeente voor buurt en wijkhui
zen, maatschappelijke zorg, bibliotheken, 
scholen en sportvoorzieningen; het is aan 
wijkbewoners om er gebruik van te maken en 
invulling aan te geven.  
De gemeente zorgt voor het onderhoud van 
groen en speelveldjes; het is aan buurtbewo
ners om ze te gebruiken.  
De gemeente koopt zorg en huishoudelijke 
ondersteuning in voor mensen die dat nodig 
hebben; het is aan buurtgenoten om contacten 
te onderhouden en straatbarbecues te 
organiseren.
Over het algemeen gaat dat goed in  
Apeldoorn. Er zijn veel mensen actief in het 
verenigingsleven, in wijk en buurtraden, op 

scholen, als mantelzorger of gewoon, als 
goede buur. Maar natuurlijk gaat dat ook wel 
eens niet goed. Zowel bij de gemeente als in 
een buurt of straat worden er fouten gemaakt 
of is er een conflict. Ook dan proberen we 
ervoor u te zijn, door een correcte klacht
afhandeling als wij een fout maken. Door 
buurtbemiddeling bij een conflict in de straat. 
Of op een andere manier als het om iets anders 
gaat. 
En in alle gevallen kunt u terecht bij de 
stadsdeelmanagers en regisseurs of bij het 
sociaal wijkteam. En als het niet op hun bordje 
ligt, kunnen zij u in ieder geval doorverwijzen 
naar de juiste persoon of organisatie. 
Ook daarom wilde ik graag uw wethouder 
blijven: wat een gemeente allemaal doet, raakt 
vaak aan het dagelijks leven van alle inwoners. 
En wat is er boeiender en zinvoller dan dat? 

Ik vind het in ieder geval een eer om ook de 
komende periode dit werk te mogen doen. 

Mark Sandmann,
wijkwethouder Noord West

Mark Sandmann, wijkwethouder

De inclusieve samenleving

NB: We hebben een beperkt aantal van deze 
borden beschikbaar. De locaties waar ze worden 
opgehangen bepalen we samen met de wijk-
raden. Hebt u een suggestie voor een goede plek 
waar nu nog geen bord hangt/heeft gehangen?  
Laat het uw wijkraad weten; wellicht kunnen we 
die plek in de toekomst ook meenemen.

Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest
E w.bergink@apeldoorn.nl
Twitter: @055Noordwest
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van de buurtregisseur Jan van Eijk

De dromen en wensen van kleine mensen 
maken Orden - en de wereld - mooi

Er was één speciale marktkraam in 
Speeltuin Kindervreugd tijdens het Event 
GrOOt wOrden in Orden op 6 juli 2018. 
Daar mochten de kinderen uit Orden hun 
dromen en wensen ophangen in de 
Wensboom. Het leverde 53 mooie, 
concrete, lieve en ontroerende wensen op.

De wereld bestaat langzamerhand uit likes, 
statistieken, referenda, peilingen en percenta
ges en we worden als bewoners in hokjes 
gedefinieerd. We moeten participeren, regie 
nemen, zelfredzaam zijn. In onze maatschappij 
gaat het individu al snel verloren in program
ma’s, structuren en beleidsnotities. 

We willen dromen en wensen
Natuurlijk werd er geIdanced, gesport, 
gepimpt, gelezen, geknutseld en werden er 
prachtige bloemstukjes gemaakt die vooral aan 
moeders werden gegeven. Aan het jaarlijkse 
event werkten weer zo’n veertig mensen mee. 
Zij hebben de kinderen in Orden een onverge
telijke dag bezorgd. Stimenz, CODA, Accres 
die samenwerken in de Brede School Orden en 
al die vrijwilligers van onder andere Kinder
vreugd, hadden flink uitgepakt. Er was water 
voor de kinderen en Hendrik zorgde weer voor 
de heerlijke halal hamburgers en frikandellen. 
En het was supergezellig en natuurlijk was het 
geweldig weer, zoals bijna elk jaar. 

En daar bij die éne kraam mochten de kinderen 
hun dromen en wensen op labels schrijven en 
inleveren bij Jolanda en Marcel, gastvrouw en 
heer bij Kindervreugd. Als je ze leest word je 
vrolijk, soms ontroerd en wordt je creativiteit 
geprikkeld. Wat zijn wensen van kinderen 
eerlijk en mooi. Laten we, als we denken en 
vooral werken aan onze toekomst en die van 
onze kinderen, even stilstaan bij de wensen en 
dromen van de kleine mensen.

Alle kinderen van Orden bedankt voor 
jullie wijze lessen!

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

Jan van Eijk, buurtregisseur

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

Dromen en wensen van kleine mensen

• Ik wens dat ik bij groep 6 goed doe
• Veest
• Ik wens een motor
•  Ik wil dat ik kan vliegen als een elfje
• Idool ontmoeten
•  Lieke Martens ontmoeten, met haar 
chatten op insta

• Ik wil een grote zwembaden
• Dat ik niet geopereerd word
•  Een goeie zangeres samen met Tirza 
worden

•  Ik wens dat ik ontelbaar veel wensen heb
•  Ik wens een hele leuke BBQ bij 
Kindervreugd

• Klimrek
 • In tuin oma speel met glabaan
• Voetbalvelden
•  Met het WK springen van paardrijden 
meedoen

• Nieuwe telefoon en een jonge!!!
• Gelukkig zijn
• Ik hoef niks meer
• Dat ik bloemen krijg
• Ik wil een blond pupy
• Auto met hart geluid
• Dat ik altijd naast Zahra blijf wonen
• Dat ik Messi ondmoed

I-dance, sportief gamen voor de jeugd De mooiste smoeltjes werden geschminkt Glijden op de natte stormbaan

De vele dromen en wensen van de kinderen Jolanda en Marcel bij de wensboom Hendrik verzorgde heerlijke hamburgers



Veel liefs,
Mooi Onder Één Kap

JIJ BENT MOOI
JULLIE ZIJN MOOI

WIJ ZIJN MOOI

LAAN VAN ORDEN 8
7312 KJ APELDOORN

MOOIONDEREENKAP

MOOIONDEREENKAPINFO@MOOIONDEREENKAP.NL

055 - 5417 679

advertentie in magazine.indd   1 12-1-2018   10:43:17
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nieuwe ondernemer in winkelcentrum Orden

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

Frits Disbergen in zijn nieuwe dierenspeciaalzaak

Dierspecialist Frits Disbergen 
denkt in oplossingen
Sinds 1 juni heeft het winkelcentrum in 
Orden er een nieuwe onderneming bij: 
dierspecialist Disbergen is gevestigd in de 
hoek van het Ordenplein met zowel een 
ingang aan de binnenzijde van het 
winkelcentrum als aan de buitenzijde aan 
de Frans Halslaan. Hondenbaasjes, als u 
uw hond wilt meenemen naar de winkel, 
dan moet dat via deze ingang. 

Ik heb een gesprek met de eigenaar Frits 
Disbergen. Vele jaren was hij als bedrijfsleider 
in de supermarktbranche werkzaam. Steeds 
meer werkzaam op kantoor, grote problemen 
oplossen, kleine brandjes blussen, veel tegelijk 
doen en nauwelijks contact met de klanten.  
En dat laatste wil Frits juist graag in zijn nieuwe 
bedrijf, dat hij samen met zijn zoon runt.  
Het persoonlijke contact met de klanten, het 
adviseren, het meedenken om een (dieren)
probleem op te lossen, dát geeft hem voldoe
ning. 

De liefde voor dieren zat er al vroeg in. Als 
zevenjarig jochie had hij 120 kippen, duiven en 
konijnen. Zijn huidige hobby is het fokken van 
Amerikaanse zijdehoenders. Dat is een 
ingewikkelde en kostbare hobby: dure eieren, 
waarvan er slechts een paar (de juiste) 
hoenders leveren. 

Tijdens het gesprek wordt Frits ook regelmatig 
weggeroepen door een van de personeels
leden voor een (aanvullend) advies of voor het 
inrichten van een nieuwe vogelkooi. Ter plekke 
kijk ik toe hij een kooi voor twee knaloranje 
kanaries inricht met maagkiezel, spiegeltjes en 
belletjes, vitaminen, eivoer met caroteen (dan 
blijven de parkieten mooi oranje) en water. 

Hij loopt mee met de blije mevrouw, die in de 
buurt woont, om haar parkieten in hun kooi 
veilig naar hun nieuwe huis te brengen. 
Ondertussen kijk ik rond in de winkel. Ik zie 
ratjes, parkieten, cavia’s, konijnen, hamsters en 
vissen. En veel soorten voeding, vitaminen, 
kooien, manden en zelfs een speciale speel
goedhoek voor dieren. 
Frits vertelt ook over het aquarium dat hij heeft 
ingericht voor de verjaardag van het kind van 
een klant. Het was een volkomen verrassing 
voor de jarige. “Alleen al voor zo’n blij gezicht 
zou je het doen”, zegt hij.

Maar natuurlijk moet er ook gewoon omzet 
gedraaid worden. Marktonderzoek heeft 
uitgewezen dat er in onze wijk veel dieren
liefhebbers zijn. Honden op de eerste plaats, 
dan katten, vogels, knaagdieren. 
Het zijn niet alleen de wijkbewoners die hier 
hun dierenspullen komen kopen, ook de 

bewoners uit Ugchelen, Hoog Soeren, 
Hoenderloo en campinggasten weten de winkel 
inmiddels te vinden. 
Er zijn veel nieuwe plannen voor de toekomst, 
maar eerst is het zaak om een goede klanten
kring op te bouwen. Daar wordt nu hard en met 
veel enthousiasme aan gewerkt!
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Wijkagent Eddy van Essen is sinds juni met pensioen

nieuws uit de wijk

EDDY 

van de wijkagent Eddy van Essen

Na vijfenveertig politiejaren, waarvan de laatste twintig als 
wijkagent in diverse wijken in Apeldoorn, ben ik per 1 juni 2018 
gestopt. Ik ben nu 65 jaar en met pensioen. 
Mijn opvolger in de wijk Orden is inmiddels bekend, mijn zeer 
gewaardeerde collega Wil Boskamp. Wil kent de wijk Orden goed 
want als wijkagent van Brinkhorst verving hij mij al regelmatig 
bij vakanties en ziekte.

De maand mei was een soort ‘overgangsmaand’ waarin Wil en ik Orden 
nog samen deden. Wil heeft besloten het spreekuur van de wijkagent 
Orden te verplaatsen naar de dinsdagmiddag van 14.00  15.00 uur. Hij 
zit dan in het kantoor van de buurt beheerder van De Goede Woning 
aan de Romeinenlaan 1. 
Ik wil iedereen met wie ik heb samengewerkt om Orden veilig en 
leefbaar te houden ontzettend bedanken. Het was een heel mooie tijd 
... maar het wordt nu tijd voor wat anders ... het ga u allen goed! 

Met vriendelijke groet,
Eddy van Essen, gepensioneerd wijkagent

Tijd voor wat anders

De wijkraad bedankt, ook namens alle bewoners, Eddy van Essen voor zijn inzet 
voor onze wijk. Velen hebben hem leren kennen als een betrokken wijkagent. 
Eddy, we wensen je alle goeds en geniet van je vrije tijd!

We heten Wil Boskamp van harte welkom in de wijk Orden! We hebben er alle vertrouwen 
in dat het tot een goede samenwerking zal leiden. 
Vera Kraaijvanger is de nieuwe wijkagent in de wijken Brinkhorst en Waterloo. Ook voor 
haar een van harte welkom en veel succes!

Nieuwe wijkagent Wil Boskamp
Beste wijkbewoners, ik ben uw nieuwe wijkagent van de wijk Orden en sportpark 
Orderbos. Op dinsdagmiddag van 14:00-15:00 uur houd ik spreekuur in het kantoor 
van de buurtbeheerder van De Goede Woning aan de Romeinenlaan1.

Nextdoor
Nextdoor is een uitstekend communicatie
kanaal voor bewoners en wijkraad. 
Op een snelle manier kunnen wijkbewoners 
elkaar bereiken, maar ook de bewoners uit 
de omliggende wijken als het nieuws van 
algemene aard is.Het is een besloten sociaal 
netwerk dat gebruikt wordt om bijvoorbeeld 
een buurtpreventie op te zetten, een 
weggelopen kat terug te vinden, een 
koffieafspraak te maken. Het kan uw buurt 
veiliger, prettiger en leefbaarder maken. 
Google even op ‘Nextdoor’ en u ziet hoe u 
zich kunt aanmelden.

Bij calamiteiten kan het zijn dat mijn spreekuur 
vervalt. U kunt mij natuurlijk altijd telefonisch of 
via de mail bereiken. 
U kunt bij mij terecht met vragen over veiligheid 
in uw woonomgeving.
Valt u iets bijzonders op in de wijk? Geef mij dit 
dan door. Samen zorgen we ervoor dat onze 
wijk leuk en veilig blijft. 

Met vriendelijke groet,
Wil Boskamp, wijkagent Orden 

Politie | Eenheid Oost 
District NO Gelderland | Team Apeldoorn 
Europaweg 79, 7336 AK Apeldoorn

E wil.boskamp@politie.nl 
T 0900 8844
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Al meer dan 100 jaar bedrijvigheid  
aan de Ruysdaellaan

In 1913 heette de huidige Ruysdaellaan, Zesslagweg. Er zijn mensen die beweren dat er 
voor 1900 een rij van zes woningen heeft gestaan maar het lijkt er meer op dat de naam 
te maken had met de andere oudere namen in de buurt: Turfweg, Veenweg, Kleiweg 
enz. Op de hoek met de Frans van Mierisstraat hebben wel huizen gestaan die vlak voor 
1900 zijn afgebrand, waarna de heer De Vries er een kruidenierszaak heeft gevestigd in 
1906 (later Vaartjes en Ligtenberg). 

Constructiebedrijf Aartsen B.V. was tot 1998 gevestigd in het pand aan de Ruysdaellaan

kijk in de wijk... toen en nu

Na verloop van tijd ging men meer over op 
kleinere staalconstructies als trappen en 
hekken. 

De familie Aartsen heeft lang aan de Water
loseweg 145 gewoond en aan de Ruysdaellaan 
nummer 1 haar bedrijf gehad. De woning waar 
de heer G. Aartsen tot zijn twintigste heeft 
gewoond staat er nog, aan de Frans van 
Mierisstraat 19. 
Nadat zijn vader was overleden heeft Gerard 
Aartsen de leiding van het bedrijf overgeno
men. Langzamerhand ging men meer en meer 
over op grotere staalconstructies voor andere 
doeleinden. Zo is Aartsen B.V. verantwoordelijk 
voor de staalconstructie van de Americahal en 
het (spoor) viaduct aan de Koning Stadhouder
laan. 
Ook had men een goede naam voor stalen 
deuren, staalconstructies voor bedrijfshallen, 
kantoorgebouwen, trappen, bordessen, 
hekwerken en gevelelementen. 

Aan de overkant van de Zesslagweg was een 
veldje waarnaast de Vries later ook een pand 
liet bouwen, nu Ruysdaellaan 1. Dat moest een 
bakkerij worden omdat de bakkerij achter in de 
winkel te klein werd. Of de bakkerij ooit 
gefunctioneerd heeft is niet bekend. Rond 1950 
werd de Zesslagweg tot Ruysdaellaan omge
doopt, dat was meer passend bij de straten in de 
wijk die naar Nederlandse schilders zijn 
genoemd. 

Aartsen Constructie 
Direct na de oorlog heeft de heer A. Aartsen  
het pand aan de Ruysdaellaan 1 van kruidenier 
De Vries gekocht en is daar zijn bedrijf Machine
fabriek A. Aartsen begonnen. Al snel werd er 
naast het hoofdgebouw nog een grote bedrijfs
hal gebouwd met daarnaast een lager gedeelte 
voor o.a. het kantoor en de kantine. Naast de 
bouw van industriële wasmachines en drogers 
werden ook grote opleggers (VCA) voor het 
Nederlandse leger gereviseerd. 
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Er zijn in onze wijk een aantal 
bijzondere straten en plekken met 
een rijke geschiedenis.  
Ook nu weer een bijdrage van 
Cor Broekhuis en Dick de Graaf, 
twee wijkbewoners en lid van de 
Vereniging Oud Apeldoorn. 

Foto uit de begintijd van machinefabriek Aartsen na de productie van een droogmachine

Ontwerp van het pand, bedoeld als bakkerij

Het huidige pand aan de Ruysdaellaan waar het een komen en gaan is in het atelier (www.workshopatelierapeldoorn.nl)

Uiteindelijk werkten er twintig medewerkers bij 
Aartsen Constructies en werd het bedrijf te 
groot voor de omgeving. Het bedrijf is in 1998 
verhuisd naar de Lage Brink in Apeldoorn waar 
het in 2013 met al zijn ervaring is opgegaan in 
Besaris Metaalconstructie.

Workshop Atelier Apeldoorn en 
Decorcentrum Nederland
Vanaf 2003 wordt het pand bewoond door 
Joep en Maartje Keuls die zich vooral richten 
op decorbouw, decorverhuur en vele creatieve 
workshops. Joep is veel in de Hilversumse 
studio’s te vinden voor de decors van ‘kinderen 
voor kinderen’, diverse Zapp programma’s en 
‘everybody dance now’, om de decors op te 
bouwen en uiteraard in de werkplaats om deze 
te maken. 
Het lijkt of Maartje daarentegen de hele tijd 
feest viert, de ene groep moeders na de andere 
groep vrijgezellen komt in het knusse atelier 
voor een workshop taartbakken, bloemschikken, 
ouder kind workshops, enz. Maar zij is ook te 
vinden met o.a. leuke kinderactiviteiten op de 
diverse voorjaarsmarkten en festiviteiten in de 
wijde omtrek. Al meer dan honderd jaar 
bedrijvigheid aan de Ruysdaellaan, een straatje 
dat steeds gezelliger wordt.
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Gebruik deze WhatsApp groep alleen waar 
deze voor bedoeld is en niet voor onderling 
contact/privéberichten.

De gemeente liet weten dat ook zij eventuele 
nieuwe groepen graag wil kennen. Mocht u een 
nieuwe groep starten laat het dan ook weten 
aan Mariëlle Kleinheerenbrink van de afdeling 
Veiligheid van de gemeente via email: 
m.kleinheerenbrink@apeldoorn.nl

Als u de groep aanmeldt op de website https://
wabp.nl dan wordt deze geregistreerd en 
tevens zichtbaar voor iedereen die deze app 
op zijn smartphone heeft.

Mocht u nog een gratis veiligheidsadvies m.b.t. 
inbraakpreventie van uw woning willen, dan 
kunt u contact op nemen via email met:
thor@apeldoorn.nl

Er een digitale folder die gebruikt kan worden 
om mensen in uw omgeving te interesseren.
Hiervoor kunt u contact opnemen via email  
met wijkraad@brinkenorden.nl of met uw 
buurtregisseur Jan van Eijk, email:  
j.vaneijk@stimenz.nl.

WhatsApp Buurtpreventiegroep

Om onze wijk/buurt veiliger te maken zijn wij onlangs tijdens een 
bijeenkomst geïnformeerd over WhatsApp groepen. De politie, Thor, 
gemeente, Wijkraad Brink en Orden en Stimenz hadden deze bijeenkomst 
georganiseerd. Wij hebben de presentatie 1000-ogen gezien en zijn 
geïnformeerd over hoe we een WhatsApp groep kunnen opzetten.

Doe dit alleen als u zich veilig voelt. U kunt 
bijvoorbeeld vragen of hij/zij naar iemand op 
zoek is of laat merken dat hij gezien is. 
Daarnaast kunt u met meerdere personen uit de 
WhatsApp groep naar buiten gaan i.p.v. alleen.

Spelregels voor deelname aan de 
WhatsApp groep
•  Deelnemers hebben een minimum leeftijd van 

18 jaar.
•  Deelnemers zijn woonachtig in de wijk/buurt 

waar de groep wordt opgericht.
•  Het oprichten van een WhatsApp groep is 

een burgerinitiatief en is bedoeld om elkaar 
te informeren over verdachte situaties.  
De politie komt alleen in actie wanneer een 
melding bij 112 gedaan wordt.

•  Let op het taalgebruik. Niet vloeken, 
schelden, discrimineren en dergelijke.

•  Speel geen eigen rechter en overtreed geen 
regels/wetten. 

•  Het versturen van foto’s van een verdacht 
persoon is alleen toegestaan t.b.v. het 
verstrekken van een signalement als dit voor 
de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. 
Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, 
lengte en opvallende kenmerken kunnen  
ook goed beschreven worden. Denk bij 
voertuigen aan de kleur, het merk, het type  
en het kenteken.

Wat is WhatsApp? 
WhatsApp is een gratis berichtendienst voor 
smartphonegebruikers. In de app kun je 
groepen van ongeveer 100 personen vormen, 
waardoor je op eenvoudige wijze berichten 
met een grote groep mensen kunt delen.  
Iedere groep heeft een oprichter en meerdere 
beheerders die leden toevoegen of verwijde
ren. 

Waarom is een WhatsApp groep nodig?
Na een inbraak, diefstal, collectanten/
colporteurs zonder vergunning of een ander 
incident blijkt vaak dat buurtbewoners wel iets 
opvallends hebben gezien. Meestal echter 
denken mensen dat het misschien niets was of 
durven alleen niets te ondernemen. 
De op te zetten WhatsApp groep is bedoeld 
om elkaar in onze buurt te informeren over 
verdachte situaties. Hiermee kunnen we ons 
gezamenlijk laten zien en mogelijke criminelen 
belemmeren in het uitvoeren van hun plannen. 
Op veel plekken blijken WhatsApp groepen 
heel effectief te zijn. 

Hoe werkt het?
Voor dit initiatief is in onze wijk is een werk
groep opgezet die de wijk in verschillende 
buurten heeft opgedeeld. Per buurt wordt een 
WhatsApp groep ingericht. Iedere WhatsApp 
groep bestaat dus uit de aangesloten bewoners 
van een buurt en de leden van de regiegroep. 
De beheerder heeft vaak ook contact met de 
betreffende wijkagent over de melding.

Wat te doen bij een verdachte situatie 
(SAAR)?
Signaleren
Alarmeren
Appen
Reageer
 
Alarmeer 1-1-2
App om de verdachte situatie bekend te maken 
bij anderen en om te laten weten dat 112 
gebeld is. (Dit voorkomt een regen van 112 
meldingen) 
Reageer  Doe dit door bijvoorbeeld naar 
buiten te gaan en contact te maken met de 
persoon. De bedoeling is dat we de plannen 
van de mogelijke crimineel verstoren. 
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wijkbewoonster Anieta Scholtens, lid van Toastmasters

Je angst overwinnen 
bij het spreken voor een groep? 

Hoe vergaat het jou als je voor een groep moet 
spreken? Veel mensen zinkt de moed in de 
schoenen: zij voelen al hun klamme handen en 
zijn bang dat hun stem gaat trillen. Terwijl het 
zo leuk kan zijn om zelfverzekerd je verhaal te 
houden en de toehoorders een prettige ervaring 
te bezorgen. Dat kun jij ook leren, bij Apeldoorn 
Toastmasters, in een ontspannen en positieve 
sfeer.

Aan de hand van een stappenplan oefenen we met 
elkaar in het spreken voor een groep. We zijn er 
allemaal met hetzelfde doel, en we zijn allemaal aan 
het leren. We leren van elkaar. Elkaar feedback 
geven, dat nemen we heel serieus. Altijd opbouwend, 
maar zeker ook kritisch. Dat schept een band en een 
veilige omgeving.

Apeldoorn Toastmasters is in 2013 opgericht en is 
een Nederlandstalige club. Wij maken deel uit van 
Toastmasters International, een nonprofit organisa
tie met meer dan 350.000 leden wereldwijd.
We bezoeken de clubavonden met gemiddeld 20 
 25 leden. Sommigen zijn al jarenlang lid van 
Toastmasters, anderen zijn net begonnen. Wij 
komen bij elkaar in ’t Cafeetje van Marja in 
Apeldoorn. Het café is dan exclusief voor ons 
geopend.

Wil je meer weten? Kijk op www.toastmasters.nl. 
Of wil je het eens meemaken? Kom een avond kijken 
om te zien of Toastmaster wat voor jou is: ga naar 
www.toastmasters.nl, klik op Clubs, klik op  
Apeldoorn en vul je gegevens in. Je mag ook bellen: 
T 06 207 95 483 (Diana).

Zin in een praatje of kopje koffie of samen 
met mensen uit de buurt sportief, creatief of 
leerzaam bezig zijn? 
Verspreid over Apeldoorn en de dorpen 
zijn er ontmoetingsplekken waar u dit 
allemaal kunt doen. Elke ontmoetingsplek 
organiseert eigen activiteiten. 

Ontmoet elkaar in Apeldoorn
Ook in Brink en Orden zijn er diverse  
ontmoetingsplekken, zoals Mandala, Plexat, 
+Punt Orden en wijkcentrum Orca. 
Op de website:
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl 
vindt u altijd de meest actuele informatie over 
de activiteiten in de ontmoetingsplekken.
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Bij Dijkgraaf 
is iedere levering 

een feestje!

Alles voor kantoor | Voor thuis of op de zaak
Drukken | Printen | Plotten  
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Bert Louissen, muzikant 

Muziek, muziek en nog eens muziek

In gesprek zijn met muzikant Bert Louissen betekent luisteren. Luisteren 
naar zijn levensverhaal, zijn ervaringen, zijn missers, zijn kansen, zijn 
muziek. Als drie-/vierjarig jongetje zat hij aan de radio gekluisterd. 
Luisteren naar muziek deed hij veel en graag, want zien kon hij niet. 
Op het blindeninstituut in Zeist paste hij niet helemaal in het gareel. 
Daar werd zijn passie voor muziek niet begrepen. Sterker nog... hij 
werd er ‘flink in geremd’. Achteraf vindt hij dat hij zich hiertegen had 
moeten verzetten. “Maar ja, ik ben netjes opgevoed in een 
gereformeerd milieu.” 

Hij maakte met grote tegenzin de mavo en de 
havo af en ging vervolgens naar het conserva
torium in Zwolle, waar hij de richting klassiek 
volgde. Daarnaast “rolde hij het optreedcircuit 
in”, zoals hij het zelf zegt. 
Na het conservatorium wilde hij ‘even heel wat 
anders’. Bert ging werken bij Philips als 
productiemedewerker, waar hij twee jaar 
wielen aan stofzuigers heeft gezet. In de 
avonduren speelde hij als drummer in een band 
op bruiloften, feestjes en partijen en in kroegen. 
“Best een leuke tijd.”

Mooi avontuur maar ook veel poeha
Samen met een ander begon Bert met een 
eigen studio. Twee jaar duurde dat avontuur 
waarin hij veel mensen heeft ontmoet, bekende 

en onbekende, aardige mensen, veeleisende 
sterren, goede en slechte muzikanten. Een mooi 
avontuur, maar ook veel poeha.

What you see is what you get
In 1997 gaat Bert verder als zelfstandig pianist 
en zanger. En dat doet hij nog steeds. Hij speelt 
en zingt op congressen, feesten, golfclubs, 
bruiloften, verjaardagen, overal in Nederland. 
Terwijl hij dat vertelt, hoor ik verontwaardiging. 
Over muzikanten die optreden met orkest
banden, veel gehoempa, gestamp en vooral 
veel lawaai. Dat is het absoluut niet voor hem, 
hij treedt niet op met een geluidsband, hij 
weigert om daaraan mee te doen. Bij Bert is  
het ‘what you see is what you get’. 

De jaren 70 muziek heeft duidelijk zijn 
voorkeur. “Dat is tijdloze muziek, die blijft 
goed.” Behalve covers zingt hij ook zijn zelf 
gecomponeerde liedjes. Die niet gaan over  
‘de zon schijnt en I love you so’, maar over zijn 
eigen leven. Over zijn liefdesbreuken, over de 
politiek, over de dingen die in de wereld 
gebeuren. 

Tijd voor weer een leuke vrouw
De mooiste muziek maakt hij als er iets 
dramatisch is gebeurd in zijn leven. Lachend 
vertelt Bert dan ook dat het tijd wordt voor 
weer een leuke vrouw, die hem vervolgens toch 

verlaat. Dat levert mooie muziek en geweldige 
teksten op! Het was volgens hem best een stap, 
om zo zijn gevoelens weer te geven in zijn 
muziek. Maar het is wel een mooie en goede 
stap geweest want hij laat hiermee zien wie hij 
is. Het verleden is verwerkt en eindelijk doet hij 
de dingen waarvoor hij zelf kiest. 
Een van die dingen is dat hij de komende tijd 
een gitaarduo gaat vormen met een andere 
zanger. Meer optredens op kleinere schaal, een 
publiek dat écht luistert, een goede sfeer 
opbouwen en plezier hebben, is zijn doel. 

Bert moet het hebben van luisteren
Bij binnenkomst in het huis van Bert vallen een 
aantal dingen op. In de eerste plaats zijn 
rechterhand die in het verband zit. Hij vertelt 
over de val door een bord dat ergens op een 
stoep stond. Dat is flink lastig voor een pianist... 
over een paar dagen moet hij optreden bij een 
bruiloft. Tijdens het gesprek probeert Bert 
voorzichtig wat te spelen op zijn piano, 
gelukkig lukt het al weer een beetje. Want ja, 
zo’n bruiloft moet voorbereid worden. Mensen 
willen graag bepaalde liedjes horen en dat 
vraagt voor een blinde pianist meer tijd ter 
voorbereiding. Een ziende muzikant haalt de 
noten e.d. van internet, Bert moet het hebben 
van luisteren, in zijn hoofd prenten en naspelen. 
Wat nog meer opvalt zijn de gitaren, de piano, 
de cd’s, geluidsapparatuur, snoeren. Het is 
duidelijk, Bert zijn passie is muziek. 

Tegen het einde van ons gesprek laat Bert me 
een aantal van zijn zelfgeschreven songs horen. 
Mooie (Engelse) teksten die ergens over gaan, 
lekkere muziek waar ik niet bij stil kan staan. 

Boeken? www.bertlouissenmusic.com
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Nieuws van speeltuinvereniging Kindervreugd

Het levert vaak verwarring op, maar 
speeltuin Kindervreugd aan de Pieter 
Saenredamstraat is openbaar terrein en is 
gemeentegrond. Ook de toestellen die op 
het terrein staan zijn van de gemeente.

Speeltuinvereniging Kindervreugd is, zoals de 
naam al aangeeft, een vereniging die de 
nodige activiteiten organiseert voor kinderen, 
zoals al meer dan vijftig jaar het Sinterklaas
feest in Orden, halloween, paaseieren zoeken 
en diverse andere activiteiten het hele jaar 
door.
De gastheer en  vrouw zijn vrijwilligers van de 
speeltuinvereniging en zij zijn tevens de ogen 
en oren van de buurt. Over het terrein en het 
openen en sluiten van de hekken gaan zij echter 
niet. 

Tijd voor een nieuwe eigenaar en naam
Meer dan vijftig jaar was Kindervreugd de 
alleenhuurder van het pand en de naam ‘Plexat’ 
is ooit nog via een wedstrijd gekozen door de 
toenmalige leden en het bestuur van de 
speeltuinvereniging.
Maar Plexat houdt op te bestaan, het is tijd 
voor een nieuwe eigenaar en een nieuwe naam 
voor het pand. Samen met Menorah, de nieuwe 
eigenaar van het pand, wordt een convenant 
ondertekend.

Omdat onze opslag uit het gebouw weg moet, 
is er een tweede blokhut geplaatst, waardoor 
het stenen toezichthuisje nu ingebouwd is tussen 
twee houten blokhutten in. Hierin worden o.a. 
de skelters en ander speelgoed en materiaal 
opgeborgen.
We hopen natuurlijk dat er straks netjes met  
de toestellen, blokhutten en skelters wordt 
omgegaan, beter dan dat dit nu gebeurt. 

Vernielingen
Helaas moeten wij als bestuur en zeker ook als 
buurtbewoners constateren dat er toch vrij veel 
vernield wordt.
Zo wordt er als er geen controle op de tuin is, 
op daken geklommen waarbij de deurkrukken 
en daken het moeten ontgelden. Hierbij dan 
meteen een oproep aan iedereen die gebruik 
maakt van de speeltuin, op welke manier dan 
ook: houd het schoon en verniel geen dingen 
die niet van jou zijn!

Anonieme donateur
In nauw overleg met de gemeente wordt er 
momenteel gekeken of er enkele nieuwe 
speeltoestellen geplaatst kunnen worden.
Behalve een donatie voor het circusproject  
(zie elders in dit Wijkblad) hebben wij nog een 

bedrag ontvangen van dezelfde anonieme 
donateur, dat we mogen besteden aan een 
‘hoofdact’ voor halloween, nieuwe skelters en 
een bedrag voor ons zestigjarig jubileum in 
2019.

Activiteiten
In de zomervakantie zijn er weer extra 
activiteiten geweest, zoals o.a. een strandbal
len en bellenblaasfestijn, springkussens en met 
echt warm weer, de tuinsproeier aan, dus er is 
heerlijk met water gespeeld.
In de herfstvakantie is er op woensdag 24 
oktober een obstakelrun. Halloween houden 
we dit jaar op zaterdag 27 oktober en ook 
Sinterklaas staat alweer (onder voorbehoud) 
gepland op zaterdag 24 november.

Inzameling lege blikjes en flessen
Kindervreugd doet ook mee aan de inzame
lingsactie van lege flessen en blikjes, die bij 
diverse automaten in Apeldoorn ingeleverd 
kunnen worden. U kunt uw lege blikjes en kleine 
petflessen inleveren bij o.a. AH in Ugchelen.  
U doet deze in de daarvoor bestemde 
automaat en toetst nummer 1035 in waarna dan 
E0,05 per ingeleverd item op rekening van onze 
vereniging wordt gestort.

Weet of kent u iemand die zo af en toe, op 
invalbasis, ook de ogen en oren van de 
speeltuin wil zijn, en wil zorgen dat de kinderen 
gebruik kunnen maken van de skelters en wat 
drinken of snoep kunnen kopen, laat het ons 
weten. Bel dan met 055  355 71 48 of 055  355 
57 96).

Jolanda Boukari namens speeltuinvereniging 
Kindervreugd
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... vervolg van pagina 1

Recensie van Jantje Beton:  

Kinderen stralen in eigen circusvoorstelling 
APELDOORN  Voor 21 van de vaste 
bezoekertjes van speeltuin Kindervreugd in 
het Apeldoornse Brink en Orden werd een 
droom werkelijkheid. Zij traden afgelopen 
vrijdag op in een echte circustent! Dankzij 
een extra bijdrage van Jantje Beton konden 
de deelnemers afgelopen week hun eigen 
circusvoorstelling maken. In de circustent 
van Circus Snor lieten zij vrijdag aan familie 
en vrienden zien wat zij in korte tijd hebben 
geleerd. Van verdwijntruc tot bordjes in de 
lucht houden: het circus is de perfecte plek 

om lekker kind te kunnen zijn. “En samen veel lol 
te hebben”, zegt deelneemster Katja (12) die 
ook toegeeft dat het leren van trucs ook 
gepaard gaat met vallen en opstaan. “Dat 
maakt het juist zo leuk en zorgt ervoor dat we 
veel met elkaar lachen.” Ook Sef (11) heeft 
genoten van de circuslessen en laat met trots 
zijn diploma zien. “Ik wil ook aan mijn ouders 
laten zien dat ik dit diploma heb gehaald. Dan 
zijn ze extra trots op mij omdat ik dit allemaal 
kan.” De speeltuin Kindervreugd is voor deze 
kinderen de thuisbasis. Jantje Beton, kan dankzij 

circusweek bij speeltuinvereniging Kindervreugd 

een anonieme gift deze kinderen iets extra’s 
bieden. Jolanda Boukari, vrijwilliger 
Kindervreugd: “Hier zijn we natuurlijk 
ontzettend blij mee. We hebben deze 
kinderen een onvergetelijke ervaring 
kunnen bieden. 
Ook al hebben ze veel getraind, het blijft 
spannend om in een volle circustent op te 
treden. Ook fijn dat Jantje Beton een grote 
speelkist met circusrekwisieten aan de 
speeltuin heeft geschonken. Zo kunnen de 
kinderen door met wat ze geleerd hebben 
en ook andere kinderen aansteken met het 
circusvirus.”

foto’s © Gerard Til en Jolanda Boukari

foto’s © Gerard Til 
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Ontmoetingsplekken in de wijk

Verspreid over Apeldoorn en de dorpen vindt u ontmoetingsplekken,  
wijk- en buurtcentra en verschillende kerken. Hier kunt u terecht voor 
activiteiten, ontmoeting, informatie en ondersteuning en als u behoefte heeft 
aan een praatje of een kopje koffie. Ook kunt u er samen met mensen uit  
uw buurt sportief, creatief of leerzaam bezig te zijn. Elke plek organiseert 
eigen activiteiten. In de vorige editie van het wijkblad heeft u informatie 
kunnen vinden over verschillende ontmoetingsplekken, in deze editie brengen 
wij weer een paar locaties bij u onder de aandacht.

 

Ontmoetingsplek +Punt Orden 

In het hart van Orden vindt u de bruisende 
huiskamer van de buurt, ontmoetingsplek +Punt 
Orden. 
Het is een plek waar buurtbewoners gezellig 
samen koffie drinken of meedoen aan activi
teiten. De meeste activiteiten worden door   
de buurtbewoners zelf georganiseerd.
Buurtbewoners kunnen het +Punt op de 
woensdagavond ook gebruiken als vergader
ruimte. Met de komst van het +Punt heeft de 
buurt ‘alles op orde(n)’, er is van alles te doen!
Het is ook een locatie waar twee keer in de 
week dagbesteding is met professionele 
begeleiding.

Creatief samen zijn
De activiteit ‘Creatief samen zijn’ willen we 
hier extra onder de aandacht bengen. 
U kunt hieraan meedoen op vrijdagen van  
09.30  11.30 uur. 
U leert verschillende (schilder)technieken, van 
acryl gieten tot dotpainting, van een beeldje 
maken tot het maken van een materieschilderij.  

Iedereen is van harte welkom. 
De kosten zijn minimaal €1,00 voor de
activiteit en ca. €1,00 voor materiaal. U kunt 
ook zelf materiaal meebrengen. 
Voor meer informatie over ontmoetingsplek 
+Punt Orden ga naar:
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl of naar: 

www.pluspuntorden.nl of bezoek de 
facebookpagina: ontmoetingsplek+Punt Orden. 
U kunt ook bellen: T 055  356 01 08. 
Het adres is Germanenlaan 370.

Buurthuis Sprengenhonk

Sprengenhonk is een belangenvereniging met 
een halve eeuw geschiedenis. Piet Schoep en 
Kees Kraaijenhof zijn de grondleggers. Nico 
Kraaijenhof heeft het nu als voorzitter 
overgenomen. De doelstelling is het opkomen 
voor de belangen van de bewoners die wonen 
in Sprengendorp, de Daalakker en de Spren
genparklaan. Bewoners kunnen lid worden van 
de vereniging voor €16,00 per jaar. Zij kunnen 
dan aan diverse activiteiten van de vereniging 
deelnemen. Bewoners buiten de wijk kunnen 
ondersteunend lid worden. Zij betalen €11,00 
per jaar en ook voor alle activiteiten die 
georganiseerd worden. 

een plek om elkaar te ontmoeten, wat te doen of te maken
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Keten Groen de Houtwal

De Houtwal binnen
Hier kun je jouw creativiteit kwijt op het gebied 
van woon en tuindecoratie. Deze maken we 
voor de verkoop. Je kunt werken met bloemen, 
van alles uit het bos, maar ook met hout, papier, 
wol, vilt of verf. We gaan mee met de seizoe
nen en de feestdagen. De spullen die dan 
gemaakt worden, gaan vervolgens in de 
verkoop op een kerst en voorjaarsmarkt.  
Het is de bedoeling dat we onze decoraties 
ook gaan verkopen bij bijvoorbeeld het 
Achterhuus in Ugchelen en bij het Hoogeland in 
Beekbergen.

De Houtwal buiten
Even de deur uit om in een ongedwongen sfeer 
andere mensen te ontmoeten en lekker buiten in 
het groen aan de slag te gaan met jouw talen. 
Dat kan bij keten groen De Houtwal. Samen 
aan het werk in de bossen van Berg en Bos of 
bij het zwembad en de midgetgolfbaan van de 
gemeente Apeldoorn. Of onderhoud plegen 
op de oude begraafplaats aan de Soerense
weg. Je doet verschillende vormen van tuin en 
gereedschapsonderhoud.

Welkom
Bij De Houtwal, zowel binnen als buiten, vinden 
wij het belangrijk dat jij jezelf kunt zijn!
Kom eens langs en maak kennis met ons. Ontdek 
wat we voor jou kunnen betekenen. U kunt ons 
vinden aan de Asselsestraat 328B. 
Tot ziens bij De Houtwal!

Meer informatie
Voor meer informatie bel: M 06  300 56 140 of 
mail naar: instroom@ketengroen.nl

Activiteiten extra onder de aandacht
Dinsdagavond is de dartavond, waar er in 
vriendelijk competitie verband van 19.00 tot 
22.30 uur wordt gespeeld.
Woensdagmiddag is er een middag voor de 
kinderen van 14.00 tot 15.30 uur.
Ook is er dit jaar een Jeu de boulesbaan 
gerealiseerd. Iedereen uit de buurt is van harte 
welkom om daar gebruik van te maken. 

Voor meer informatie over buurthuis Sprengen
honk, bel: M 06  421 435 72 
of mail: sprengendorp@gmail.com. 
Of loop eens binnen bij de bestuurs
vergadering, die is op maandag één keer per 
veertien dagen op de oneven weken vanaf 
19.30 uur.

De website bezoeken kan ook: 
www.dagbesteding.apeldoorn.nl

Nog meer ontmoetingsplekken

Naast de genoemde locaties zijn er nog een aantal 
ontmoetingsplekken in de wijk:
 
•  Ontmoetingsplek Plexat  

Voor meer informatie kijk op www.ontmoetelkaarin
apeldoorn.nl, de facebookpagina: Plexat Orden 
Apeldoorn of u kunt bellen of mailen met de  
coördinator Hanneke Schoorstra: M 06  194 539 99,  
hannekeschoorstra@gmail.com.  
U vindt Plexat Apeldoorn op het terrein van  
Speeltuin Kindervreugd aan de P. Saenredamstraat 
15a (tussen huisnummer 15 en 17).

•   De Goede Herderkerk  
Voor meer informatie ga naar www.goedeherderkerk.
info of mail met Arda van Dulmen, coördinator Kerk in 
de Wijk, arda.vandulmen@kpnmail.nl.  
Adres: Asselsestraat 199.

•  Wijkcentrum Orca  
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u 
contact opnemen met de Sociaal Beheerder van 
Accres, Ingvild Lith, via ilith@accres.nl of  
M 06  511 314 437.  
Of kijk op www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl.  
Adres: Germanenlaan 360.

•  Ontmoetingsplek Mandala  
Voor meer informatie over Mandala ga naar www.
ontmoet elkaarinapeldoorn.nl, bezoek de facebook
pagina: ontmoetingsplek Mandala Apeldoorn of  
bel: T 055  357 91 07. Adres: Sportlaan 2.



20 welzijn

Fotoimpressie van de Buitenspeeldag

veel activiteiten en vrolijk spelende kinderen in de Mauvestraat
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“Kom ook helpen…”                         

Elvira is mantelzorger. Toen haar vader de diagnose Alzheimer 
kreeg, wilde ze voor hem blijven zorgen. Ze wist dat het zwaar zou 
worden en grote impact op haar leven zou hebben. Drie keer in de 
week gaat ze naar hem toe. ‘Hij heeft geen sociaal netwerk,’ vertelt 
ze, ‘en ik kan het niet alleen. Vrij snel heb ik gezorgd voor 
huishoudelijke hulp. Vader wilde hulp bij het boodschappen doen, 
want dat lukte hem niet meer alleen. Ik kan dat niet altijd samen met 
hem doen, dus ging ik op zoek naar een vrijwilliger. Voor vader 
stond het boodschappen doen voorop, voor mij was het belangrijk 
dat er iemand tijd en aandacht voor hem heeft: een luisterend oor of 
er gewoon zijn. Toen kwam De Kap in beeld.’ 

‘Het verhaal van Elvira is niet uniek,’ zegt  
Ineke Lely van de Kap, de organisatie die 
mantel zorgers en vrijwilligers ondersteunt.  
‘We krijgen veel van zulke vragen van 
mantelzorgers. Vooral voor echtparen is het fijn 
als er af en toe een vrijwilliger op bezoek komt 
die de zorg overneemt. De mantelzorger kan er 
dan even uit. Dat kan voorkomen dat de 
mantelzorger overbelast raakt.’ 
De afdeling HulpSaam van de Kap helpt mensen 
om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 
wonen. Door hun ziekte en kwetsbaarheid 
voelen zij zich vaak eenzaam of hebben zij een 
beperkt netwerk waarop zij kunnen terugvallen. 
‘De vrijwilliger ondersteunt daarmee dus niet 
alleen de hulpvrager,’ gaat Ineke verder, ‘maar 
ook de mantelzorger. In het geval van Elvira 
hebben we haar gekoppeld aan Margot.’ 

‘Ik ben gepensioneerd, maar wilde me nog altijd 
graag inzetten,’ vertelt Margot. ‘Situaties die 
net iets meer vragen, spreken me aan. Ik heb 
gewerkt in de zorg en voor mij is het een 
uitdaging om te puzzelen wat goed werkt.  
Dus ik nam deze vrijwilligersklus graag aan. In 
het begin ging ik met Elvira’s vader boodschap
pen doen, maar toen dat niet meer ging, kwam 
ik voor de ontmoeting.’ 

‘We koppelen vrijwilligers van de afdeling 
HulpSaam eenopeen aan iemand,’ legt Ineke 
Lely uit. ‘Zij werken zelfstandig bij de mensen 
thuis. Onderling maken zij daar afspraken over. 
De activiteiten kunnen heel divers zijn. Denk 
aan winkelen, (rolstoel)wandelen, fietsen, 
samen uitstapjes maken of boodschappen voor 
iemand doen. In andere gevallen neemt de 
vrijwilliger de zorg van een mantelzorger over, 
zodat die even tijd krijgt voor zichzelf.’ 

De ondersteuning van de vrijwilliger van 
HulpSaam is vaak eenmaal per week twee of 
drie uur. Soms is het incidenteel, maar door
gaans is de inzet voor langere tijd. 
“De vrijwilliger bepaalt altijd zelf hoeveel tijd 
hij of zij aan de ander wil geven en ook op 
welke tijdstippen,’ gaat Ineke Lely verder.  
‘We verwachten ook niet dat een vrijwilliger 
diploma’s of een bepaalde opleiding heeft. 
Belangrijker is betrokkenheid en motivatie.  
We zoeken sociaal vaardige mensen met een 
open en respectvolle houding en met een warm 
hart voor anderen. Ook kun je je als duo 
aanmelden voor vrijwilligerswerk bij ons.  
Je zorgt dan samen voor iemand en doet het 
vrijwilligerswerk per toerbeurt. Zo gaat 
bijvoorbeeld de ene week de een, de andere 
week de ander. Onze vrijwilligers krijgen waar 
nodig ondersteuning of training.’

Margot: ‘Voor mij is het bijzonder om zomaar 
toegelaten te worden in het leven van mensen 
en er een bijdrage aan te kunnen leveren. 
Het geeft mij ook veel.’ 
‘Ik ben enorm blij met Margot,’ zegt Elvira. 
‘Haar steun betekent veel voor mij. Het geeft 
mij het gevoel dat ik er niet alleen voor sta.’

Belangstellenden voor vrijwilligerswerk bij de 
Kap kunnen contact opnemen door te mailen 
naar Ineke Lely: i.lely@dekap.nl. 
Bellen kan ook: T 055 295 520. 

Meer informatie over de Kap is 
te vinden op www.dekap.nl. 

haal veel voldoening uit vrijwilligerswerk



Kapsalon 
aan het Ordenplein 54 

Met en zonder afspraak!  
T 055 355 70 92

Onze kapsters staan voor u klaar op:
maandag 1320 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 

VERGADEREN OF FEESTEN 
MIDDEN IN HET BOS!
Wist je het al? Ons hostel is perfect voor feesten,
vergaderingen en zelfs bruiloften. Het is prachtig gelegen 
midden in de bossen. Inspirerender en romantischer kan 
haast niet! En het beste: je wordt altijd in de watten gelegd 
en ontzorgd. Heerlijk toch?

Ben je nu ook nieuwsgierig geworden naar onze locatie? 
Neem dan snel contact met ons op!

Stayokay Apeldoorn
tel: 055 355 31 18 
e-mail: apeldoorn@stayokay.com
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Gasloze woningen

ook Apeldoorn wil andere energiebronnen benutten

Heeft u zich al eens afgevraagd wat u zo 
waardeert aan Apeldoorn of aan de buurt 
waar u woont? Is het de hoeveelheid groen, 
zijn het de recreatiemogelijkheden binnen 
handbereik? Is het een fijnmazig netwerk van 
winkeltjes en van ontmoetingsplekken? Of 
zijn het misschien de ambities van de 
gemeente en de bewoners om van Apeldoorn 
een duurzame stad te maken? Dat is iets 
waarop we trots kunnen zijn. 

Duurzaamheid is een breed begrip. Is het iets wat 
langer blijft bestaan dus flexibel, circulair (een 
modieus woord voor zuinigheid en hergebruik)?  
Of is duurzaam alles wat doelt op milieuvriendelijk 
wonen, bouwen, produceren?
We zijn in Apeldoorn al aardig op weg wat betreft 
het beperken van afval. We gebruiken steeds meer 
duurzame materialen en weten al veel over de 
verschillende manieren om de energierekening te 
laten krimpen. Op steeds meer daken verschijnen 
hele batterijen van zonnepanelen en wie zijn 
woning nog niet geïsoleerd heeft behoort binnen
kort tot een minderheid. De Apeldoornse woning
corporaties hebben eind vorig jaar aangegeven op 
zeer korte termijn – 2021 de woningvoorraad op 
te waarderen tot het gemiddelde label B. Op dit 
moment worden heel veel bestaande woningen 
geïsoleerd en voorzien van dubbel glas, een betere 
ketel en zonnepanelen. 

Daar eindigt onze ambitie niet. Apeldoorn doet niet 
onder voor andere gemeenten als het gaat om het 
realiseren van energiezuinige en zelfs gasloze 
woningen. Momenteel gebruiken miljoenen 

Nederlanders aardgas. Dit moet veranderen omdat 
we op deze wijze onze fossiele brandstoffen 
uitputten. We zullen dan op andere energiebronnen 
dan aardgas moeten overstappen. Gasloze 
woningen zijn duurzaam, energiezuinig en beperken 
de CO2 uitstoot. In het laatste regeerakkoord staat 
dat “aan het eind van de kabinetsperiode nieuwe 
woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel 
niet meer op gas verwarmd worden”. Bestaande 
woningen zullen van het aardgas gehaald worden 
met als streven om dit in 2050 te hebben gereali
seerd. 

Gasloze woningen kunnen gebruik maken van andere 
energiebronnen zoals groen gas, elektriciteit uit 
zonnepanelen, aardwarmte of restwarmte. Dit gaat 
er in 2050 als volgt uitzien:
 

vervolg op pagina 25...



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! 
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Vorderingen bij de metamorfose  

van de Willem III kazerne
In de vorige editie 

berichtten wij u al over 
de uitbreiding en 
renovatie van de  

Willem III kazerne.
Inmiddels is o.a. 

begonnen met de  
bouw van een nieuw  

multifunctioneel  
lesgebouw. Volgens de 

planning zal dit nog 
anderhalf jaar in beslag 

nemen en in december 
2019 kan worden gestart 
met de inrichting van het 

gebouw.

Nationale Duurzame Huizenroute 
In de wijk Zuidbroek worden 1360 huizen 
verwarmd door warm water van de rioolwater
zuiveringsinstallatie aan de Stadhoudersmolen
weg. Waar zitten nog meer mogelijkheden? 
Restwarmte die vrijkomt bij het vergisten van 
mest of verbranden van afval? 

Om onze ambities met betrekking tot duurzaam 
wonen te kunnen realiseren zullen we met 
elkaar moeten samenwerken: gemeente, 
bedrijfsleven en bewoners. Dit vergt veel 
creativiteit en innovatie om in 2050 met trots te 
kunnen zeggen dat we in een Groene Stad 
wonen.

Wilt u meer weten over duurzame huizen en 
ervaringen uitwisselen met mensen die 
duurzame ambities hebben gerealiseerd dan 
adviseren wij u om uit te kijken naar aankon
digingen voor de volgende datum van de 
Nationale Duurzame Huizen Route. 

... vervolg van pagina 23

Wilt u meer weten over wonen zonder aardgas 
en verschillende initiatieven in Apeldoorn of 
andere gemeenten, kijk dan op de website 
www.hierverwarmt.nl/gemeente/apeldoorn
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Vervoer gevaarlijke stoffen per trein
Onze wijkbewoners vragen zich wel eens af hoe het zit met het vervoer 
van gevaarlijke stoffen per trein. Reden voor ons om de beschikbare 
informatie op een rij te zetten.

Een van de routes voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen per trein is de spoorlijn 
tussen Amersfoort en Deventer die langs de 
zuidzijde van onze wijk loopt. Deze route is 
vastgelegd in de landelijk wet Basisnet. 
Gevaarlijke stoffen zijn niet meer weg te 
denken uit onze samenleving, ze zijn bijvoor
beeld nodig voor brandstof en medicijnen. Het 
vervoer van gevaarlijke stoffen is in onze 
maatschappij een gegeven, waarbij steeds meer 
wordt gezocht naar mogelijkheden om die 
transporten langs woonwijken te vermijden dan 
wel zoveel als mogelijk te laten verlopen via de 
Betuweroute.

Prorail 
De spoorwegbeheerder Prorail regelt het 
vervoer voor heel Nederland in opdracht van 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
Gemeenten hebben daar geen invloed op. Zij 
krijgen pas achteraf informatie over de 
vervoerde aantallen ketelwagens en de inhoud 
ervan. Een goederenvervoerder moet altijd aan 
ProRail toestemming vragen om gevaarlijke stof
fen in ketelwagens te vervoeren. De vervoerder 
moet over een van de routes rijden die in de 
wet Basisnet staan. In Europees verband is 
vastgelegd om doorvoer van gevaarlijke 
stoffen op het spoor toe te laten.

Kans op ongelukken is klein
Het vervoer van gevaarlijke stoffen kent 
risico’s. Als er tijdens het vervoer iets misgaat, 
kan er een explosie plaatsvinden, brand 
uitbreken of een gifwolk ontsnappen. Het 
vervoer is gebonden aan strenge regels om die 
risico’s zo klein mogelijk te houden. De kans dat 
iemand overlijdt als gevolg van een calamiteit 
met gevaarlijke stoffen mag niet groter zijn dan 
1 op de 1 miljoen per jaar. Ter vergelijking: de 
kans dat iemand tijdens het autorijden omkomt is 
1 op de 5.700 per jaar en de kans dat iemand als 
passagier omkomt bij een vliegtuigongeval is 1 
op de 814.000 per jaar. 

Een onafhankelijk bedrijf rekent één keer per 
jaar voor heel Nederland uit of de maximale 
risico’s overschreden zijn. In Nederland gelden 
de veiligheidseisen die in Europees verband 
afgesproken zijn. Nederland heeft extra, nog 
strengere eisen gesteld, die te vinden zijn in de 
wet Basisnet. Daarin staat onder andere welke 
spoorlijnen gebruikt mogen worden. Mocht er, 
ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch iets 
gebeuren, dan weten hulpverleners als politie, 
brandweer en de ambulancezorg goed wat zij 
moeten doen. ProRail weet wat er in de 
ketelwagens zit en geeft dat bij een ongeval 
direct aan de hulpverleningsinstanties in onze 
regio door. 

Alle hulpverleners zijn getraind om snel en 
vakkundig op te treden als er een ongeval met 
gevaarlijke stoffen is. Regelmatig oefenen zij 
zowel de theorie als de praktijk.  
Zij doen er in zo’n situatie alles aan om de 
gevolgen zo klein mogelijk te houden.

De stand van zaken in Apeldoorn
Het komt voor dat ProRail toestemming geeft 
om over een route te rijden, terwijl het 
maximum toegestane aantal ketelwagens in dat 
jaar al is bereikt.

In 2015 is in Apeldoorn het maximaal aantal 
ketelwagens fors overschreden. (Voor 
aantallen ketelwagens zie desgewenst de 
tabellen aan het eind van dit artikel.) Het 
ministerie geeft als een van de redenen aan, 
dat de Betuweroute niet of maar gedeeltelijk 
gebruikt kon worden. Dit komt doordat er op 
het aansluitende traject in Duitsland een extra 
spoor wordt aangelegd. Hierdoor moesten er 
treinen met gevaarlijke stoffen onder andere 
via Apeldoorn omgeleid worden.

In 2016 stuurde de gemeente samen met andere 
gemeenten uit OostNederland een brief naar 
de minister waarin de gemeenten aangaven dat 
zij zich zorgen maakten over de overschrijding. 
In oktober 2016 lichtte de staatssecretaris op 
het stadhuis in Apeldoorn in een persoonlijk 
gesprek met een aantal gemeenten een aantal 

Nog tot in 2023 overschrijding van risico’s door omleidingen

veiligheidsrisico’s klein maar wel overschrijdingen
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maatregelen toe. Deze informatie staat ook in 
de brief die zij op 3 oktober naar de Tweede 
Kamer stuurde. 

De belangrijkste maatregelen zijn:
•  De staatssecretaris verwacht een overeen

komst te kunnen sluiten waarmee het 
resterende chloorvervoer van AkzoNobel in 
Nederland per spoor tot het verleden zal 
gaan behoren.

•  Sinds december 2015 rijdt een trein die brand
baar gas vervoerde tussen Geleen en 
Tsjechië niet meer structureel via de route 
door Apeldoorn. In 2015 waren dit 1450 
wagens.

•  Er wordt in verband met de omleidingsroutes 
voortaan elk kwartaal (in plaats van één keer 
per jaar) berekend of de maximale toege
stane risico’s overschreden zijn.

•  De minister probeert andere afspraken te 
maken met Duitsland, zodat de Duitse 
spoorwegen zoveel mogelijk ketelwagens 
met gevaarlijke stoffen van de Betuweroute 
bij de grensovergang overnemen.

Risico’s overschreden
De gemeente verwacht dat de maximaal 
toegestane risico’s een aantal malen zijn 
overschreden. Er zijn namelijk treinen omgeleid 
omdat de Betuweroute sinds 2015 maar 
gedeeltelijk gebruikt kon worden.

Ook in 2018 en de daaropvolgende jaren (tot in 
2023 ?!) zullen er door de werkzaamheden in 
Duitsland perioden zijn, waarin de Betuweroute 
niet volledig gebruikt kan worden. Dit kan 
betekenen dat er opnieuw extra treinen door 
Apeldoorn geleid worden. Volgens planning 
van de werkzaamheden zullen over een aantal 
jaren de werkzaamheden aan het spoor in 
Duitsland gereed zijn. Daarmee zal het 
transport van gevaarlijke stoffen in Apeldoorn 
aanzienlijk verminderen.

Samenvattend kunnen wij u dus melden dat er 
de komende jaren nog steeds sprake is van 
meer vervoer van gevaarlijke stoffen dan 
oorspronkelijk is afgesproken. Ook al heeft de 
gemeente daarop geen invloed, dan nog volgt 
ze nauwgezet de ontwikkeling in het vervoer en 
blijft het Rijk aanspreken op de afspraken in de 
wet Basisnet.

Heeft u nog vragen?
De bovenstaande informatie staat op:
www.apeldoorn.nl. Hier vindt u ook:
•  de kwartaalcijfers (de vervoerde aantallen);
•  het rapport waarin de berekende risico’s 

vergeleken zijn met de maximale toegestane 
risico’s;

•  de omleidingsplanning Betuweroute;
•  brieven van de gemeente aan het ministerie;
•  brieven van het ministerie;
•  persberichten van ProRail.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog 
vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact 
opnemen met Prorail Publiekscontacten via 
T 0800  776 72 45 (gratis) of via www.prorail.nl.

Werkzaamheden aan het spoor zijn dikwijls complex en tijdrovendNog tot in 2023 overschrijding van risico’s door omleidingen

Aantallen ketelwagens per jaar door Apeldoorn

Jaar A B2 B3 C3 D3 D4 
2003 150 50 950 1150 250 50 
2004 200 0 800 1000 300 100 
2005 550 0 750 550 200 100 
2006 1200 50 250 1250 800 100 
2007 1791  40 38 879 926 117 
2008 1896 0 50 56 0 17 
2009 300 0 50 150 0 40 
2010 3950 0 0 250 0 0 
2011 4600 0 50 0 0 0 
2012 2481 7 0 31 0 20 
2013 1934 1 16 117 0 0 
2014 165 2 0 114 0 0 
2015 2444 95 0 843 86 2 
2016 2676 155  0 2097 110 47 
2017 802 17 0 1464 0 51 
1ste kwartaal 2018 228 4 0 159 1 9 

Verklaring stofcategorieën A t/m D4
Stofcategorie    Omschrijving Voorbeeldstof
A brandbaar gas propaan
B2 toxisch gas  ammoniak
B3 chloor (toxisch gas) chloor
C3 brandbare vloeistof pentaan
D3 toxische vloeistof acrylnitril
D4 toxische vloeistof acroleïne
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Samen zonnepanelen leggen 

op dok Zuid en de Vijfster
Zonnepanelen zijn duurzaam en leveren 
geld op. Kun of wil je geen panelen op je 
eigen dak, dan kun je de handen ineen 
slaan en meedoen met een collectief dak in 
de buurt. Vorig jaar berichtten we u over 
Buurtstroom In Brink en Orden op het dak 
van Sprengeloo, maar de ontwikkelingen 
gaan door. Nu kun je deelnemen aan een 
zonnedak op Dok Zuid en op school de 
Vijfster. 

Michiel Roemer van coöperatie deA organi
seert de zonnedaken. “Voor een gezamenlijk 
zonnedak op vmboschool Sprengeloo waren 
al snel voldoende inschrijvers. Dat dak is 
inmiddels gerealiseerd en levert volop energie. 
We hadden een behoorlijke wachtlijst van 
mensen die ook mee wilden doen, juist in de 
postcodegebieden van 7311 en 7312. Daarom 
zijn we op zoek gegaan naar nieuwe daken. 
Dok Zuid en de Vijfster hebben ook hun dak 
beschikbaar gesteld. Daardoor kunnen steeds 
meer mensen in de buurt meedoen.”

Postcoderoos
De rijksoverheid stimuleert collectieve 
zonnedaken via de ‘Postcoderoosregeling’. 
Met deze regeling hoeven particulieren, 
bedrijven en organisaties geen energie
belasting te betalen over de opgewekte 
stroom. En die belasting is juist een flink 
gedeelte van de energierekening. Deelnemers 
krijgen het geld terug via hun energierekening. 

Deelnemers sluiten zich aan bij een coöperatie 
in hun eigen of een aangrenzend postcode
gebied. Vandaar de naam Postcoderoos.

Subsidie in Gelderland
Duurzame energiecoöperatie deA nam met 
Buurtstroom het initiatief om voor heel 
Apeldoorn collectieve zonnedaken beschik
baar te maken zodat zonnepanelen voor 
iedereen beschikbaar zijn. De Buurtstroom
daken hebben als bijkomend voordeel dat er 
een extra subsidie wordt aangevraagd van de 
provincie Gelderland. Een Stroomdeel, het 
equivalent van een zonnepaneel, kost daar
door maar E260,. Via de energieleverancier 
krijgt de deelnemer jaarlijks ca. E31, terug per 
Stroomdeel. In vijftien jaar krijgt de deelnemer 
zo’n E465, terug.
Meer info: www.buurtstroomapeldoorn.nl
Vragen, hulp nodig bij het inschrijven of 
persoonlijk advies? Op vrijdagmiddag tussen 
13.30 en 16.00 uur zit een van onze leden voor u 
klaar in de lunchroom van Foenix Zwitsal aan de 
Vlijtseweg.

subsidies ook voor u voordelig

bouwen en wonen



Voorbeeld van een wadi na een flinke regenbui

Regenwater in Apeldoorn
Door verandering van het klimaat krijgen 
we steeds vaker te maken met extreme 
weersomstandigheden: lange periodes van 
droogte, gevolgd door hevige regenbuien.
In Apeldoorn valt ook nog eens gemiddeld 
de meeste neerslag van heel Nederland. 
Er valt dan zoveel water in korte tijd, dat 
het riool dit niet aankan. Met regelmaat 
zorgt dit voor overlast en schade aan 
straten, huizen en tuinen. 

Regenwater is ook schoon water, dat we gratis 
krijgen van de natuur. Dit hoort toch niet thuis  
in het riool? In Apeldoorn wil de gemeente 
wateroverlast voorkomen en het gratis 
regenwater teruggeven aan de natuur. 
De gemeente neemt al verschillende maat
regelen, maar uw hulp is ook nodig, want  
samen boeken we meer resultaat! 

Wat doet de gemeente?
De gemeente Apeldoorn neemt in samenwer
king met het waterschap Vallei en Veluwe 
allerlei maatregelen om wateroverlast te 
voorkomen. Het regent steeds vaker en steeds 
harder. Het gevolg hiervan is dat straten blank 
komen te staan, tuinen, kelders en speelveldjes 
onderlopen, vervuild rioolwater in sloten 
terecht komt en schoon regenwater onnodig 
gezuiverd wordt.

Afkoppelen
Om ervoor te zorgen dat steeds minder schoon 
regenwater onnodig in het riool verdwijnt, 
koppelt de gemeente Apeldoorn af waar 
mogelijk. Elk jaar wordt minstens zes hectare 
van de openbare ruimte afgesloten van de 
riolering. Het gaat om wegen, pleinen, 
parkeerterreinen en daken van scholen en 
openbare gebouwen. Vooral tijdens groot 
onderhoud van wegen en riolering wordt het 

afkoppelen meegenomen. In nieuwe wijken, 
zoals Zuidbroek, verdwijnt regenwater al niet 
meer het riool in.  

Voorbeeld straat met waterdoorlatende 
klinkers
In straten waar onderhoud plaatsvindt kiest de 
gemeente Apeldoorn steeds vaker voor klinkers 
in plaats van asfaltering. Waarom? Het 
regenwater loopt veel makkelijker tussen de 
klinkers door de grond in. Zo komt er dus 
minder water in het riool terecht, wordt 
bodemuitdroging voorkomen en zijn er 
bovendien geen putten in de stoeprand meer 
nodig. Daarnaast zijn klinkers ook duurzamer 
omdat ze veel langer meegaan en het wegdek 
gemakkelijker te repareren is. 

Aanleg van wadi’s
Voorbeeld van een wadi na een flinke regenbui
Door het afkoppelen van de riolering verdwijnt 

extreem weer vraagt om oplossingen ter voorkoming van wateroverlast

Tijdens groot onderhoud bestaande verharding (vaak asfalt) vervangen door straatklinkers
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het schone regenwater dus niet meer in het 
riool. Dit regenwater kunnen we heel goed op 
andere plekken gebruiken en daarom legt de 
gemeente zogenaamde wadi’s (Water Afvoer 
Drainage Infiltratie) aan. 

Een wadi is een laaggelegen zone in het gras 
die dient als infiltratievoorziening. Na een 
regenbui loopt het water van daken en wegen 
in deze wadi’s en daar kan het langzaam in de 
bodem wegzakken. Soms is er geen mogelijk
heid voor een wadi, omdat er bijvoorbeeld 
geen ruimte voor is. De gemeente zoekt dan 
altijd naar andere oplossingen zoals het 
aanleggen van een greppel, een groenstrook 
of het laten weglopen van het water naar een 
sloot of vijver. 

Beken en sprengen herstellen
De beken en sprengen worden daarom hersteld 
zodat overtollig regenwater en het teveel aan 
grondwater de ruimte heeft. Dat heeft de 
gemeente al bijvoorbeeld gedaan met delen 
van de Grift, de Orderbeek, de Eendracht
spreng, de Koningsbeek en de Driehuizer
spreng. Beekherstel draagt ook bij aan 
natuurontwikkeling en recreatie. 

Afkoppelen van regenwater door  
particulieren
Afkoppelen kan op veel verschillende en 
eenvoudige manieren. Een aantal factoren 
(zoals uw bodemsoort, de ruimte die u hebt en 
het terrein waar u het wilt toepassen) bepalen 
welke manier voor u het meest geschikt is! 

Voorbeeld van een wadi na een flinke regenbui

We onderscheiden twee soorten afkoppel
mogelijkheden, namelijk bovengronds en 
ondergronds. In beide gevallen zaagt u de 
regenpijp af en verdwijnt het regenwater dat 
op uw dak valt niet meer in het riool. 
Vervolgens kunt u het regenwater naar uw tuin 
laten weglopen. U kunt er ook voor kiezen om 
de regenpijp aan te sluiten op een grindkoffer 
of infiltratiekrat die onder de grond ligt. 

Als u gaat afkoppelen is de kans groot dat u in 
aanmerking komt voor subsidie! Vraag de 
subsidie zo mogelijk online aan. Hier leest u 
ook meer over de voorwaarden, bijvoorbeeld 
voor welke gebieden in Apeldoorn de subsidie 
geldt.

Bovengronds afkoppelen
Plaats een grindkoffer of infiltratiekrat
Het ondergronds afkoppelen is uitermate 
geschikt voor verharde tuinen en opritten, maar 
ook voor kleine tuinen en voortuintjes. De 
regenpijp wordt, net als bij bovengronds 
afkoppelen, net boven de grond doorgezaagd. 
Door middel van een buis wordt het water 
afgevoerd naar een plek in de tuin. Daar wordt 
onder de grond een gat gegraven, waarin de 
grindkoffer of het infiltratiekrat wordt ge
plaatst. Op deze manier kan het regenwater 
vanuit de koffer of het krat makkelijk de grond 
in lopen. 

Aanleg van een groen dak
Naast het afkoppelen van de regenpijp kunt u 
er ook voor kiezen om een groen dak aan te 

Het afkoppelen is het plaatsen van een regenton onder de regenpijp Regenwater naar afgekoppelde straat
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leggen. Dit is een dak waarop planten groeien. 
Het regenwater wordt dan opgevangen op het 
dak en wordt opgenomen door de planten. Zo 
komt er tijdens een regenbui veel minder water 
in het riool. 

Voordelen van een groen dak
Een groen dak beperkt regenwateroverlast, net 
als het afkoppelen van de regenpijp. Maar dat 
is niet alles, een groen dak heeft nog meer 
voordelen!
Een groen dak filtert stofdeeltjes uit de lucht 
waardoor de lucht schoner wordt.
Daarnaast isoleert een groen dak heel goed. 
De woning is koeler in de zomer en in de winter 
blijft de woning beter verwarmd. Dat scheelt in 
de energierekening en de CO2uitstoot.
Een groen dak gaat langer mee dan een 
gewoon dak. De kosten voor onderhoud zijn 
dus lager en uw huis is ook nog eens meer 
waard.
Omdat een groen dak niet zo heet wordt in de 
zomer, werken zonnepanelen ook beter en 
leveren meer energie op. Tot slot wordt 
Apeldoorn door de aanleg van groene daken 
nog groener en krijgen flora en fauna nog meer 
kans. 

Als u een groen dak gaat aanleggen is de kans 
groot dat u in aanmerking komt voor subsidie! 
Vraag de subsidie zo mogelijk online aan. 
Hier leest u ook meer over de voorwaarden, 
bijvoorbeeld voor welke gebieden in  
Apeldoorn de subsidie geldt.

Regenwater naar oppervlaktewaterInfiltratiekratten
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Meer groen in uw tuin
Steeds vaker richten we onze tuin volledig in 
op gemak. Niet iedereen is zich er echter van 
bewust dat hierdoor juist problemen ontstaan. 
Te veel bestrating in tuinen zorgt voor 
problemen tijdens hevige regenbuien en 
aanhoudende droogte, vermindering van 
biodiversiteit en de opwarming van de stad. 

Daarom moeten we nu samen actie ondernemen 
voor een klimaatbestendige toekomst van de 
stad! Ga voor meer groen in de tuin! 

Operatie Steenbreek
Sinds 2017 steunt de gemeente Apeldoorn de 
landelijke beweging ‘Operatie Steenbreek’. 
Onder het motto ‘Tegel eruit, plant erin’ willen 
we Apeldoorn nog groener maken. Doet u ook 
mee?  
Heeft u veel steen in uw tuin? Dan is de kans op 
wateroverlast bij een hevige regenbui veel 
groter!
Kijk eens naar uw eigen tuin. Is er nog een 
plekje over waar een paar stenen weg kunnen? 
Zet wat planten in de aarde, creëer ruimte voor 
regenwater en breng meer kleur in uw tuin aan. 

Kortom, ga samen met de gemeente Apeldoorn 
voor een groene buitenruimte en draag zo bij 
aan een duurzame toekomst!

Tot slot
Bovenstaande informatie is ontleend aan  
www.apeldoorn/regenwater,  
www.apeldoorn.nl/ter/bovengronds 
afkoppelen en  
www.apeldoorn.nl/ter/ondergronds 
afkoppelen
Voor praktische tips kunt u ook eens kijken op 
de website https://www.waterklaar.nl/

Een groen dak biedt veel voordelen Een groene tuin kan veel water afvoeren

... vervolg van pagina 31
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Een groene tuin kan veel water afvoeren

een terugblik met wat losse eindjes

Kruising Laan van Spitsbergen  
met de Asselsestraat aangepast

Eindelijk een veiliger kruising

De kruising Laan van Spitsbergen met de Asselsestraat was voor zowel fietsers als automobilisten 
onoverzichtelijk en werd als onveilig ervaren. Het aanpassen van deze kruising staat dus ook al 
lang op het verlanglijstje van de wijkraad. 

In het verleden heeft de wijkraad aangegeven hier 
graag verkeerslichten te willen. De gemeente ging 
hier niet in mee, omdat dit de verkeersstroom teveel 
zou ophouden en de kosten hoog zijn. De afgelopen 
jaren hebben we aangedrongen op aanpassen van 
de wegvakken en fietspaden, zodat het allemaal 
overzichtelijker zou worden. Maar dan liever geen 
verkeerslichten omdat we verwachtten dat dit tot 
meer vervuiling en oponthoud gaat leiden.

Het probleem is dat er diverse wensen gerealiseerd 
moeten worden op een klein oppervlak, waarbij ook 
andere ontwikkelingen in de buurt invloed hebben. 

We noemen er een paar:
•  Verkeer op de ring moet ongestoord kunnen 

doorstromen. Tussen de Europaweg en de rotonde 
met de Jachtlaan zijn er al vier obstakels te nemen. 

vervolg op pagina 35...
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•  Direct aanwonenden hebben er ook belang bij 
dat het verkeer zoveel mogelijk door kan rijden. 
Dit voorkomt eindeloos stoppen en optrekken 
wat meer vervuiling met zich meebrengt.

•  Verkeer (zowel auto’s als fietsen) van beide 
kanten vanaf de Asselsestraat wil veilig kunnen 
oversteken. Dat is nu lastig omdat je meerdere 
verkeersstromen tegelijk in de gaten moet 
houden en de ring soms best heel druk is.

•  Door ervoor te kiezen om de overloopparkeer
terreinen op AGOVV velden te ontsluiten via 
de Asselsestraat en de Harpweg, heeft de 
gemeente ervoor gezorgd dat op mooie dagen 
en in de vakanties de kruising volledige 
geblokkeerd wordt.

Proces
Tijdens de informatieavond op 3 juli 2017 is door 
de gemeente een plan gepresenteerd zonder 
verkeerslichten, wel met andere aanpassingen.

Op dit plan kwam veel commentaar van bewoners 
ten westen van de Laan van Spitsbergen. De 
gemeente heeft daarop aangegeven de plannen 
nogmaals te bezien, en ook de variant met 
verkeerslichten uit te werken.

Op 6 februari 2018 is er wederom een informatie
avond geweest voor bewoners en toen is het 
nieuwe plan gepresenteerd: wel verkeerslichten 
en veel meer rijstroken [plan 2]. Dit plan overviel 
de wijkraad. En enkele direct omwonenden gaven 
direct aan fel tegen deze variant te zijn. Een 
groep omwonenden heeft een kort geding 
aangespannen om de start van de werkzaamheden 
uit te stellen. De rechter vond het algemeen 
belang echter zwaarder wegen en de aanleg kon 
beginnen.

... vervolg van pagina 33

het plan (1)

het plan (2)
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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 .

Sinds november 2017 heeft Jan van der Wal de vacature 
van Wiebe Okkema in de Commissie Verkeer en 
Veiligheid opgevuld.

Jan schrijft: ik ben 68 jaar en woon aan De Schotweg 48 in 
Apeldoorn. Ik ben gehuwd, heb twee kinderen en ik ben opa 
van vijf kleinkinderen.
Tijdens mijn werk bij Post NL heb ik ongeveer vijftien jaar met 
veel plezier als kaderlid van een vakorganisatie in de medezeg
genschap gezeten zowel plaatselijk als regionaal; in deze 
periode heb ik veel geleerd. Sinds 2005 heb ik na veertig jaar 
middels de Vutregeling het bedrijf verlaten.
In de Commissie Verkeer hoop ik dat ik mijn steentje op een 
positieve manier kan bijdragen, ik vind het leuk om mee te 
denken en te praten over diverse onderwerpen.

Hier had uw 
advertentie  

kunnen staan!
Wilt u ook adverteren 

en op 7000 deurmatten 

tegelijk vallen  

in Brink & Orden? 

Neem dan gerust contact 

op met de redactie en 

informeer vrijblijvend 

naar de mogelijkheden.

Nieuw commissielid  
Verkeer en Veiligheid  
Jan van der Wal
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... vervolg van pagina 35 Deze gang van zaken ondermijnt het vertrouwen 
van inwoners in hun stadsbestuur. Dit plan is te 
ingrijpend om zonder overleg met betrokkenen 
door te zetten. Beter is om bij een grote verande
ring van plannen dit voor te leggen aan de direct 
betrokkenen (en de wijkraad). Dan kunnen 
eventuele rimpels en vouwen alsnog gladgestreken 
worden. Van een conflictmodel met rechtszaken 
worden tenslotte alleen de advocaten beter.

Uitvoering
Eind maart is met de aanleg begonnen. De Laan 
van Spitsbergen bleef open, maar wel met maar 
één rijbaan. Dat leverde regelmatig problemen op. 
Automobilisten, fietsers, iedereen heeft haast…

Gebruik 
Nu de kruising al weer enige maanden in gebruik is 
valt op dat de verkeerslichten inderdaad ‘slim’ zijn. 
Zowel fietser als automobilist hoeft niet erg lang 
te wachten tot het licht groen wordt. En het is een 
stuk meer ontspannen. Als iedereen zich keurig aan 
de regels houdt is de situatie nu een stuk veiliger 
dan het was. 

Maar, daar wringt een beetje de schoen: niet alle 
routes zijn even realistisch. Zeker voor fietsers is 
het aantrekkelijk om schuin over te steken, tegen 
het verkeer in of toch over de stoep. Een mogelijke 
oplossing hiervoor kan het systeem zijn dat al in 
enkele steden wordt toegepast: alle richtingen 
voor fietsers tegelijk groen licht. 

Hoe de veranderingen nu uitpakken voor de 
opstopping die tot nu toe altijd ontstond als het 
overloopterrein voor het Apenheul parkeren in 
gebruik was weten we nog niet. Tot eind juli is het 
nog niet druk geweest. 

Losse eindjes
In de herfst zullen geluidsschermen worden 
geplaatst om de overlast van stilstaand verkeer 
voor de direct omwonenden wat te verlichten. 
Toch blijft het natuurlijk zuur als je onverwacht 
geconfronteerd wordt met een dreunend geluid 
van vrachtwagens en bussen die nu naast je huis 
remmen en stilstaan. 

Behalve het bespreken van nog een aantal losse 
eindjes zet de wijkraad zich ervoor in om de route 
voor voetgangers prettiger en veiliger te maken 
aan de westkant van de kruising. De Laan van 
Spitsbergen heeft nu alleen aan de zuidkant een 
voetgangersoversteek. Wanneer je naar de 
Harpweg wilt oversteken (omdat je een boswan
deling wilt maken bijvoorbeeld) moet je een nare 
grote plak asfalt oversteken, waar auto’s nog 
50km/h mogen rijden. 

file tijdens werkzaamheden

de aanleg

toch proberen

een smallere strook voor fietsers

lelijke gladde vulling

flinke plak afsfalt
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Bestuur

Vacature
voorzitter wijkraad

Margaret Bakker
interimvoorzitter
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 
•  Vacature

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

•  Jan van der Wal 
Schotweg 48A, 7311 DW

M 06  147 85 666
E j.wal349@kpnmail.nl
•   Kor Flokstra  

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

Driehuizerweg 230, 7312 DW
M 06 814 05 393
E kerschoten@gmail.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

Wijkblad
• Jolet Bakker
Brinkhorstweg 35, 7311 GJ 
M 06  549 70 619 
E redactie@brinkenorden.nl

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

Kascommissie
• de heer L. Hoving
• de heer T. van Essen
• de heer J. Karman (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
Woensdag 10 oktober 2018
Locatie 
Goede Herderkerk 
Asselsestraat 19
7312 CS Apeldoorn

Tijd 
Aanvang 20.00 uur 
Zaal open vanaf 19.30 uur
Tijdens deze vergadering willen we graag 
van u als bewoner weten welke zaken u 
belangrijk vindt. Aan verschillende tafels 
kunt u zelf onderwerpen aankaarten en 
bespreken met elkaar.

Agenda 
1.  Opening door de interim-voorzitter  

Margaret Bakker
2.  Ingekomen stukken en 
 mededelingen door de secretaris  
 Jolanda Boukari
3.  Goedkeuring notulen Algemene 

Vergadering 11 april 2018
4.  Bestuurlijke zaken

 Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
 Hans Amse, penningmeester en Bert   
 Vierhout, bestuurslid Bouwen &   
  Wonen. Kandidaten kunnen uiterlijk zeven 

dagen voor aanvang van de Algemene 
Vergadering contact opnemen met de 
secretaris. Afscheid van Jorina Ploeg, 
redactielid Wijkblad en afscheid van Bob 
van Dongen, commissielid Groen & Kunst

 5.  Goedkeuring begroting 2019 door de 
penningmeester Hans Amse

6. Thematafels
  Per thema (Verkeer, Bouwen & Wonen, 

Kunst & Groen, Welzijn) kunnen de 
aanwezigen aangeven welke onderwerpen 
zij van belang vinden, deze bespreken en 
aangeven welke initiatieven eventueel 
genomen worden. 

7. Rondvraag
8. Sluiting omstreeks 22.00 uur

Na afloop kunt u met een drankje en een 
hapje napraten.

U bent van harte welkom!

De eerstvolgende uitgave van het Wijkblad 
komt uit in april 2019. De uiterlijke aanlever
datum voor kopij van die uitgave is in de 
laatste week van januari 2019. Stuur uw kopij 
naar wijkraad Brink & Orden t.a.v. redactie 
Wijkblad, 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 kantoor beheerder Goede 
Woning, Romeinenlaan 1, 7312 KZ 
dinsdagmiddag van 14.00  15.00 uur
•  In het gebied ten westen van de Jachtlaan 

(Orden/Orderbos) is Wil Boskamp de  
wijkagent.  
E wil.boskamp@politie.nl

•  Ten oosten van de Jachtlaan (Driehuizen, 
Brinkhorst, Waterloo, Sprengendorp) is  
Vera Kraaijvanger de wijkagent. 
E vera.kraaijvanger@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
Beheerder Wijkcentrum Orca,
verhuurder zalen, e.d.
M 06  131 44 3 71

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 


