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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Ontmoetingstuin ‘t Palet

flatbewoners Mauvestraat ontmoeten elkaar in zelfgemaakte tuin

Een groep bewoners van ‘t Palet, een 
flatgebouw aan de Mauvestraat, wilde 
graag een plek creëren waar bewoners 
van het gebouw en andere omwonenden 
elkaar kunnen ontmoeten. Maar vooral ook 
met elkaar bezig zijn en al doende met 
elkaar aan de praat raken, elkaars taal en 
elkaars gebruiken leren kennen. Want in  
‘t Palet wonen mensen die oorspronkelijk 
uit Syrië komen, uit Marokko, uit Ethiopië, 
uit Nederland. 

De bewoners zijn gaan brainstormen onder 
leiding van Jan van Eijk, buurtregisseur. 
Al pratend, denkend en dromend kwam men op 
het idee van een tuin. Een tuin waar je kruiden 
kunt verbouwen, groenten kan telen, bloemen 
kan planten. En daarna natuurlijk oogsten. 
Aanvankelijk was het even schrikken, want 
navraag bij hoveniersbedrijven om zoiets te 
realiseren, leverde bedragen op die niet 
beschikbaar zouden komen. Gelukkig was er 
iemand die bereid was om mee te denken en 

gratis een plan te maken. Dit plan is ingediend 
bij de Provincie, die meteen het mooie doel van 
deze Ontmoetingstuin zag en een flink bedrag 
aan subsidie ter beschikking stelde. Nog een 
klein beetje kwam men te kort, want ja, er 
moeten ook gereedschappen en materialen 
aangeschaft worden. Met een financiële 
tegemoetkoming heeft de Wijkraad met plezier 
haar bijdrage geleverd.
Koos de Hoogt is een van de initiatiefnemers. 
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Beste wijkbewoners,

Voor u ligt het wijkblad van de Wijkraad. 
Dat lijkt niet iets bijzonders want wellicht 
ontvangt u al vele jaren twee keer per jaar 
dit blad. Toch is het minder gewoon dan u 
denkt, want al een maand of twee, drie is 
de redactie bezig met de voorbereidingen: 
welke onderwerpen gaan we behandelen, 
wie gaat wat schrijven, met wie gaan we 
interviews doen en wie pakt dit op, welke 
foto’s willen we erbij hebben, wie 
corrigeert de teksten, wat is de deadline, 
klopt het aantal pagina’s, wanneer kan de 
vormgever aan de slag, wanneer is de 
laatste controle, wanneer kan de drukker, is 
de bezorging goed geregeld, krijgt iedere 
bewoner het blad op tijd in de bus, etc?
Jolet Bakker heeft er als eindredacteur de 
laatste periode voor gezorgd dat al deze 
vragen omgezet werden in acties. Zij heeft 
er (mede) voor gezorgd dat u ieder voor- 
en najaar ons informatieve en mooi 
uitziende (vinden we zelf, maar we krijgen 
ook veel complimenten van lezers) wijkblad 
kunt lezen. Helaas gaat Jolet ermee 
stoppen en zal dit wijkblad het laatste zijn 
waaraan ze heeft gewerkt.
Jolet, ontzettend bedankt voor de tijd en 
energie die je aan ons blad hebt gegeven! 
Het was prettig om met je samen te werken 
en we wensen je veel succes met je 
volgende plannen. 
En helaas, beste lezer, een nieuwe 
(voltallige) redactie hebben we nog niet…
Is het iets voor u? Of voor uw broer, 
buurvrouw, vriend, of...? Iemand die het 
leuk vindt om aan de slag te gaan met de 
vragen die hier boven staan? Een beetje 
goed is met teksten lezen en eventueel 
schrijven? Graag structuur geeft, het 
overzicht kan houden? En dan met trots 
zegt: “kijk eens, aan dit mooie blad heb ik 
meegewerkt”?

WANT ZONDER EEN REDACTIE IS ER 
GEEN WIJKBLAD MEER! 

En echt, als er vóór 1 juni geen 
enthousiastelingen zijn die zich 
aanmelden voor de redactie, dan krijgt 
u géén wijkblad meer in de bus. Dan 
moeten we op zoek naar andere 
manieren om u te informeren over het 
wel en wee in ons wijkgebied. 
Nu we het daar toch over hebben:  
heeft u zich al opgegeven voor de 
digitale nieuwsbrief? Deze komt 
ongeveer een keer per maand uit en 
daarin kunt de laatste nieuwtjes vinden. 
Als u zich aanmeldt, ontvangt u hem 
automatisch in uw mailbox. 
Aanmelden kan via onze website 
www.brinkenorden.nl.
Maar nogmaals: WE ZOEKEN 
REDACTIELEDEN! Als het u wat lijkt 
kunt u een mailtje sturen aan ons 
secretariaat (voor adres zie achterin dit 
blad). 
Weet u dat we er sinds een paar 
maanden heel wat nieuwe bewoners bij 
hebben in onze wijk? In het Spartahof 
aan de Prins Willem Alexanderlaan zijn 
de woningen inmiddels bewoond en 
wordt de laatste hand gelegd aan de 
verfraaiing van het hof. We heten de 
bewoners van harte welkom en wensen 
hun veel woonplezier!
In dit blad kunt u een artikel lezen over 
een mooi initiatief voor een prachtige 
ontmoetingstuin, over bomen waarin 
geklommen kan worden, over muziek, 
over verkeer, over wonen en nog meer. 
Ik hoop van harte dat we u in het najaar 
weer kunnen verrassen met een blad 
waarin mooie dingen staan over onze 
wijken en buurten. En dat we een 
nieuwe redactie aan u kunnen 
voorstellen…!
Veel leesplezier en een fijne zomer!

Margaret Bakker, 
interim-voorzitter
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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 Dijkgraaf-Rijsdorp, 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 juli 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)

Oproep
Over het jaar 2018 verwacht het bestuur dat de inkomsten (vnl. subsidie) hoger zullen zijn dan 
de uitgaven, hetgeen leidt tot een overschot. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk 
een deel van dit overschot te bestemmen voor projecten met een algemeen belang in ons 
wijkraadsgebied.
Het bestuur vraagt nu aan u om mee te denken en eventuele ideeën in te zenden. 
Het zou fijn zijn als u bij het ingediende idee ook een indicatie van de kosten kunt geven.
Uw ideeën kunt u sturen naar secretaris@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 april a.s.Aanvang 20.00 uur

Zaal open vanaf 19:30 uur
Scholengemeenschap 

Sprengeloo, Sprengenweg 81, 
ingang Beatrixlaan 

Meer info op achterpagina.



Wijkraden, burgers en inspraak

De gemeenteraad van Apeldoorn wil op een andere manier dan 
tot nu toe, inhoud geven aan ‘burgerparticipatie’. Consequentie 
van het nieuwe beleid kan zijn dat de wijkraden geen officiële 
status (neergelegd in de Verordening Dorps- en Wijkraden) meer 
hebben. In deze verordening staat o.a. dat de wijkraad gevraagd 
en ongevraagd advies mag geven aan de gemeente en dat zij 
voorinspraak heeft bij bepaalde ontwikkelingen, nieuw beleid of 
maatregelen. 

Als Wijkraad Brink & Orden zijn wij er zeker vóór dat 
bewoners (meer) inspraak krijgen bij zaken die hun 
woon- en leefomgeving betreffen. En dat hoeft niet 
altijd per se via de wijkraad te gaan. Ook staat het 
iedere (groep van) bewoner(s) vrij om een plan met de 
gemeente te bespreken, actie tegen iets te voeren, op 
te komen voor bepaalde belangen, zonder hierbij de 
wijkraad te betrekken. 
Sterker nog, er zijn bewoners die nog nooit van een 
wijkraad hebben gehoord en geen idee hebben wat 
deze doet. Ondanks dat wij twee keer per jaar een 
blad verspreiden onder alle bewoners, een website 
hebben, er maandelijks een digitale nieuwsbrief is voor 
actuele zaken, gebruikmaken van Facebook en twee 
keer per jaar een algemene vergadering voor alle 
bewoners hebben, kent niet iedereen ons. 

Een van de argumenten van de gemeenteraad voor het 
niet meer erkennen van de wijkraden is dat niet iedere 
bewoner zich vertegenwoordigd voelt door de 
wijkraad. 

Als wijkraad hebben wij echter regelmatig overleg met 
de gemeente, bijvoorbeeld met de wijkbeheerder, de 
stadsdeelmanager of met een andere ambtenaar 
binnen het gemeentelijk apparaat. Wij kennen de weg, 
weten wie we het beste kunnen benaderen, hoe we een 
zienswijze moeten schrijven, hebben geduld en een 
lange adem én hebben oog voor het algemene belang. 
Want wij weten dat het belang van de ene groep 
bewoners wel eens tegen het belang ingaat van de 
andere groep bewoners. Of dat het belang van een 
bepaalde onderneming in onze wijk wel eens negatief 

kan uitpakken voor onze bewoners. Dan moet er 
gepraat, overlegd, soms geschipperd worden en 
soms een vuist gemaakt worden. Vaak lukt het om 
iets voor elkaar te krijgen, soms ook niet, of slechts 
gedeeltelijk. Van het eerste worden we blij, van het 
andere raken we wel eens gefrustreerd. Maar we 
zijn altijd door gegaan, want iedere verbetering  
(of het tegenhouden van verslechtering) in onze 
wijk is de moeite waard! 

Wij zullen er dan ook alles aan doen om de status 
van Wijkraad, zoals die is neergelegd in de 
Verordening, te behouden. We (bijna alle dorps- en 
wijkraden) hebben dit meerdere malen met de 
gemeenteraad besproken. Gelukkig heeft deze 
besloten om niet meteen de Verordening over 
boord te gooien, maar in overleg met de dorps- en 
wijkraden de komende jaren te gaan nadenken over 
de rol en de functie van deze raden en hoe de  
participatie van de bewoners van de wijken, buurten 
en dorpen te vergroten. Wij begrijpen dat in een 
veranderende samenleving en een veranderende 
wetgeving de participatie groter zal moeten 
worden en op een andere wijze vorm zal krijgen. 
Als wijkraad willen wij daar graag in meedenken. 

wijkraden pleiten voor behoud verordening dorps- en wijkraden

Burgerparticipatie tijdens 
jaarvergadering wijkraad
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5nieuws uit de wijk

van de buurtregisseur Jan van Eijk

Buurtmaken

Als buurtregisseur spreek ik veel mensen in de buurt. Het valt mij op dat, als ik ernaar 
vraag, veel mensen trots zijn op hun wijk en er graag en met plezier wonen. Maar er 
zijn ook zorgen. Ik hoor mensen zeggen: “vroeger was het beter, toen keken de mensen 
meer naar elkaar om, ik ken mijn buren niet meer”. 

Het is niet altijd meer vanzelfsprekend om 
contact met elkaar te maken in bijvoorbeeld 
een appartementenflat. Laatst sprak ik met wat 
Eritrese vluchtelingen die in Apeldoorn zijn 
komen wonen. Een van de vrouwen vertelde dat 
ze geprobeerd heeft om in contact te komen 
met haar buren. Ze wil hen graag leren kennen. 
Immers je woont bij elkaar en soms kun je elkaar 
nodig hebben. Het was haar nog niet gelukt. De 
mensen waren niet thuis of deden niet open. 

Buurtmaken is een oude traditie die helpt om 
niet buitengesloten te worden. Contact leggen 
met je buren als je ergens komt wonen 
waardoor je elkaar een beetje leert kennen. 
En als je elkaar een beetje kent dan is het veel 
makkelijker om, als het nodig is, een beroep op 
je buren te doen, of juist je buurman of 
buurvrouw te helpen als zij ergens mee zitten. 
Het voelt veilig en geruststellend als je je buren 
kent.

Stimenz kan bewoners ondersteunen bij het 
Buurtmaken als het u niet zo goed lukt. Als 
buurtregisseur kan ik u helpen om op een 

Maar het mooiste is natuurlijk als je in je eigen 
omgeving familie, vrienden, maar ook buren 
hebt die van betekenis kunnen zijn. 

Dus: Maak je Buurt!

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

Jan van Eijk, buurtregisseur

luchtige manier contact te maken met uw 
medebewoners. Het doel is dan om in een 
straat of appartementencomplex Buurt te 
Maken. 
Zo zijn er al vele portiek- en galerij-bijeenkom-
sten geweest waar bewoners vaak met lekkere 
hapjes contact hebben gemaakt met elkaar. 
Samen een kopje koffie drinken en erachter 
komen dat de buurman even verderop het leuk 
vindt om je te helpen met het leggen van je 
laminaat. Of er woont iemand onder je die je 
best wel een keertje naar het ziekenhuis wil 
rijden.

Natuurlijk moeten we ook realistisch zijn. Niet 
iedereen zit te wachten op zijn buren. Maar er 
zijn altijd mensen die bereid zijn om samen iets 
te doen. Zo kun je elkaar een beetje helpen. 
En komen we tijdens het Buurtmaken situaties 
tegen waarbij mensen wat extra steun kunnen 
gebruiken dan kan ik als Buurtregisseur goed 
verwijzen naar andere collega’s van Stimenz, 
ontmoetingsplekken waar je hulp kunt krijgen of 
andere zorgorganisaties die iets kunnen 
betekenen.

© 2019 Shutterstock
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What’s up? 

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

We leven in een informatiemaatschappij. Via facebook, twitter, websites, televisie,  
maar ook nog ‘ouderwets’ via kranten en tijdschriften, komt de hele wereld binnen.  
En natuurlijk komt via uw onvolprezen wijkblad ook de wijk bij u thuis.

Zo kunt u desgewenst ook eens kijken op sites 
van aangrenzende wijkraden als De Sprengen 
of Centrum, om na te gaan wat daar speelt.
Maar misschien wilt u juist graag heel speci-
fieke, actuele informatie over uw buurt hebben. 
Bijvoorbeeld over (aanvragen voor) kap-
vergunningen, bouwvergunningen, evenemen-
ten en dergelijke. In het verleden werden die 
gepubliceerd in het Stadsblad, maar tegen-
woordig kunt u via een heel eenvoudige manier 
(zonder elke week weer de krant te spellen) 
nagaan wat er binnen uw interessegebied 
speelt.
Op de website https://overuwbuurt.
overheid.nl/ kunt u zich aanmelden en 
aangeven welke informatie (over welke 
onderwerpen en binnen welke straal van uw 
woning) u wilt ontvangen. Als u zich daar 
eenmalig hebt aangemeld ontvangt u daarna 

Wim Bergink, stadsdeelmanager

Maar welke informatie is nu interessant? Waar 
hebt u echt behoefte aan en hoe vindt u de 
juiste informatie? Hoe zie ik door de bomen het 
bos nog?
Als het gaat om informatie over uw stad, wijk of 
buurt, kan ik u misschien een beetje op weg 
helpen.
U leest nu het blad van uw wijkraad Brink en 
Orden. Daar staat veel interessants in over uw 
wijk, maar misschien bent u ook wel benieuwd 
wat er net buiten de wijk speelt. Of misschien 
(dat zou ik me best kunnen voorstellen) weet u 
niet eens waar nu precies de grenzen van de 
wijk Brink en Orden liggen, het is een heel 
grote wijk tenslotte. Dat is geen probleem. 
Alle wijkraden hebben een eigen website en 
via https://www.apeldoorn.nl/Contact-met-
uw-wijk vindt u de links naar alle websites van 
de dorps- en wijkraden in Apeldoorn. 

automatisch een email als er iets is gepubli-
ceerd binnen uw interessegebied. Pas wel op 
dat u het gebied waarover u informatie wilt 
ontvangen niet te groot maakt, voordat u het 
weet wordt u overstelpt met informatie. En ziet 
u alsnog door de bomen het bos niet. Maar ook 
dat is op te lossen: u kunt uw voorkeuren 
eenvoudig weer aanpassen. Probeer het maar 
eens.

Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl
Twitter: @055Noordwest

van stadsdeelmanager Wim Bergink

van de wijkwethouder Mark Sandmann

Het is een open deur als ik zeg dat groen in 
de wijk belangrijk is. Binnenkort gaan we 
aan de slag met de uitvoering van het 
‘Groenplan’, extra investeren in het groen 
en biodiversiteit in Apeldoorn. Bestaand 
groen kan beter gebruikt worden door 
bewoners. Bijvoorbeeld om te bewegen en 
te ontmoeten. Maar we gaan ook nieuw 
groen toevoegen in de wijken, daar waar 
veel verharding is. Omdat het gewoon 
mooier is en prettig om te zien. Maar ook 
om onze gemeente voor te bereiden op de 
veranderingen van het klimaat waar we nu 
al mee te maken hebben.
Investeren in natuur in de stad en de 
dorpen betekent dat we de natuur 
binnenhalen. 

Apeldoorn ligt midden op de Veluwe en we 
hebben volop bossen, heide en weilanden om 
ons heen. We zijn omringd door de natuur en 
als we met groen en water verbinding leggen 
met de natuur buiten de bebouwing zorgen we 
ervoor dat de natuur kan overleven, geven we 
ruimte aan planten en dieren. 

Klimaat
Een andere belangrijke reden om te investeren 
in groen is het klimaat. Door de veranderingen 
in het klimaat krijgen we steeds vaker te maken 
met hevige regenval. Veel water in korte tijd. 
Dat water moet weg kunnen en dat kan bij 
uitstek op natuurlijke plekken met groen of in 
beken die het water kunnen afvoeren. Groen in 
de stad en de wijken zorgt ervoor dat het 
makkelijker afkoelt als het zomers steeds 
warmer wordt. In de binnenstad willen we 
bijvoorbeeld ook meer doen met groene 
gevels. Beplanting aan of op gevels. 

Samen groener
De komende tijd gaan we daarmee aan de slag. 
Samen met u kijken waar we uw omgeving 
groener kunnen maken. En soms ligt het voor de 

hand als er bijvoorbeeld een straat open-
gebroken wordt om dan direct te kijken naar 
nieuwe plekken waar wij de omgeving wat 
groener kunnen maken. Maar we kijken ook 
naar het beheer van bestaand groen. We 
hebben bijvoorbeeld veel bijzondere bomen in 
onze gemeente die deels op particuliere grond 
staan. Eigenaren van deze bomen willen wij ook 
helpen om die te onderhouden. Omdat we die 
willen behouden voor onze gemeente. 

We hebben al veel bereikt in Apeldoorn op dit 
gebied, we zijn nu bijvoorbeeld al European 
City of Trees, maar ik wil de komende jaren 
ervoor zorgen dat Apeldoorn natuurlijker 
wordt dan het nu al is. Daarom werken we nu 
samen met IVN aan het realiseren van Tiny 
Forests. De eerste is in Zevenhuizen samen met 
twee basisscholen en de buurt eind november 
aangeplant. Dit voorjaar vragen we u met 
ideeën te komen voor nog twee Tiny Forests in 
2019. 
Daar kunnen we als gemeente aan werken maar 
u kunt natuurlijk ook zelf meer ruimte geven aan 
groen om uw huis en in uw wijk. Ik hoop ook 
goede ideeën van u tegemoet te kunnen zien.

Mark Sandmann, wijkwethouder

Wat gaan we doen met groen?

6 nieuws uit de wijk
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Weer eens iets anders dan voetballen...
Leonie Witteveen is evenals haar man en kinderen lid van Mountainbikeclub Bar End en 
lid van de commissie communicatie. Vorig jaar kreeg de club extra bekendheid toen ze in 
juli het NK mountainbike XCO organiseerde in het Orderbos. Er zijn nu in totaal zo’n 
zeshonderd leden van wie honderd jeugdleden. Daarmee is het een van de grootste, 
oudste (1997) en, zoals de website vermeldt, gezelligste en modernste 
mountainbikeclubs van Nederland.

Bar End zorgt ervoor goed zichtbaar te zijn en 
onderhoudt o.a. ook contacten met verschil-
lende scholen. Zo kunnen leerlingen voor 
studiepunten op verschillende manieren 
assisteren en studenten vervullen er hun stage 
als ze een sportopleiding volgen. In oktober 
hielpen leerlingen mee met het organiseren van 
het Nederlands Kampioenschap mountainbiken 
voor de politie en de Koninklijke Marechaus-
see.

Kampioenen
Jeugd kan al vanaf zes jaar instappen in de 
jeugdafdeling waar een groep enthousiaste 
trainers, begeleiders en vrijwilligers zorgt voor 
een aantrekkelijk programma. Je kunt altijd in 
een passende groep geplaatst worden, 
afhankelijk of je vooral recreatief bezig wilt 
zijn of wilt trainen om Nederlands Kampioen te 
worden. Leonie vertelde dat er al meerdere 
kampioenen afkomstig zijn van Bar End. 

Wat wordt er voor de jeugd georganiseerd?
•  fietsen op zondagochtend (vertrek gelijk met 

de volwassenen om half 10)
• wedstrijdgerichte training 
• training recreatieve jeugd op eigen niveau
• jeugdkamp
•  mogelijkheid tot rijden van regionale en 

landelijke wedstrijden
• laagdrempelige zomer- en wintercompetitie

Trainingsavond
Op de website: “de jeugd fietst altijd of het nu 
regent, sneeuwt of stormt. Als er veranderingen 
zijn in het rooster of het fietsen gaat niet door, 
dan proberen we dat zo snel mogelijk door te 
geven. Soms zijn we iets te laat terug met 
fietsen maar meestal zijn we op de vaste tijd 
terug. Mocht dat niet het geval zijn dan bellen 
we zo snel mogelijk op en weten je ouders 
wanneer je opgehaald moet worden. Op de 
woensdag/donderdag wordt aandacht besteed 
aan de techniek van het mountainbiken. Je leert 
hoe je moet schakelen tot hoe je je evenwicht 
moet houden. Er wordt ook getraind om 
uiteindelijk een wedstrijd te kunnen fietsen.”

Zondag
In een groep, opgedeeld in verschillende 
niveaus, wordt op zondagmorgen een mooie 
tocht gefietst door de bossen rondom  
Apeldoorn. Zo kan iedereen een leuke rit 
maken. Deze groepen worden altijd vergezeld 
door een voor- en achterrijder. Ondertussen 
wordt er veel geleerd over veiligheid en niet 
onbelangrijk, er wordt op gelet dat iedereen 
voldoende drinkt tijdens het fietsen. Na afloop 
drinken de leden meestal nog iets bij het 
clubgebouw.

Verzamelpunt
Het verzamelpunt is bij clubgebouw ’t Knoop-
punt in sportpark Orderbos 27, tussen atletiek-
vereniging AV34 en AR & TV de Adelaar in 
Apeldoorn. De rit eindigt ook hier weer. Om 
het fietsen voor iedereen prettig te laten 
verlopen gelden er clubregels.
Zoals Leonie zegt, is mountainbiken een sport 
voor iedereen. Ook meiden zijn van harte 
welkom. Het is een gezonde sport, je bent 
buiten, in de natuur, je staat af en toe oog in 
oog met een van de dieren uit het bos, je leert 
ook je fiets beheersen en je leert vooruitkijken. 
Daarbij is het clubgevoel ook belangrijk 
ondanks dat het een individuele sport is. 
Als je een keer wilt meefietsen om te kijken of 
het wat voor je is, meld je dan aan via:
jeugd@bar-end. 

Heb je geen eigen fiets? Geen probleem, er 
zijn een beperkt aantal jeugdfietsen te huur.
Op de website https://bar-end.nl staat alles 
wat je nog meer wilt weten.
 





9

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

Wijkagent Vera Kraaijvanger is het gezicht van de politie in de wijk.

nieuws uit de wijk

In het vorige nummer van het Wijkblad kon u kennis maken met 
Wil Boskamp, de nieuwe wijkagent voor Orden en sportpark 
Orderbos.Voor deze editie spraken we met Vera Kraaijvanger, de 
wijkagent voor Driehuizen, Brinkhorst, Waterloo en Sprengendorp. 

wijkagent Vera Kraaijvanger

We hebben een gesprek met hem in zijn flat, 
waar je uitkijkt over de Ontmoetingstuin. De 
zon schijnt de hele dag zijn kamer in, “de 
mooiste flat van het gebouw”, beweert Koos. 
Enthousiast vertelt hij over de tuin die nu 
gerealiseerd is. Met een groep van ongeveer 
tien personen hebben ze hard gewerkt. Hijzelf 
heeft een geul van 30 cm diep, 60 meter lang(!) 
gegraven voor de haag. Anderhalve week lang 
heeft hij spierpijn gehad, zo erg dat hij ’s nachts 
het bed uit moest en onder de hete douche ging 
staan om zijn spieren te ontspannen. Tja, hij is 
ook de jongste niet meer...

Niet alleen de groep bewoners is actief 
geweest. De woningcorporatie Ons Huis heeft 
een berging ter beschikking gesteld om de 
materialen op te bergen en Circulus zorgde 
voor een groencontainer. Koos is blij met deze 
kleine, maar o zo belangrijke gebaren. Zo zie 

je maar, een positieve actie levert meer op dan 
klagen..En straks wordt het natuurlijk hard 
werken voor de bewoners: snoeien, vegen, 
harken, schoonmaken, plukken. Want al gauw 

gaat alles groeien en bloeien. 

En natuurlijk gaat de groep ook leuke dingen 
organiseren in de Ontmoetingstuin. Een 
barbecue, gezellig met elkaar kletsen, lekkere 
hapjes van die buurman uit Eritrea proberen. 
Misschien ook aansluiten bij de Buitenspeeldag 
aan de Mauvestraat, de Burendag, de Kunst-
route. Ideeën te over voor een plek om elkaar 
te ontmoeten. 
 

...vervolg van pagina 1

Ontmoetingstuin ‘t Palet

Vera heeft in 1998 de politieopleiding op de Cloese in Lochem gevolgd. 
Hierna kwam ze te werken in Apeldoorn. Eerst in team Noordoost en 
hierna was Vera lange tijd in de noodhulp werkzaam in Apeldoorn Zuid. 
In 2017 tot juni 2018 was Vera wijkagent in het Centrum van Apeldoorn en 
nu sinds een jaar in onze wijk ten oosten van de Jachtlaan.
De drempel om het gebouw van de politie aan de Europaweg binnen te 
stappen is voor sommige mensen best hoog. Belangrijk vindt Vera het dan 
ook om ‘het gezicht van de politie’ in de wijk te zijn en ‘het er kunnen zijn 
voor iemand’.

Het liefst legt ze contacten met de wijkbewoners, maakt niet uit van 
welke leeftijd, geslacht, afkomst. Even een praatje, wat aandacht, 
contacten met sociale partners, winkeliers, met scholen zodat ze ook 
daar een vertrouwd gezicht wordt voor medewerkers en jongeren. 
Op het kantoor aan de Europaweg moet er veel administratief werk 
verricht worden, maar ook heeft ze daar regelmatig overleg met andere 
wijkagenten. Verder vervangt ze af en toe Wil Boskamp en ziet u haar 
dus ook in Orden.

Als wijkagent draait Vera ook mee in de noodhulpdienst binnen het team. 
Dit is vooral in de weekenden. Tijdens de noodhulpdiensten ben je 
beschikbaar voor heel Apeldoorn voor meldingen. Een aanrijding, een 
winkeldiefstal, een inbraak of een reanimatie, deze diensten zijn erg 
divers. Als er klachten binnenkomen over overlast probeert ze altijd in 

gesprek te blijven met de betrokken partijen zodat problemen naar 
tevredenheid opgelost kunnen worden. 
Zij heeft geen vast spreekuur zoals Wil Boskamp, maar als u haar wilt 
spreken kunt u haar mailen via vera.kraaijvanger@politie.nl. 
Bellen via het algemene nummer 0900-8844 kan natuurlijk ook.

“Er kunnen zijn voor iemand vind ik belangrijk”
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Van drieslag naar Woonhaven  
aan de Rembrandtlaan
Bezoekers van Winkelcentrum Ordenplein herkennen het gebouw als afgebeeld op 
bijgaande foto op de hoek van de Mauvestraat / Rembrandtlaan zonder twijfel. Wij 
mochten even binnen kijken om waar te nemen welke activiteiten daar plaatsvinden. 
Voorheen stond op die kavel een drieslag met op de begane grond winkels en daarboven 
woningen.

Ordens Bazaar, de onderneming van de familie Westerik

kijk in de wijk... toen en nu

Ordens Bazar was ook een winkel waar je vlak 
voor de jaarwisseling vuurwerk kon kopen. 
Van een vuurwerkbunker was in die tijd geen 
sprake, waardoor de meest populaire pakketjes 
gewoon in melkbussen achter de toonbank 
waren opgeborgen. 
Uiteindelijk kon ook de familie Westerik niet 
concurreren met ketens als Blokker en moest de 
geweldige buurtwinkel Ordens Bazar in 1989, 
na 35 jaar, de deuren sluiten.

Bloemendal, groenten, fruit en aardappelen
Willem Bloemendal vertelde ons dat zijn 
grootvader Sander Bloemendal, midden jaren 
dertig van de vorige eeuw, vanuit Woudenberg 
naar Apeldoorn kwam. Hij begon een aardap-
pelhandel op het adres Hofstraat 17. Vader 
Brand en moeder Sepha namen de zaak in 1953 
over en woonden destijds met hun gezin aan de 
Waterloseweg 52.
Toen de mogelijkheid zich voordeed een pand 
aan de Rembrandtlaan 7 te betrekken, twijfel-
den zij niet om te verhuizen en zijn daar ook 
groenten en fruit gaan verkopen. Van 1957 – 

Mevrouw en meneer Westerik in de zeventiger jaren. 
(www.apeldoorn-orden.nl)

Uit gesprekken met de familie Westerik blijkt 
dat, voordat zij op het adres Rembrandtlaan 5 
met hun Ordens Bazar begonnen, daar Henk 
Klomp en Henk Hakvoort werkten. In hun 
kapperszaak konden klanten zich laten knippen 
en scheren. Na hun huwelijk in 1954 gingen de 
heer en mevrouw Westerik wonen aan de 
Waterloseweg 195 en begonnen de Bazar in 
het pand van kruidenier Van den Hoek. 
De naam Westerik was bekend in de grossiers-
branche.
In 1963 moesten zij het pand aan de Waterlose-
weg verlaten, om ruimte te maken voor de vele 
nieuwbouwplannen in Orden. Kapper Hakvoort 
stopte met zijn activiteiten en zijn pand was een 
perfecte locatie om de verkoop van potten, 
pannen, knopen, plakband en nog veel meer 
artikelen op dat adres voort te zetten. Ordens 
Bazar groeide gestaag en uitbreiding kon niet 
uitblijven. Aan de achterzijde was de mogelijk-
heid om uit te bouwen, zodat er ook kleding 
verkocht kon worden en er gelegenheid kwam 
een kopje koffie te drinken.

1963 runde moeder Sepha de winkel en ging 
vader Brand met paard en wagen de wijk in. In 
1963 hebben de Bloemendals het bedrijf 
voortgezet aan de Elsweg 61 en werd de 
groenten- en fruithandel aan de Rembrandtlaan 
overgenomen door de familie Beekman.
Willem Bloemendal heeft de zaak van zijn 
ouders in 1980 overgenomen en bedient zijn 
klanten nog steeds in diverse Apeldoornse 
wijken met auto en aanhanger.

Na het tijdperk groenten, fruit en aardappelen 
is het middelste pand van de drieslag in gebruik 
genomen door slijterij Tijink. Adrie en Corry 
Tijink waren eigenaar van het pand en 
woonden ruim twintig jaar boven de winkel.
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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. 

Brand Bloemendal verkocht groente en fruit met zijn paard en wagen aan de buurtbewoners (www.apeldoorn-orden.nl)

Het huidige pand aan de Rembrandtlaan waar nu Woonhaven is gevestigd (www.workshopatelierapeldoorn.nl)

DE SPAR kruidenier
Tijdens ons bezoek bij mevrouw Roescher, die 
dit jaar op 92-jarige leeftijd is overleden, 
kregen wij het volgende te horen:
het was begin jaren ’60 dat Mien en Jo 
Roescher contact opnamen met het hoofd-
kantoor van Door Eendrachtig Samenwerken 
Profiteren Allen Regelmatig. DE SPAR  
kruidenierswinkels dus.
Er was toen nog geen sprake van een super-
markt maar van een echte buurtwinkel.
Het bleek mogelijk te zijn een winkel te 
beginnen aan de Rembrandtlaan 9 in Apel-
doorn. Dat betekende verhuizen met het gezin 
vanuit Overijssel naar de Veluwe. Voor de 
inrichting moesten zij zelf zorgdragen, maar 
hoe doe je dat zonder ervaring? Gelukkig zat 
timmerbedrijf Van Buren vlakbij aan de 
Germanenlaan. Dat bleek een goede keus om 
de klus te klaren.
Mevrouw Roescher vertelde ons ruim twintig 
jaar met enorm veel genoegen samen met haar 
echtgenoot levensmiddelen verkocht te hebben 
in de wijk Orden. Ze waren zeer content met de 
klantenkring, vriendelijke mensen en hebben 
nagenoeg geen betalingsproblemen gekend 
met de klanten.
In 1983 stopte de familie Roescher met het aan 
de man en vrouw brengen van levensmiddelen. 
Even verderop aan de Rembrandtlaan hebben 
zij nog jaren met veel plezier gewoond.
Suter heeft voor korte tijd de kruidenierswinkel 
voortgezet, maar met de komst van V&P op het 
Ordenplein brak het tijdperk supermarkt aan en 
verdween op veel plaatsen de buurtwinkel.

Woonhaven
Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken 
heeft twaalf zorglocaties en vier verpleeghui-
zen. In onze wijk zijn dat Mandala (Sportlaan), 
Windkanter (Beatrixlaan) en Woonhaven 
(Mauvestraat).
Locatieleider Rosita Meyer heeft ons verteld en 
laten zien waar dit kleinschalige zorgcentrum 
voor staat. Totaal biedt Woonhaven zorg aan 
18 cliënten en is hier gevestigd sinds 2006. 
Het gebouw heeft drie etages waarbij elke 
bewoner een etage deelt met vijf andere 
cliënten. Ieder heeft een eigen slaapkamer met 
wastafel en toilet. Op elke etage is er een 
gezamenlijke keuken met aansluitend een  
gezellig ingerichte huiskamer.

Dag en nacht is er, per etage, een woon-
begeleider aanwezig. Voor de gehele locatie is 
er 24 uur zorgbegeleiding. Het is een zoge-
naamde gesloten zorglocatie, maar de 
bewoners kunnen zich binnen de locatie vrij 
bewegen en daardoor het gevoel krijgen dat 
zij thuis zijn. Regelmatig wordt er gebruik 
gemaakt van de binnentuin. Door de klein-
schaligheid van deze locatie, kan de leiding  
de regie in eigen hand houden. Dat is vooral 
belangrijk bij het organiseren van bezigheids-
therapieën zodat er in korte tijd activiteiten 
kunnen plaatsvinden.

De rondleiding heeft ons de zekerheid gegeven 
dat de cliënten hier in een veilige Woonhaven 
vertoeven en zich er volledig thuis voelen. 
Het gebouw heeft recentelijk intern een 
opknapbeurt ondergaan, hetgeen voor 
bewoners en personeel een welkome  
verbetering is.

Meer informatie betreffende deze zorglocatie 
kunt u vinden op:
www.zorggroepapeldoorn.nl/organisatie/
brochures en klik op ‘Welkom in Woonhaven’.

Voor meer foto’s van dit gebied kijk op 
www.apeldoorn-orden.nl
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Op vrijdag 11 januari 2019 is met het omzetten van de spoorwissel door wethouder Mark Sandmann samen met de interim-voorzitter 
van de Wijkraad Brink & Orden, Margaret Bakker, het spoormonument op de hoek van de Prins Willem Alexanderlaan met de 
Beatrixlaan geopend. Daarbij kregen zij deskundige hulp van de heer Verweij, die destijds reed op de goederentrein op dit lijntje.

De geschiedenis 
Het deel Amsterdam-Amersfoort van de 
Oosterspoorweg was in 1874 klaar, de 
verlenging naar Apeldoorn en Zutphen kwam in 
1876 gereed. Hierbij werd ook een aftakking 
ten westen van station Apeldoorn in noorde-
lijke richting aangelegd, die als eindpunt paleis 
Het Loo had. Dit baanvak had een lengte van 
3,3 kilometer. De verlenging was een initiatief 
van koning Willem III, die graag rechtstreekse 
treinreizen van Den Haag naar Het Loo 
mogelijk wilde maken. 

Het aanvankelijke plan was om het perron op 
het voorplein van het paleis te bouwen, maar 
op aanraden van een hofarchitect werd dit het 
einde van de oprijlaan, pal voor het toegangs-
hek. De officiële ingebruikname was op 1 mei 
1876 door Willem III zelf. Ook gewone burgers 
konden gebruikmaken van de Koningslijn.  

Het spoormonument aan de Beatrixlaan

Toen de koning eind november 1890 overleed, 
werd zijn stoffelijk overschot over de lijn en 
verder naar Den Haag vervoerd. Dit gebeurde 
middels de koninklijke trein, in 1872 op last van 
hemzelf gebouwd. Deze trok de katafalk-wa-
gen waarin het lichaam was opgebaard. 
In 1887 werd de lokaalspoorlijn Dieren –  
Apeldoorn – Het Loo opengesteld. Deze takte 
bij Apeldoorn af in noordelijke richting en sloot 
met een oostelijke boog aan op de Loolijn. 
Kort voor het paleis takte de lijn dan weer af  
in oostelijke richting en had aanvankelijk als 
eindpunt station Het Loo. Later werd de lijn 
doorgetrokken naar Zwolle: de Baronnenlijn. 

In april 1903 reed de nieuwe koninklijke trein 
voor bij het paleis om aan koningin Wilhelmina 
te worden aangeboden. In 1908 werd het 
perron verlengd om de langere koninklijke 
treinen te kunnen laten halt houden. In 1922 
werden de rails vervangen door langere en 
zwaardere types. In de jaren ‘20 en ‘30 werd 
regelmatig gebruikgemaakt van de Loolijn als 
leden van het koninklijk huis op reis gingen of 
gasten ontvingen. 
In de Tweede Wereldoorlog moest Wilhelmina 
met haar familie vluchten naar Londen. De 
Duitse bezetters maakten van het spoor naar 
Zwolle gebruik voor vervoer van militair 
materieel, maar braken ook zoals op veel 

plekken in Nederland delen van het Paleisspoor 
op, althans het deel vanaf de aftakking naar 
Zwolle tot aan paleis Het Loo (uit documenten 
uit die tijd bleek dat de Duitsers dit deel als een 
emplacement beschouwden). Later werd dit 
traject opnieuw gelegd, na de oorlog maakte 
Wilhelmina er nog regelmatig gebruik van. 
Na Wilhelmina’s troonsafstand in 1948 raakte 
de lijn in onbruik. De Loolijn werd in 1954 
opgebroken, nadat ook het personenvervoer 
over de lijn naar Zwolle al was gestaakt. 

In 1972 kwam ook een eind aan het goederen-
vervoer over het traject Apeldoorn – (station) 
Het Loo – Hattem. Sloop van het baanvak 
volgde in 1976/77. De loop van de aftakking van 
het traject Amersfoort-Apeldoorn is nog te 
herkennen in de Prinses Beatrixlaan en 
vervolgens de nog altijd ruim opgezette Koning 
Lodewijklaan, die uitkomt bij De Naald. 

De voormalige baanwachterswoning hoek Asselsestraat Oude baanwachterswoning hoek Bosweg

De wissel van het spoormonument

blijvende herinnering aan het Koningslijntje tussen Apeldoorn en Zwolle
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Het stuk vanaf dat punt tot aan het paleishek is 
thans een van de bomenlanen op de voorhof 
van het paleis. 
 
De huidige situatie
Het voormalige traject in de bebouwde kom 
van Apeldoorn is goed herkenbaar en sommige 
delen zijn inmiddels hondenuitlaatterrein 
geworden. Buiten Apeldoorn is het baantracé 
een fietspad geworden. 

De straatnaam Koningslijn bij de firma Dijkgraaf 
herinnert ons aan de vroegere spoorlijn naar 
Paleis Het Loo. De vroegere spoorlijn heeft nog 
enkele herkenbare punten. Op de hoek van de 
Asselsestraat en de Koning Lodewijklaan staat 
een voormalige baanwachterswoning en aan 
de Bosweg vindt u een soortgelijke woning. 
Samen met het nieuwe monument blijft de 
historie van de Loolijn voor het nageslacht 
bewaard. 

Spoormonument
Op vrijdag 11 januari herleefde de historie van 
de stoomtrein die lang geleden van Apeldoorn 
naar Paleis Het Loo en vervolgens naar Hattem 
en Zwolle liep. Om 16.00 uur is met het 
omzetten van de wissel het spoormonument 
officieel geopend door wethouder Mark 
Sandmann en Margaret Bakker, interim- 
voorzitter van de Wijkraad. Zij kregen daarbij 
deskundige hulp van de heer Verweij, die 
destijds reed op de goederentrein op dit lijntje.
In haar openingswoord vertelde Margaret 
Bakker dat de wijkraad graag iets wilde geven 
aan de bewoners van het wijkgebied, maar 
waar ook andere bewoners en passanten van 
kunnen genieten. Samen met de gemeente 
Apeldoorn is de wijkraad gaan kijken bij de 

Prins Willem Alexanderlaan. Een laan die met 
de prachtige beek en haar weidsheid vast wel 
een plek zou hebben voor iets moois. 
Al wandelend en rondkijkend kwam de 
herinnering aan het vroegere spoorlijntje naar 
boven en zo ontstond het idee om een 
herinnering aan dit lijntje te maken. Het 
Koningslijntje, zoals het al snel werd genoemd, 
is ontstaan omdat Koning Willem III graag met 
de trein tot aan Het Loo wilde komen. In de 
jaren ’70 is de lijn verwijderd, maar menig 
Apeldoorner kan zich nog wel herinneren dat 
de lijn dwars door de stad liep en dat men 
moest wachten bij de spoorwegovergang aan 
de Waterloseweg, aan de Asselsestraat of bij 
de Soerenseweg. 

Wethouder Sandmann gaf aan hoe belangrijk 
het is om zo nu en dan eens stil te staan bij hoe 
het vroeger was. Niet dat vroeger alles beter 
was, maar het verleden heeft wel medebepaald 
hoe we nu leven en wat we nu belangrijk 
vinden. Apeldoorn heeft een brede historie, 
laten we daar zuinig op zijn. 

Stadsdichter Aad van der Waal las vervolgens 
zijn speciaal voor dit spoormonument gemaakte 
gedicht voor, (zie hiernaast). Het gedicht staat 
op de plaquette bij het spoormonument. 
Op deze plaquette staat tevens een foto en 
informatie over ‘hoe het vroeger was’. 

Na de openingshandeling was er gelegenheid 
om onder het genot van een glühwein, 
erwtensoep en hapjes met elkaar aan de praat 
te gaan. En dat gebeurde! Veel omwonenden 
en andere genodigden haalden herinneringen 
op aan het spoorlijntje. Zo hoorden we dat de 
jongens -toen een jaar of 8, 9- stiekem achter 

op de trein sprongen om er vervolgens bij de 
Gedenknaald weer af te springen. Eén van die 
jochies van toen vertelde dat hij op zaterdag in 
de keuken in de wasteil zat (een douche 
hadden veel mensen toen nog niet) en dat daar 
plotseling een politieagent stond. Want ja, er 
waren botten die vanuit het slachthuis met de 
trein werden vervoerd, op de rails gelegd. En 
hij was één van de kwajongens. Het heeft veel 
indruk op het jochie van toen gemaakt...
Er kwamen ook foto’s tevoorschijn en dat gaf 
levendige discussies. Want waar liep wat nu 
precies, en hoe heette dat ook al weer, en 
wanneer was dat nou, en wie was daar nog 
meer bij, en hoe was zijn naam ook al weer,  
en leeft ‘ie nog?

We zijn er trots op dat we als wijkraad, in een 
goede samenwerking met de gemeente 
Apeldoorn, hebben mogen bijdragen aan het 
herleven van een klein stukje Apeldoornse 
historie.

De Wijkraad hoopt van harte dat er straks nog 
veel meer mensen gaan kijken en even rustig 
gaan zitten om te mijmeren over vroeger en 
wellicht ook over het nu en over de toekomst.
 

Met het omzetten van de wissel werd het spoormonument officieel geopendDe wissel van het spoormonument

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

Koningslijntje

Ik speur met Googlemaps- en street view ogen
naar de verdwenen Koninklijke tak
De blauwe bloedlijn blijkt groen op te drogen

De vader van ’t royale reisgemak
verliet ons - op dood spoor – reeds lang 
geleden 
waarna ’t de tak aan voedingsstof ontbrak

En toen zijn dochter koud was afgetreden
verliet een laatste reiziger de trein
die slechts met goederen is doorgereden

En nu, aan ‘t einde van die levenslijn
ligt hier voor ‘t schrale voorstellingsvermogen
een ijzerarm en lintvormig terrein

Maar soms bereikt een stoomfluit nog mijn oor
en zie ik – zonder rails – nog steeds een spoor

Aad van der Waal,  
Stadsdichter Apeldoorn 2018



Pr. W. Alexanderlaan 1423 | Apeldoorn | T. 055 - 355 44 44 | ma t/m vrij 08.00 - 18.00 | zaterdag 09.00 - 13.00

Bij Dijkgraaf 
is iedere levering 

een feestje!

Alles voor kantoor | Voor thuis of op de zaak
Drukken | Printen | Plotten  
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Als je zo naar boven kijkt, lijkt het nogal mee te 
vallen met de hoogte. De eerste hoogte valt 
inderdaad wel mee, dat is het juniorbos waar 
vanaf 2 tot 7 meter hoogte geklommen wordt 
(maar voor de kleintjes uiteraard een flinke 
hoogte). In het reguliere bos wordt echter tot 
18 meter hoogte geklommen, en dat is best een 
eind als je erop staat... Maar de route moet 
afgemaakt worden en eenmaal de angst 
overwonnen is het voor velen een geweldig 
avontuur. 
Iedere ochtend voordat de bezoekers komen, 
worden materialen, de bomen en de gordels 
gecontroleerd. Elke bezoeker krijgt een 
veiligheidsinstructie van een half uur, ongeacht 
of hij/zij al eerder heeft geklommen. Veiligheid 
voorop dus.

Moon Trees
We spraken met Lonneke, marketeer bij Klimbos 
Veluwe. Zij vertelt ons dat velen het Klimbos 
bezoeken, zowel oud als jong, klein, groot, 
man, vrouw. In groepen, schoolklassen, 
bedrijventeams, kinderfeestjes en gezinnen. 
Sinds dit jaar heeft het Klimbos een nieuw spel, 
genaamd ‘Moon Trees’. Het is een outdoorspel 
dat doet denken aan ‘Kolonisten van Catan’. 
Er staan Moon Trees kasten in het bos die 
grondstoffen uitgeven. Je moet deze grondstof-
fen verzamelen met als doel om zoveel mogelijk 
Moon Trees kasten te veroveren. Het is een 
strategisch spel waarbij je moet veroveren, 

U heeft ze vast al eens gezien als u in ons mooie stadspark Berg & Bos 
naar de zwijnen gaat kijken of als u met de kinderen naar de 
speelweide gaat: de klimmers in Klimbos Veluwe, die soms joelend 
naar beneden zwieren, soms weifelend op het plankje blijven staan 
om moed te verzamelen. De vader die stoer naar zijn zoontje roept 
“dat ie ‘t wel kan en gewoon moet gaan” maar ondertussen angstig 
het moment afwacht totdat hij zelf eindelijk durft. 

Klimbos Veluwe en Escaperooms

lekker buiten, veilig klimmen en ontsnappen 

... vervolg op pagina 17

Uitdagend parcours voor jong en oud in het Klimbos



Kapsalon 
aan het Ordenplein 54 

Met en zonder afspraak!  
T 055 355 70 92

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

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

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

of kijk op www.slimknippen.nl 

www.houseofhairorden.nl 
like ons op facebook: House of hair Orden 

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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vergaderingen en zelfs bruiloften. Het is prachtig gelegen 
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haast niet! En het beste: je wordt altijd in de watten gelegd 
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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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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 
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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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verzamelen en beschermen om als winnaar uit de 
bus te komen. Het spel kan vanaf vier tot maximaal 
42 personen gespeeld worden. 
Er worden teams gevormd waar je taken verdeelt, 
elkaar helpt en waar je vooral fysiek lekker actief 
bent. Weer eens wat anders dan op de bank zitten 
gamen...

Escaperooms
Klimbos Veluwe heeft ook twee escaperooms. 
Niet op de plek waar het klimbos is, maar iets 
verderop aan de Asselsestraat. Daar waar deze 

overgaat als grindweg in het bos staat het gebouw 
waar kantoor en escaperooms zijn gevestigd. En ja, 
een escaperoom is en blijft natuurlijks iets geheim-
zinnigs waar niet te veel over verklapt mag worden. 
Doorvragen over wat je daar zo allemaal moet 
doen om er weer uit te komen, stuit op vage 
antwoorden als “het lijkt op een laboratorium” en 
“je moet logisch redeneren, rekenen, nadenken, 
oplossen”. We begrijpen het wel, veel hierover 
vertellen kan natuurlijk niet. Het is juist spannend om 
niet te weten wat je te wachten staat en waarvoor 
je allemaal komt te staan. Als je binnen de zestig 
minuten uit de room bent ontsnapt, ben je geslaagd!

Behalve de twee escaperooms voor personen 
vanaf 16 jaar, is er nog een junior-escaperoom. 
Ook hier vragen we naar de veiligheid, want wat 
als iemand in paniek raakt, onwel wordt, of als er 
een andere calamiteit is? Lonneke vertelt ons dat er 
continue iemand achter de schermen aanwezig is 
die de cursus BedrijfsHulpVerlening heeft gedaan 
en kan ingrijpen als het nodig is. Bovendien bevindt 
zich in iedere escaperoom een nooddeur die vanaf 
de binnenkant is te openen. 

Het Klimbos in Apeldoorn is geopend in 2009, dus 
rekent u maar uit: ze vieren dit jaar de tiende 
verjaardag! 
Het seizoen wordt geopend op 30 maart met een 
geweldig feest. Houdt u de website van 
het Klimbos Veluwe maar in de gaten: 
www.klimbos.nl. 
Wellicht een mooie kans om eens nader kennis 
te maken. 

Entree van stadpark Berg en Bos en Klinbos

... vervolg van pagina 15

Sinds kort heeft het Klimbos een nieuw spel: ‘Moon Trees’



Leefstraten in Orden

autoloze straten, deelautos, groentetuintjes, sportieve buitenspeelplekken

Stel u eens voor. Het is 2020. Uw straat ziet er groen uit. Bomen vol in blad met prachtige 
bloemen. Hmm.. wat ruikt dat lekker! In het groen bevinden zich eetbare struiken als 
krentenboompjes, walnoot en frambozen. Hieronder bankjes waar buren even bijkletsen. 
Kinderen steppen en fietsen, even geen voorbijrijdende auto’s. Een (kinder) moestuin om 
de hoek. 
Onmogelijk? Nee hoor….

In Gent experimenteren ze met zulke leefstraten, waarbij 
bewoners hun straat (tijdelijk) autovrij maken. Een knip in 
het lokale verkeer voor bijvoorbeeld twee maanden.  
De ervaring is dat met het autovrij maken van een straat 
de omgeving een stuk leefbaarder wordt. Het mooie 
weer is op komst. We willen allemaal naar buiten en 
genieten van de zon. Geen auto’s door de straat brengt 
rust. Kinderen kunnen makkelijker op straat spelen.  

Geen last van geluidshinder van de voorbijrijdende auto’s 
en natuurlijk is het heel fijn dat de lucht die we inademen 
een stuk schoner wordt. We kunnen bijvoorbeeld lokaal 
voedsel verbouwen...

Wist u dat een op de vier huishoudens geen auto heeft? 
Maar misschien wel een parkeerplaats voor de deur die 
niet gebruikt wordt. De gemeente staat er voor open om 
parkeerplaatsen op te heffen om ruimte te maken voor 
andere initiatieven. Bijvoorbeeld meer groen in de straat? 

Maar hoe komt u dan van A naar B? Rijdt u zelf of 
laat u zich rijden?

In de wijken Kerschoten en de Naald rijdt sinds vorig jaar 
Mobuur rond. Dit is een nieuwe manier van duurzaam 
openbaar vervoer. Voor slechts E 1,50 is het voor 
iedereen mogelijk om binnen de wijk op je bestemming te 
komen. Misschien is daar in onze wijk ook behoefte aan! Is 
het wat voor u? Laat het dan weten!

Leefbaarder maken door lokaal voedsel te verbouwen

Deelauto’s winnen aan populariteit
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“De deelauto wint aan populariteit. Het is een 
praktisch, duurzaam en goedkoop alternatief voor 
een eigen auto”, meldt de Bovag.

Deelauto’s zijn een andere manier van duurzaam 
vervoer. Met een deelauto maakt u alleen gebruik van 
een auto, wanneer u die nodig heeft. Niet de lasten 
wel de baten! Want wist u dat zelfs een kleine auto u 
al snel E300,- per maand kost? Een ander voordeel is 
dat er veel minder auto’s nodig zijn. Onlangs hebben 
veertig partijen, waaronder de BOVAG, een Green 
Deal gesloten. De Green Deal heeft als doel om het 
autodelen te bevorderen. Ook zij zien in dat meer 
auto’s, meer parkeerplaatsen en nog meer wegen 
geen goede oplossing is. 

Zullen we samen het verkeer in Orden duurzamer 
maken en de wijk leefbaarder? Daar hebben we uw 
hulp en ideeën bij nodig! Ook horen we graag waar 
u behoefte aan heeft.

Wie heeft ideeën en/of wil meedenken?
We horen graag van u!

Initiatiefnemers: Anna & Bob uit Orden
E-mail: groenerorden@gmail.com

Groenstraatje zonder auto’s
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hij is landelijk bekend maar 

houdt nog steeds van Apeldoorn

Rapper Dani

Een jaar geleden schreven we in het Wijkblad welke 
voorzieningen er voor jongeren in de wijk zijn. Een daarvan is 
Jongerencentrum 7312 aan de Morinistraat, aan de achterkant 
van de Spitsbergenschool. In een aparte ruimte is daar een 
muziekstudio gerealiseerd waar Dani, rapper, af en toe 
workshops geeft aan jongeren. Zijn volledige naam is Daniel 
Maksimov, hij is 23 en heeft na een lastige jeugd nu zijn ding 
gevonden: rappen.

Zijn manager van het label ‘Zware Jongens’ doet wat 
dat betreft niet moeilijk. Ze kennen elkaar al vanaf 
dat Dani vijftien was. 

Hoe gaat dat rappen? Als iemand Dani tien woorden 
geeft kan hij op hetzelfde moment rappen, voor de 
ondersteunende beat is Dani nogal eens op reis om 
een geschikte producer te vinden. Hij treedt o.a. op 
bij radio FunX, de publieke zender voor jongeren in 
grote steden en je kunt hem zien en horen onder het 
youtubecontent ‘freestylen met Dani’. Daar heeft hij al 
een miljoen viewers.

Soms doet hij mee aan kleine projecten, zo speelde 
hij ooit met het Gelders Jeugdorkest en met orkest de 
ereprijs. Bij Passie Vrucht doet hij al vier jaar zijn 
eigen talentenjacht om beginnende jongeren te 
inspireren en een kans te geven.

Deze zomer komt zijn EP uit en als jongeren met hem 
in contact willen komen kunnen ze altijd binnenlopen 
bij het Jongerencentrum 7312. Is hij daar niet dan is er 
altijd wel iemand die iets kan regelen voor een 
ontmoeting.

Dani vertelt dat hij in Orden is opgegroeid en 
vroeger vaak gepest werd om zijn gewicht, hij 
groeide op met moeder en twee zussen. Als een van 
de weinigen uit zijn directe omgeving ging hij naar 
het Christelijk Lyceum waar hij zijn vwo-diploma 
haalde. Al die tijd voelde hij zich ongelukkig ook 
door zijn gewicht. Hij is inmiddels heel veel kilo’s 
kwijt geraakt en voelt zich sinds twee jaar echt 
happy!

Hoewel hij economie studeert aan de UvA gaat hij 
niet vaak naar Amsterdam, muziek biedt voor hem 
voldoende toekomst. Als ZZP’er geeft hij nu op 
verschillende middelbare scholen muziekles 
waaronder ook op het Christelijk Lyceum waar hij 
weer zijn docenten van vroeger ontmoet. Ook werkt 
hij soms voor Gigant en Coda.

Op de vraag hoe het zo gekomen is vertelt Dani dat 
hij, toen hij elf was, meedeed aan een rapwedstrijd 
in de wijk en vanaf die tijd heeft de muziek hem 
gegrepen. Het is die ervaring die maakt dat hij nu op 
zijn beurt jongeren wil inspireren om positief aan de 
toekomst te denken. 

De teksten die hij rapt zijn vaak autobiografisch, het 
is zijn verhaal. Tegelijkertijd is Dani ondanks zijn 
succes met beide voeten op de grond gebleven. Het 
is een aardige jongen, woont in Apeldoorn, is graag 
in Orden bij zijn moeder en zus. Zijn vriend Bahadir, 
ook rapper, is overal waar hij is en samen hebben ze 
een eigen muziekstudio. Dani vindt het belangrijk om 
zijn vrijheid te houden, te maken wat hij wil en met de 
mensen te zijn met wie hij dat wil. 

Paasactiviteit bij speeltuinvereniging Kindervreugd

Op zaterdag 13 april zien we jullie graag om 11.00 uur bij speeltuin Kindervreugd en 
gebouw ’t Buurtpalet. Daar wordt weer een gezellige paasactiviteit georganiseerd. 
De opzet is wat anders dan voorgaande jaren maar geslaagd wordt het zeker. 
En…voor drinken wordt gezorgd! Tot de 13de !
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Rapper Dani
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Rapper Dani

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.

In vorige edities zijn al verschillende 
ontmoetingsplekken onder de aandacht 
gebracht. In deze editie aandacht voor 
’t Buurtpalet, voorheen Plexat. 
Andere ontmoetingsplekken vindt u op 
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl

Ontmoetingsplekken in de wijk

Plexat is ‘t Buurtpalet geworden

De afgelopen tijd is er veel gebeurd in en om ons 
buurtcentrum in Orden aan de Pieter Saenredam-
straat 15a, op het terrein van de speeltuin. In april 
van het vorig jaar is het buurthuis eigendom 
geworden van Stichting Stadsdeelondersteuning 
Menorah, waar we al vijf jaar buurtactiviteiten doen. 
We hebben een andere naam gekozen voor ons 
pand, die op onze nieuwjaarsreceptie bekend is 
gemaakt. We hadden een ideeënbus gemaakt, 
waarin iedereen een suggestie voor een naam kon 
doen. Uiteindelijk is ’t Buurtpalet als nieuwe naam 
gekozen. Het buurthuis staat in een wijk met namen 
van bekende kunstschilders, zoals Vermeer en 
Rembrandt. Orden is een veelkleurige wijk, met 
allerlei mooie mensen, die samen de wijk en het 
buurthuis mooier kleuren. Zo kwamen we op  
’t Buurtpalet.

Je bent van harte welkom!  

We zijn vaker open en ook steeds meer buurtbewo-
ners weten ons te vinden, voor een kop koffie, een 
praatje, een luisterend oor, Nederlandse les, een 
creatieve activiteit, een cursus over opvoeding, de 
vrouwengym, gezellig samen lunchen of warm eten, 
de kinderclub en meidenavonden.

Ons buurtcentrum bruist! 
Door de weeks is er een veelvoud van activiteiten, 
‘voor elk wat wils’, zoals handwerkcafé ’t Steekje en 
de naailes, waar vrouwen met een handwerkje het 
heel gezellig hebben samen en er echt een band 
ontstaat. De koffieochtenden en ‘creatief met 
Jolanda’, waar buurtbewoners voor elkaar een hand 
en een voet proberen te zijn. Er is ook ruimte voor 
een serieus gesprek één op één of met onder-
getekende of samen bidden. De eetmomenten, zoals 
de lunch op dinsdag en het eten op woensdagavond 
voor E3,50, waarbij er door onze vaste koks Janny en 
Ineke heerlijk gekookt wordt en waarbij rond de 
twintig buurtbewoners elkaar ontmoeten. Ook de 
spelletjesavond na afloop is een terugkerend avondje 
uit voor velen.
Bij al onze activiteiten zijn Nederlanders en 
medelanders betrokken. De Nederlandse les-groep 
van Hans en Jetske bestaat uit buurtbewoners van 
allerlei landen. Bij het maandelijkse buffet op vrijdag, 
waarbij veel mensen een gerecht mee nemen, is het 
altijd erg druk en gezellig met allerlei culturen en 
jong en oud.

Voor info en opgave voor het eten op woensdag 
en vrijdag kun je terecht bij de coördinator van  
’t Buurtpalet Hanneke Schoorstra, 
tel: 06 -19 45 39 99 

Graag tot ziens!
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Als je senior bent loop je wel eens aan tegen zaken waar  
niet direct een antwoord op is. Hoe kom je bijvoorbeeld in 
aanmerking voor zorg of hulpmiddelen? Welke financiële 
tegemoetkomingen zijn er? Dit zijn vragen om te bespreken met 
een vrijwillige seniorenvoorlichter van Stimenz. Deze geeft 
informatie en advies over allerlei regelingen en voorzieningen 
die voor de senior in de thuissituatie van pas kunnen komen. 

Inmiddels verzorgt Stimenz al twintig jaar geheel 
vrijblijvende huisbezoeken in Apeldoorn. Dit 
gebeurt in opdracht van de gemeente Apeldoorn, 
die er op deze manier voor zorgt dat de burgers 
goed geïnformeerd en voorbereid zijn op het 
langer zelfstandig thuis blijven wonen. 
Op het moment van dit schrijven verzorgen we de 
huisbezoeken in de wijk West en vanaf ongeveer 
februari ook in Noord. Alle 70+ers in deze wijken 
krijgen bericht over zo’n aanbod voor een 
vrijblijvend en informatief huisbezoek door een 
vrijwilliger van Stimenz. De wijk wordt niet in één 
keer aangeschreven, maar in etappes. Het kan dus 
zijn dat men pas later in het jaar een brief krijgt. 

De werkwijze is als volgt:
Allereerst komt er vanuit de gemeente een brief met 
informatie over en het aanbod voor het huisbezoek. 
Mensen hoeven verder geen actie te ondernemen, 

want binnen twee tot drie maanden volgt dan 
automatisch de afspraakbrief vanuit de senioren-
voorlichter van Stimenz.
Voor wie geen bezoek wil, dit kan per meegeleverde 
retourenvelop met antwoordnummer, telefonisch of 
per mail aan Stimenz gemeld worden. Zij verwijderen 
dan de gegevens uit ons bestand. 
Als er redenen zijn waarom een bezoek sneller dan in 
de geplande twee maanden nodig is, dan kan men 
even bellen.
Het kan zijn dat er tijdens het huisbezoek gevraagd 
wordt naar het inkomen. Dat is nodig om een juiste 
inschatting te kunnen maken over het recht op 
bepaalde regelingen en voorzieningen. 
Mensen zijn nooit verplicht om deze persoonlijke 
informatie tijdens het bezoek te verstrekken, de 
informatie van de voorlichter zal dan echter wel wat 
algemener worden en niet meer op maat voor de 
specifieke situatie. 
In het kader van de privacybescherming worden de 
gegevens na de huisbezoeken overigens altijd 
anoniem verwerkt.
Heeft u vragen of wilt u graag een huisbezoek, dan 
kunt u contact opnemen met mevrouw G. Tabak, 
coördinator seniorenvoorlichting van Stimenz, 
telefoonnummer 088 - 784 64 64 of via de mail: 
g.tabak@stimenz.nl

Sinds eind vorig jaar is de app ‘Uit in Apeldoorn’ te raadplegen. In één oogopslag 
zien wat de leukste uittips zijn in Apeldoorn en omgeving, profiteren van speciale 
deals en op elk willekeurig moment van de dag de uitagenda raadplegen: dat kan 
met deze nieuwe app.

Uit in Apeldoorn

De app is ontwikkeld door het Apeldoorn-
se bedrijf Fresh Apple, in opdracht van 
citymarketingorganisatie Apeldoorn 
Marketing en in samenwerking met 
Centrummanagement Apeldoorn. De app 
biedt de gebruiker naast praktische 
weetjes en evenementen ook informatie 
over alles wat er te doen en te zien is in 
Apeldoorn én speciale deals.

Extra service
De app is een extra service voor inwoners 
en toeristen en maakt het makkelijker om 
hen te voorzien van de meest actuele en 
relevante informatie over wat er te doen is 
in de stad. Daarnaast wordt de app continu 
doorontwikkeld, wat in de toekomst 
prachtige mogelijkheden biedt. Centrum-
manager Hella Soethof is enthousiast: 

Voorlichting voor senioren

Stimenz verzorgt informatieve huisbezoeken

“We werken graag samen aan verdere 
uitbreiding, zoals een interactieve citymap en 
games voor de stad.”

Waarom een app?
Het platform UITinapeldoorn is al jaren een 
begrip in Apeldoorn. Gebruikers weten ook de 
mobiele website goed te vinden. ‘’Een logische 
volgende stap was een app’’, legt Ilse Harme-
link uit. Als directeur van Apeldoorn Marketing 
was ze nauw betrokken bij de ontwikkeling van 
de app. “Een app biedt veel voordelen ten 
opzichte van een mobiele website. Het is voor 
de meeste smartphonegebruikers inmiddels de 
normaalste zaak van de wereld om een app te 
raadplegen als ze zich willen oriënteren op een 
dagje uit. De app is snel en gebruiksvriendelijk 
en biedt de gebruiker veel meer mogelijkheden, 
zoals meldingen, gps en – wellicht in de 

toekomst – ook camera ten behoeve van de 
ontwikkeling van games en andere features.”

Gratis downloaden
De ontwikkeling van deze app is een 
voorbeeld van de samenwerking op 
innovatievlak tussen Apeldoorn Marketing 
en Centrummanagement Apeldoorn. Nadat 
de app de afgelopen tijd door een kleine 
groep getest is, is de app vanaf nu gratis te 
downloaden in de Apple Store en Play 
Store.
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impressie van een cursus reanimeren

Wat zou jij doen?

Daar zat ik dan, vrijdag 21 december, in 
het gebouw van scholengemeenschap 
Sprengeloo in afwachting van de cursus 
Reanimatie + gebruik AED, die geor ga-
niseerd werd door het Rode Kruis, afdeling 
Apeldoorn. 

Na ontvangst van een e-mailberichtje gevolgd 
door een aankondiging in de krant, vond ik dat 
het voor mij tijd werd woorden om te zetten in 
daden. Het feit dat de opbrengst van de actie 
‘Apeldoorn Reanimeert’ geheel ten goede zou 
komen aan 3 FM Serious Request Lifetime, trok 
me definitief over de streep.

Met negen andere deelnemers en twee 
instructeurs van het Rode Kruis ben ik van 13.30 
tot 17.30 uur bezig geweest met voor mij iets 
nieuws: leren reanimeren met en zonder het 
gebruik van een defibrillator (AED). Deze 
apparaten verschijnen op steeds meer plekken 
in de wijk en via de App van het Rode Kruis kun 
je meteen zien waar ze nu al hangen, vaak bij 
winkels, scholen en gezondheidscentra. 

De eerste confrontatie kwam bij het zien van 
een filmpje over een zwerver in het Vondel-
park, die daar lag onder vuilniszakken met wat 
lege bierblikjes om zich heen. Bijna alle mensen 
die er langs liepen keken wel of niet, maar 
niemand deed iets. De vraag aan ons was dan 
ook: “wat zou jij doen?” Ik voelde me ongemak-
kelijk en ik niet alleen. Aan een voorbijganger 
in het filmpje werd gevraagd waarom hij niets 

deed, 112 bellen kan toch altijd? “Ik heb geen 
telefoon bij me!” Even gaan kijken dan? “Ik kan 
niet helpen, ben geen dokter.” En dat terwijl 
iedere Nederlander verplicht is zijn medemens 
te helpen indien nodig. Als je het in je eentje 
eng vindt, zoek een andere voorbijganger en 
neem samen poolshoogte. Even informeren en 
vragen “gaat het?” kan altijd.

Vervolgens deed de instructeur voor, wat en 
hoe je iets kunt doen als je een medemens wilt 
helpen die er hulpeloos bij ligt. Met behulp van 
een van de drie aanwezige poppen leerde ik 
de vier onderdelen waaruit het op de juiste 
manier hulpverlenen is opgebouwd:

1. Veiligheid
Zorg voor veiligheid voor jou en het slachtoffer 
(denk aan de plek waar je iemand vindt )

2. Beoordeel toestand
Beoordeel de toestand van het slachtoffer 
door het bewustzijn en de ademhaling te 
controleren.

3. Alarmeer hulpdienst
Alarmeer de hulpdiensten/bel 112, als het 
slachtoffer niet reageert op aanspreken en 
schudden en blijf daarna in contact met iemand 
van deze hulpdienst aan de telefoon nadat je je 
mobiel op de luidsprekerstand hebt gezet.

4. Reanimeer
Begin met reanimeren. Samen met de andere 

deelnemers waren we afwisselend aan de beurt 
om de juiste technieken toe te passen. De zeer 
bekwame instructeurs gaven waar nodig, 
aanwijzingen. 

Na afloop kreeg iedereen een getuigschrift en 
een mini-gids ‘Reanimatie en gebruik van de 
AED bij volwassenen, baby’s en kinderen’.  
Wat de middag me vooral heeft opgeleverd is, 
dat ik niet meer onwennig aankijk tegen een 
defibrillator en als het nodig is, hulp kan 
verlenen. Het Rode Kruis organiseert ook ieder 
jaar herhalingscursussen om je kennis en 
vaardigheid op peil te houden.

Volgens cijfers van de Hartstichting worden per 
dag 35 tot 40 mensen getroffen door een 
hartstilstand en de kans op overleving is 
inmiddels 24%. Dit heeft te maken met omstan-
ders die starten met reanimatie en aansluiting 
van een AED.

Veel mensen weten niet wat ze moeten doen in een dergelijke situatie, het Rode Kruis helpt 
daarom met meer informatie en cursussen reanimatie en AED. Foto © Shutterstock



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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Spartahof artist impression (zoals het moest worden)

Spartahof bewoond!
De woningen in Spartahof, die binnen een jaar zijn gebouwd, zijn nu waarschijnlijk allemaal bewoond. Het terrein 
kent een lange historie van een voormalige oude fietsenfabriek tot een moderne nieuwbouwbuurt. Spartahof is 
gelegen langs de noorzijde van de Prins Willem Alexanderlaan tussen de Spartaluce aan de Drie huizerweg en de 
woningen aan de Swiftstraat. Hierbij een overzicht van de ontwikkeling aan de hand van foto’s. Meer foto’s van de 
bouwperiode kunt u zien op de website www.brinkenorden.nl tabblad ‘bouwen en wonen’.

De wijkraad heet alle bewoners een hartelijke welkom in onze wijk en wenst een ieder 
veel woongenot in zijn nieuwe woning in Spartahof.

De oude Sparta rijwielfabriek
Het bouwrijp maken van de grond

Nu een mooie buurt met zorgvuldige detaillering in 
metselwerk, beukenhagen, e.d.
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Vleermuizen en mussen
Vleermuizen en mussen vormen een bekende verschijning in onze 
wijk. De populaties van deze diertjes zijn echter de laatste jaren 
sterk afgenomen. Oorzaken zijn de maatregelen aan gebouwen 
waarbij er o.a. minder kieren in gebouwen zijn. Boven de dakgoten 
wordt onder de dakpannen veelvuldig zogenaamde vogelschroot 
toegepast waarmee wordt voorkomen dat vogels onder de 
dakpannen nestelen. 

Er is nog geen direct gevaar van uitsterven van 
deze diertjes en er worden al maatregelen 
genomen om verdere afname van vleermuizen 
te voorkomen zoals:
•  Het aan gevels bevestigen van vleermuizen-

kasten door woningcorporaties. 
•  Bij verbouwingen en groot onderhoud 

verplichten van flora- en faunaonderzoek en 
het zo nodig verplichten van tijdelijke 
maatregelen ten behoeve van vleermuizen.

•  Bij nieuwbouw verplichten van inbouw van 
voorzieningen voor vleermuizen.

help mee om vleermuizen en vogels te behoeden voor uitsterven in de wijk

bouwen en wonen

Wist u dat er een route is van vleermuizen die 
heen en weer vliegen tussen onze wijk en het 
Orderbos via de Koning Willem III kazerne ?

Vleermuizen zijn nuttige diertjes. Zo vangen en 
eten zij veelal voor de mens vervelende 
insecten zoals muggen. Insecten die zorgen 
voor bestuiving van bloemen, fruitbomen e.d. 
laten de vleermuizen meestal met rust. 

De bewoners van Brink & Orden kunnen 
meehelpen om de vogelpopulatie in onze wijk 
in stand te houden. Vogels komen graag in 
tuinen met struiken en planten waar ze voedsel 
kunnen vinden. Ook het ophangen van 
vogelhuisjes is gunstig.

Let daarbij op de grootte van de invlieg-
opening. Voor pimpelmezen is een opening van 
26 mm aan te bevelen. Voor mussen geldt een 
invliegopening van ca. 35 mm. De vogelhuisjes 
kunnen aan bomen, schuttingen of aan huis of 
aan de schuur (garage) worden gehangen.  
Let daarbij op dat heel zonnige (warme), 
regenrijke en winderige plaatsen vermeden 
moeten worden.

In de handel zijn heel leuke artikelen te 
verkrijgen voor vogels en vleermuizen 
waarmee we kunnen werken aan het voort-
bestaan van deze diertjes. 

Van dichtbij ogen vleermuizen misschien een beetje eng, toch zijn het hele nuttige diertjes

Voorbeeld vleermuizenkast te verkrijgen in de handel

Voor mussen geldt een invliegopening van 26 mm voor het 
vogelhuisjeLet op de grootte van de invliegopening van het vogelhuisje



Het Westpoint is door de gemeente ooit 
gebruikt als stadskantoor. Daarna is het 
kantoorgebouw een aantal jaren in gebruik 
geweest door de belastingdienst. Vervolgens 
heeft het gebouw ca. tien jaar leeg gestaan. 

Nieuwe plannen voor Westpoint

Door de huidige eigenaar van het Westpointgebouw, project-
ontwikkelaar BUN, worden nu plannen ontwikkeld om het oude 
kantoorgebouw op de hoek Wilhelmina Druckerstraat met de 
Badhuisweg om te vormen tot een woongebouw. Dit omvormen 
van voormalige en leegstaande kantoren gebeurt op veel 
plaatsen met succes. 

aandacht voor groen, spelen en honden
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Artist impression van het nieuwe Westpoint (foto beschikbaar gesteld door BUN projectontwikkeling)

Tijdens de leegstandperiode heeft de buurt 
een aantal jaren overlast ondervonden van 
ongenode gasten in het gebouw en van onfrisse 
praktijken op het parkeerterrein achter het 
Westpoint.

Een paar jaar geleden hebben gemeente en 
BUN een bestemmingsplan ontwikkeld waarbij 
in de plaats van het kantoorgebouw een 
boodschappencentrum met een supermarkt 
(Albert Hein) zou worden gebouwd. Dit plan is 
toen weggestemd door een meerderheid in de 
gemeenteraad.

Daarna heeft BUN een voornemen gelanceerd 
om bijna honderd kleine appartementen in het 
te verbouwen kantoorgebouw te realiseren. 
Dit plan stuitte op grote bezwaren uit de 
omgeving. Immers er dreigde een te groot 
aantal van dergelijke kleine appartementen in 
de buurt te komen. Het is algemeen bekend 
dat een in verhouding groot aantal kleine 
appartementen bij elkaar tot problemen kan 
leiden. De wijkraad heeft zich achter die 
bezwaren geschaard en heeft in samenwerking 
overleg gevoerd met BUN en de gemeente. 

Na de zomer heeft BUN een plan gepresen-
teerd met minder kleine woningen en met 
driekamerappartementen met een oppervlakte 
van 60, respectievelijk 90 m2. Daarnaast zijn er 
contacten met een zorgverlener om een deel 
van het Westpoint te bestemmen voor 
zorgappartementen. Op dat moment was 
er tevredenheid over het nieuwe woning-
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Artist impression van de entree van het nieuwe Westpoint (foto beschikbaar gesteld door BUN projectontwikkeling)

programma met wel een voorkeur voor een 
deel zorgappartementen. De drie betrokken 
wijkraden zijn verheugd dat tot zover er nu een 
integrale aanpak wordt gerealiseerd wat 

betreft het Westpointgebouw en omgeving. 
BUN heeft naar onze mening een doordacht 
plan getoond waarbij goede elementen van het 
bestaande gebouw gehandhaafd blijven. 

In samenwerking met de gemeente wordt er 
zowel aandacht besteed aan parkeren als aan 
groen. We begrijpen dat de afweging van deze 
twee laatste zaken een dilemma kan zijn. Naar 
ons idee is er tot op heden een aanvaardbare 
balans gevonden. Nadere uitwerking van het 
plan zal uitwijzen of het aantal parkeerplaatsen 
in overeenstemming is met het verbouwplan.  
En of daarbij voldoende ruimte overblijft voor 
groen, spelen en honden uitlaten.

Artist impression Westpoint bij avond (foto beschikbaar 
gesteld door BUN projectontwikkeling)

Afval op
winkelcentrum 
Ordenplein
Als buurtbewoner kom ik regelmatig 
boodschappen doen in ons winkel-
centrum Ordenplein. Op maandag-
morgen is het meestal een geweldige 
vuilnisbelt bij de wijkcontainers naast 
de Dekamarkt. Een aantal mensen zet 
daar gewoon grofvuil neer. 

Gelet op de grootte van neergezette 
spullen moet een deel van deze bende met 
een auto zijn aangevoerd. Kennelijk is men 
er niet van op de hoogte, dat dit grofvuil 
gratis kan worden opgehaald of bij de 
milieustraat kan worden ingeleverd. 
Grof huishoudelijk afval kunt u zelf 
wegbrengen naar het Recycleplein Aruba 
16. Dit op vertoon van uw milieupas en tot 
een maximum van 400 kilogram is het 
gratis.
Beste mensen, probeer onze wijk netjes te 
houden en laat uw grofvuil door Circulus-
Berkel ophalen of breng het even naar 
Aruba. Ik wil mij als wijkbewoner niet 
langer schamen voor de vuilnisbelt bij ons 
mooie winkelcentrum. Doet u mee, het is 
een kleine moeite. 

Begeleid wonen is veranderd 
in bestemmingsplannen

Onlangs heeft de gemeenteraad 
besloten om een zogenaamde 
parapluherziening van bestemmings-
plannen door te voeren. 

Dit betreft de afschaffing van de  
zogenaamde tweewoningen-regel m.b.t. 
begeleid wonen in bestemmingsplannen. 
Een jaar geleden hebben wij u in ons wijkblad 
over het voornemen bericht. 
De tweewoningenregel hield in dat er 
maximaal twee woningen per woningblok 
ingezet mogen worden voor beschermd 
wonen. Deze regel was door een 
jurisprudentie niet meer houdbaar.
Indien u de complete inhoud van de memo 
wilt lezen verwijzen wij u naar onze website, 
afdeling bouwen en wonen.
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Verkeer in de wijk
Als commissie Verkeer van de Wijkraad Brink & Orden ontvangen wij regelmatig klachten en 
opmerkingen van de wijkbewoners over het te hard rijden binnen de wijk en onvoldoende 
parkeerplekken vóór of in de omgeving van de eigen woning. 

Op de stoep parkeren belemmert de doorgang voor voertgangers

vervolg op pagina 33...

bericht van de commissie verkeer en veiligheid

Snelheidsmetingen
Om de snelheid in de verschillende straten in de 
gaten te houden, plaatst de gemeente zogenaamde 
snelheidsdisplays. Deze meten de snelheid in een 
bepaalde straat en deze wordt door verkeers-
deskundigen uitgelezen. 
Op basis daarvan kan de politie eventueel gerichte 
snelheidscontroles laten verrichten. 

In 2018 vond op de Pieter de Hoochlaan een 
dergelijke meting plaats. Per dag rijden rond de 1300 
auto’s over deze 30 kilometer/h-weg. Uit deze 
meting bleek dat de helft van alle auto’s zich precies 
aan de 30 km/h hield. Dan zit er nog een heel grote 
groep tussen de 30 en de 40 km/h. Slechts 10% rijdt 
sneller dan 40 km/h. Snelheden boven de 50 km/h 
komen nagenoeg niet voor: maximaal 4-5 auto’s per 
dag overschrijden de 50 km/h. 

In dezelfde periode is ook op de Prins Willem 
Alexanderlaan, een 50 kilometer/h-weg, de snelheid 
gemeten, en daar liggen al die waarden precies  
20 km/h hoger (dus 50% van de automobilisten rijdt 
50 km/h, 10% sneller dan 60 km/h, enkelen boven de 
70 km/h). 

Er is helaas een groep verkeersdeelnemers die er 
bewust voor kiest om harder dan de toegestane 
snelheid te rijden. De gemeente ontwerpt de wegen 

zo dat de goedwillende automobilisten (wat 
gelukkig verreweg de meesten van ons zijn) zich op 
de juiste manier gedragen. Vervolgens is het een 
taak van de politie om actie te ondernemen op die 
groep die wel bewust te hard rijdt, door middel van 
het uitvoeren van snelheidscontroles. 

Op basis van de metingen van de snelheidsdisplays 
mag je de conclusie trekken dat 50% van de 
automobilisten zich aan de toegestane snelheden 
houdt en dat 50% harder rijdt dan wettelijk 
toegestaan, van wie 10% meer dan 10 km/h te hard 
rijdt. Deze laatste groep zou via gerichte politie-
controles een bekeuring moeten ontvangen.

Wat kunnen de wijkbewoners hieraan doen?
Matig zelf uw snelheid in de smallere straten in de 
woonwijk. Een spelend kind kan plotseling de weg 
oplopen en dan? Dat wil niemand meemaken.

Zet ook uw geparkeerde auto niet op de stoep. 
Hoe breder de weg, hoe harder er wordt gereden. 
Door met geparkeerde auto’s de weg te versmallen 
wordt ook de snelheid van het verkeer verminderd.  
De auto op de foto belemmert de doorgang voor 
voetgangers en deze moeten hier de straat op.  
Dit kan ook niet de bedoeling zijn. 
 



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 .
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Parkeerplekken in de wijk
In 2018 hebben op verschillende plekken in de wijk 
zogenaamde parkeerdrukmetingen plaatsgevonden.  
Dit naar aanleiding van klachten van buurt bewoners, die 
hun auto niet voor hun eigen voordeur konden 
parkeren. 

Zo waren er klachten uit de Herderweg over overlast 
door op de stoep geparkeerde voertuigen. Samen met 
de wijkbeheerder, de heer Gijs van de Ridder is 
besloten om de parkeerdruk in deze straat te meten.  
Op verschillende dagen en tijdstippen is de parkeerdruk 
gemeten en in kaart gebracht. Daaruit is gebleken dat 
er ruimschoots geparkeerd kan worden. Bij alle 
metingen is geconstateerd dat er voldoende parkeer-
gelegenheid in deze straat is. 
Deze metingen zijn ook in het gebied van  
De Haasstraat, Brerostraat, Jachtlaan en Prins Willem 
Alexanderlaan verricht. Ook hier is geconstateerd dat 
er voldoende parkeer gelegenheid is. Bewoners kunnen 
misschien niet altijd voor hun eigen huisdeur parkeren, 
maar in de directe omgeving is voldoende parkeer-
ruimte.

Voor de Gabriel Metsustraat geldt hetzelfde. Ook hier 
is geconstateerd dat er voldoende parkeergelegenheid 
is in en rondom deze straat. 

Toen de wijken en bijbehorende straten werden 
aangelegd, was één auto per woonhuis normaal. 
Tegenwoordig hebben veel huis gezinnen meer dan één 
auto. Dat is het probleem in de wat oudere woonwijken 
en is lastig oplosbaar. Wij willen ook wat groen in de 
wijk houden. 

Als commissie Verkeer blijven we alert op misstanden en 
bij serieuze klachten proberen wij deze samen met de 
gemeente in kaart te brengen en bespreekbaar te 
maken. Gelukkig is de samenwerking met de wijkbeheer-
der Gijs van de Ridder prima. 

Het parkeren op groenstroken is ook geen oplossing, 
want daar zijn de groenstroken niet voor aangelegd. 
Probeer dit te voorkomen.  
Het kan u via de afdeling Handhaving van de gemeente 
een boete opleveren. 

 

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.

... vervolg van pagina 31

Parkeren op groenstroken is niet de bedoeling
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Bestuur

Vacature
voorzitter wijkraad

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

Vacature
bestuurslid Cie Welzijn

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

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

brinkenorden.nl

Adressen

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

Commissies

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

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

?

?

•   John Verhoek  
Driehuizerweg 230, 7312 DW

M 06 - 814 05 393
E verkeer@brinkenorden.nl

Algemene zaken/vragen
E wijkraad@brinkenorden.nl

Commissie Verkeer 
Onderhoud en aanleg van wegen 
en paden, verkeer en veiligheid 
•  John Verhoek, 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

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 

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



Isokin Training & Therapie
Jean Monnetpark 19

7336 BA Apeldoorn

055 - 534 10 82

isokin@isokin.nl

www.isokin.nl

Training
Fitness

Beweegprogramma’s
o.a. diabetes, overgewicht, artrose

Groepslessen
o.a. zumba, steps, bodybalance,  
total workout

Thematrainingen

Personal training

Voedingsadvies

Therapie     
Fysiotherapie

Manuele therapie

Sport fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie

Oedeem fysiotherapie

Oncologie fysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie

Oefentherapie Cesar

COPD training en hartrevalidatie

Dry needling

Echografie / shockwave / Epte 

Isokin maakt gezond bewegen mogelijk. Thuis, op het werk en in uw sport.



adressen en agenda36

Agenda Algemene Vergadering
Datum
Woensdag 10 april 2019
Locatie 
Scholengemeenschap Sprengeloo
Sprengenweg 81, ingang Beatrixlaan

Tijd 
Aanvang 20.00 uur 
Zaal open vanaf 19.30 uur

Agenda 
1.  Opening door de interim-voorzitter  

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

Vergadering oktober 2018
4.  Financieel verslag 2018 

Verslag kascommissie

5.  Bestuurlijke zaken
6. Verslagen van de commissies:
 Welzijn
 Bouwen & Wonen
 Groen & Kunst
 Verkeer
7. Pauze
8.    Presentatie over de renovatie en 

nieuwbouw van de Willem III Kazerne. 
Karel van Dijk, projectadviseur, en Fred 
Klijndijk, amateurhistoricus kennis- en 
opleidingscentrum WIII kazerne, vertellen 
over de geschiedenis, de renovatie en de 
nieuwbouw van de kazerne.

9.  Rondvraag en sluiting

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 september 2019. De uiterlijke 
aanleverdatum voor kopij van die uitgave is 
in de laatste week van juli 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 


