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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Eldorado voor bijen aan de Waterloseweg

de uit de hand gelopen hobby van Wim en Margot Dekker

In de tuin van de familie Dekker aan de 
Waterloseweg is het voor bijen een waar 
eldorado. Imker Wim Dekker heeft 
regelmatig zo’n dertig kasten bij huis 
staan. Maar voor specifieke honing die net 
even anders smaakt, worden zijn volkeren 
soms naar drachtgebieden verkast. 
Bijvoorbeeld naar koolzaadgebieden, 
heidevelden en bij lindebomen. Zo is er 
bij Winterswijk een plek waar lindebomen 
“met de voeten in het water” staan.  
“Dat geeft meer nectar”, heeft de imker 
ondervonden. 

Op bepaalde plekken in de tuin vliegt het 
bijenvolkje af en aan. Het gezoem is niet van 
de lucht. Ze kunnen hun nectar prima vinden in 
de weelderige zomerse bloemenzee. 
Het verzorgen van de bloemen en planten 
is voornamelijk de hobby van zijn vrouw. 
Wim: “Margot is van de bloemetjes. Maar het 
grove werk doe ik. Ze heeft speciaal, op mijn 
verzoek, bloemen geplant die goed zijn voor 
de bijen. En niet alleen voor die in de kasten, 
maar ook voor de solitaire bijen. Dat zijn bijen 
die niet in gezelschap van anderen leven.”

Wim woont sinds 1978 in zijn geboortehuis en 
is door zijn opa (die aan de Brinklaan naast 
de Brinklaanschool woonde) en door zijn 
vader met het imkervirus besmet geraakt. 
“Mijn vader had altijd bijen. Wij zijn 
omstreeks het jaar 2000, toen we hier al 
woonden, begonnen met vijf kasten. Toen de 
kinderen klein waren had ik er überhaupt geen 
tijd voor. Imkeren kost veel tijd. Ik ben rustig 
begonnen. Toen ik met pensioen ging is het uit 
de hand gelopen”, vertelt de begin zeventiger 
op een zonnige zomeravond in zijn paradijsje. 

vervolg op pagina 9...

De weelderige bloementuin voorziet kastbijen en solitaire bijen van voedsel.
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Beste wijkbewoners,

En daar ligt toch zo maar weer het wijkblad 
op uw voordeurmat! Het leek er even op dat 
we er mee zouden moeten stoppen vanwege 
onvoldoende interesse voor de redactie. 
En het had ook echt maar weinig 
gescheeld... maar gelukkig diende zich een 
aantal mensen aan die het “toch wel heel 
erg jammer zouden vinden als dit mooie 
blad niet meer zou verschijnen.”
Wilma van Wijk en Jeanet van der Linden 
gaan de redactie op zich nemen. Rikke 
Korswagen zal regelmatig een artikel 
schrijven. Het is fijn dat we voor de toekomst 
zijn verzekerd van een wijkblad in het 
voorjaar en in het najaar. We wensen hen 
veel succes en plezier bij het maken van het 
blad!
Niet alleen het vinden van redactieleden 
was een puzzel, maar ook de bezorging is 
iets wat ons hoofdbrekens bezorgt. 
Een deel van de bezorging wordt al jaren 
gedaan door onze secretaris en haar man. 
Daar zijn we blij mee want die betreffende 
bewoners zijn er van verzekerd dat ze ons 
blad altijd en tijdig in de bus krijgen. 
In het verleden hebben bezorgers 
aangegeven dat ons blad wel erg dik en 
zwaar is. Met het gevolg dat er maar een 
beperkt aantal in de fietstassen kan. Dat kost 
natuurlijk extra tijd en energie. We hebben 
daarom besloten het blad wat dunner en 
lichter te maken. Dat heeft u natuurlijk al 
gemerkt, maar we vermelden graag waarom 
we dat gedaan hebben. We hopen het 
hiermee wat gemakkelijker te maken om een 
goede bezorger te vinden. Dus: houdt u van 
lekker buiten zijn en van een fikse wandeling 
door onze wijk? Meld u aan voor de 
bezorging op ongeveer 3000 adressen! 
Er staat uiteraard een vergoeding tegenover.

We hebben u al eens eerder verteld dat u 
voor actuele zaken ook kunt kijken naar onze 
website of dat u zich laat inschrijven voor de 
digitale nieuwsbrief die ongeveer eenmaal 
per 6 weken in uw mailbox verschijnt. 

In iedere editie van het wijkblad is er 
wel iets te lezen over verkeer en 
parkeren, over bouwen en wonen in ons 
wijkgebied, of over het groen in de 
openbare ruimte. Dat zijn vaak kwesties 
die we in, meestal goede, samenwerking 
met de gemeente doen. Maar natuurlijk 
(en gelukkig) zijn er ook heel wat 
particuliere initiatieven die we graag 
aandacht geven. Zo leest u over een 
groepje vrouwen die zo’n eenmaal per 
week met de knijper en een grote zak 
door de wijk gaan om de troep op straat 
op te ruimen. (Er is al een grote groep 
mensen die eenmaal per 2 weken op 
woensdag de weggegooide blikjes 
opruimt, daarover is eerder een artikel 
verschenen.) 
En kunt u lezen over de HUP aan de 
Beatrixlaan die in samenwerking met 
hondenbezitters en de wijkraad door de 
gemeente is aangepakt en aangepast. 

Heeft u zelf ideeën, plannen of 
voorlopig alleen nog maar gedachten, 
over zaken in uw woonomgeving of in uw 
straat? Komt u er vooral mee voor de 
dag! Wij denken graag met u mee! 
En als daar andere partijen bij nodig 
zijn, dan weten wij meestal de weg en 
anders gaan we gezamenlijk zoeken 
naar de goede weg toch? Kunnen we er 
meteen mooi artikel aan wijden waarmee 
we weer andere bewoners kunnen 
enthousiasmeren. 

Ons wijkgebied is een sportieve wijk. 
Sportscholen, sportverenigingen en 
sportaccomodaties genoeg. Loopt u het 
Orderbos of het Park Berg & Bosch maar 
eens in. Daar liggen heel wat 
sportvelden en in het bos komt u menig 
wandelaar, fietser of hardloper tegen. 
Ook in dit blad aandacht voor een aantal 
sportactiviteiten. 

Ben ik nu plan om u te gaan vertellen 
wat u allemaal lezen kunt in dit blad? 
Nee, het lijkt me beter dat u er zelf even 
de tijd voor neemt. Gewoon een half 
uurtje rustig zitten, even onthaasten...

O ja, zien we u bij de Algemene 
Vergadering op 9 oktober? Niet om naar 
ons te luisteren, maar om aan thematafels 
met uw medebewoners van gedachten te 
wisselen! 

Margaret Bakker, 
interim-voorzitter

van het bestuur2

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 Wilma van Wijk, Margaret Bakker en 

Jeanet van der Linden 

Ontwerp Jolien Westerbroek 

Made in Holland - ontwerp en beeld, Apeldoorn 

M 06 - 255 66 381 

E info@madeinholland.tv

Drukwerk Dijkgraaf-Rijsdorp, Apeldoorn

Niet vergeten!Algemene Vergaderingwijkraad Brink & Orden 
woensdag 9 oktober a.s.

Aanvang 20.00 uur
Zaal open vanaf 19:30 uur

Goede Herderkerk,  Asselsestraat 199.  Kijk voor meer info op  de achterpagina.

3van het bestuur

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 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)

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.

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!



van de buurtregisseur Jan van Eijk

Orden is de leukste wijk om in op te groeien!

Het onweer barstte los om 14.00 uur op vrijdag 12 juli 2019 boven speeltuin 
Kindervreugd. Er waren zeker 15 mensen om het zomerevent GrOOt wOrden in Orden 
op te bouwen. Afwachtend keken we op buienradar. Jaarlijks komen en honderden 
kinderen en hun ouders naar de speeltuin om dit geweldige event mee te maken. Dit jaar 
stond het feest in het teken van 60 jaar speeltuin Kindervreugd. Er zou extra worden 
uitgepakt met Circus Snor, een stormbaan, muziek, allerlei workshops en nog veel meer. 
Het onweer, de hevige regen en code Geel van het KNMI heeft de organisatie doen 
besluiten om het feest buiten niet door te laten gaan. 

vrijwilligers in de wijk, Orden de leukste wijk om 
op te groeien te maken. En dat lukt geweldig. 

Spelen is van alle tijden

Het jongetje op de foto ben ik zelf 60 jaar 
geleden. Met een schepje het zand over je 
benen laten kriebelen. Spelen is ontdekken. 

Jan van Eijk, buurtregisseur

Wat er verplaatst kon worden naar het clubhuis 
hebben we verplaatst en zo konden toch nog 
150 – 200 bezoekers genieten van een 
geweldige middag met buikdansen, smoothy’s 
maken, een hamburgertje eten, knuffels pimpen 
en mozaïektegels maken.

Natuurlijk zijn de huidige bestuursleden in het 
zonnetje gezet. Jolanda Boukari zit er al 20 jaar 
in en Antoinnette Bletterman 19 jaar. Geweldig 
hoe zij met al hun vrijwilligers elk jaar weer 
vele activiteiten organiseren en ook in de 
middagen zorgen voor een lekker kopje koffie, 
thee en limonade. En als het nodig is plakken ze 
ook een pleister. Heel bijzonder was ook de 
aanwezigheid van Annie Westrik (89 jaar) die 
met haar man de winkel Ordens Bazar runde. 
Zij is 60 jaar geleden vrijwilliger geworden bij 
de speeltuin en staat nog steeds als Sinterklaas 
komt achter de bar. Zij zijn toegesproken door 
wethouder Mark Sandmann, Sibel Ozcan de 
eerste kinderburgemeester (11 jaar) en 
ondergetekende. Benadrukt werd hoe 
belangrijk het voor kinderen is om te kunnen 
spelen en de speeltuin voorziet hier al 60 jaar 
in. In Orden wordt er in de Brede School 
geweldig samen gewerkt om, met alle  
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En samen spelen is natuurlijk ook samen leren. 
Spelenderwijs beleef je spannende avonturen 
maak je gebruik van elkaars talenten en los je 
ruzies op. Kortom met spelen leer je ook samen 
leven. Kindervreugd heeft hierin in Orden een 
belangrijke rol gespeeld. Als je met mensen 
praat die al lang in Orden wonen dan hebben 
ze het al snel over Kindervreugd, de Wandel-
club, de Harmonie, Sinterklaas, over Jeugdsport 
Orden en natuurlijk over meneer Bakker die 
ruim 11 jaar de speeltuin heeft geleidt. Hij gaf 
troost en goede raad aan de kinderen en hij 
zorgde ervoor dat Kindervreugd vol konijnen-
hokken stond. Op www.apeldoorn-orden.nl 
kwam ik dit heerlijke versje tegen dat meneer 
Bakker aan één van de kinderen schreef: 

Hier is mijn raad
Word nimmer kwaad

Word dik en rond
En blijf gezond

Wees kalm en net
Ga vroeg naar bed

Dan heb je heel je leven pret

Chapeau voor al die vrijwilligers die het spelen 
in Orden mogelijk maken. Ik wens iedereen nog 
heel veel speelplezier.

Jan van Eijk
Buurtregisseur Apeldoorn Noordwest/ 
Centrum Stimenz
E j.vaneijk@stimenz.nl
M 06 - 526 347 73
Twitter: www.twitter.com/janvaneijk

Vlnr. wethouder Mark Sandmann, kinderburgemeester Sibel Ozcan, Antoinnette Bletterman, Annie Westrik, buurtregisseur 
Jan van Eijk en Jolanda Boukari. Antoinnette, Jolanda en Annie werden in het zonnetje gezet vanwege hun langdurige 
vrijwillige bijdrage aan de speeltuin die 60 jaar geleden werd opgericht.

Kleine Jan van Eijk, spelend in de zandbak.



Bootcamp werd beloond met wat lekkers.

5nieuws uit de wijk

Jan van Eijk, buurtregisseur

Vrijdag 7 juni om 8.30 uur: een stralende 
dag, veel kinderen, onderwijzers, vrijwilligers 
van de speeltuin, vertegenwoordigers van de 
gemeente en van de wijkraad, een 
sportleraar en wethouder Nathan Stukker.
Iedereen op tijd zijn bed uit om de opening 
van het watertappunt bij Speeltuin 
Kindervreugd te vieren! 

Wethouder Nathan Stukker bedankt de wijkraad 
Brink & Orden voor de financiering van het 
watertappunt en geeft aan hoe belangrijk het is 
dat er schoon, helder en lekker water is. Kinderen 
en natuurlijk hun ouders of begeleiders kunnen 
gratis gebruik maken van het watertappunt. Water 
voor als je dorst hebt na het spelen in de speeltuin, 
water dat zoveel gezonder is dan allerlei drankjes 
uit blik of flesje. Lekkerder, gezonder én beter 
voor het milieu. 

lekker, gezond en goed voor het milieu

Watertappunt Kindervreugd

Alle aanwezigen krijgen een beker water uit het 
tappunt en iedereen is het er over eens: dit is lekker!

Bootcamp
Na de openingsspeech gaan de kinderen onder de 
bezielende leiding van een sportleraar ‘bootcampen’. 
Eerst een opwarmertje: onder begeleiding van 
stevige muziek wordt er gesprongen, gezwaaid met 
de armen en gezongen. Daarna volgen oefeningen 
waarbij behendigheid, doorzettingsvermogen, 
samenwerking en een beetje moed belangrijk zijn. 
Alle kinderen gaan vol energie en met veel plezier 
aan de slag. Na een klein uurtje zit het er op en 
krijgen ze allemaal een diploma en een versnapering 
in de vorm van een stokje met fruit. Welverdiend na 
zo’n inspannende ochtend!

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

De opening van het watertappunt werd door een grote groep vroege vogels bijgewoond.

Wethouder Nathan Stukker tapt het eerste bekertje water.



Gezinsstad Apeldoorn

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

een aantal projecten in de binnenstad (Markt-
straat en Museumpassage) en zijn de eerste 
grote speel-en beweegproject in Zuidwest 
(Zichtweg), en Noordoost (een nieuwe 
Cruyffcourt bij het Gentiaancollege) gereali-
seerd. Dit jaar en volgend jaar willen we ook in 
andere stadsdelen speelprojecten realiseren.  
In ons stadsdeel Noordwest starten we 
binnenkort met enkele initiatieven. In Orden 
willen we daarbij nagaan of we de ruimte op 
het binnenterrein van de Orderbron leuker en 
beter kunnen maken. U hoort daar nog wel meer 
van.

Omdat we zichtbaar willen maken wat er al 
gebeurt, hebben we ons het afgelopen jaar ook 
gericht op het ontwikkelen van een interactief 
platform. Hier staan al onze activiteiten en 
projecten op en bezoekers kunnen ook overal 
op reageren. Hiervoor hebben we de website 
www.gezinsstadapeldoorn.nl 
in het leven geroepen.
Op de website staat bijvoorbeeld een door de 
gemeente ontwikkelde ‘Buitenspeelkaart’. Hier 
vindt u niet alleen alle speelplekken in de stad 
op terug, maar u kunt ook uw reactie achter 

Wim Bergink, stadsdeelmanager

U hebt deze kreet misschien wel eens 
ergens gelezen of gehoord: Gezinsstad 
Apeldoorn. Maar wat behelst dat nu 
eigenlijk?

Gezinsstad Apeldoorn is een strategisch 
programma van de gemeente Apeldoorn. 
Apeldoorn is een fijne gezinsstad waar je 
lekker kunt wonen, werken, leren, opgroeien en 
oud worden. Dat willen we graag zo houden 
en daar gaat Gezinsstad Apeldoorn over. 
Samen met alle inwoners, instellingen en het 
bedrijfsleven willen we onze stad en de 
omliggende dorpen nóg aantrekkelijker maken. 
Zodat iedereen zich er helemaal thuis voelt; nu 
en in de toekomst.
 
Met Gezinsstad Apeldoorn richten we ons op 
drie belangrijke thema’s: Buitenruimte voor 
iedereen, Gezond en veilig opgroeien, 
Generaties verbinden.
Het eerste thema is wellicht het meest 
zichtbaar. Onder deze noemer willen we de 
komende jaren extra inzetten op het realiseren 
van speel- en beweegprojecten. Vorig jaar zijn 
we begonnen met de voorbereidingen voor 

laten. Wellicht hebben wij iets over het hoofd 
gezien, of heeft u een vraag of opmerking over 
een speelplek: laat het ons weten. En: de site is 
interactief. Dat betekent dat u niet alleen uw 
opmerking kwijt kunt, maar u krijg ook een 
reactie van ons. Zo werken we samen aan een 
nog mooiere stad.
Er staat nog veel meer op die site; neem gerust 
eens een keer een kijkje en reageer als u iets 
kwijt wilt, of misschien zelf een idee hebt 
waarmee u aan de slag zou willen. Wij 
vernemen het graag.
 
Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl
twitter @055Noordwest

van stadsdeelmanager Wim Bergink

van de wijkwethouder Mark Sandmann

Als u het nieuws volgt zal het u 
opgevallen zijn dat veel gemeenten 
moeten bezuinigen. Ook onze gemeente 
Apeldoorn ontkomt daar dus niet aan. 
Daarom hebben we in de afgelopen 
periode allerlei voorstellen gedaan om 
ervoor te zorgen dat we kunnen blijven 
doen wat wij moeten doen. En dat is 
investeren in Apeldoorn. Het lijkt misschien 
tegenstrijdig maar dat is zeker wat we aan 
het doen zijn en blijven doen. Apeldoorn 
en ook Brink en Orden mooi en leefbaar 
maken en houden.

Investeren doen we op veel vlakken. Zo zijn we 
het afgelopen jaar bezig geweest om onze 
nieuwe manier van afval inzamelen in te voeren 
in het zuidelijk deel van Apeldoorn. In de 
komende maanden gaan we dat ook in de rest 
van Apeldoorn doen. U leest daar eerdaags 
meer over in de digitale nieuwsbrief. Dat is ook 
een investering, financieel maar meer nog een 
investering in een schoner Apeldoorn. Waar we 
steeds beter gaan hergebruiken.

En we investeren in het behalen van onze 
duurzaamheidsdoelstellingen. We maken het 
mogelijk voor initiatiefnemers om bijvoorbeeld 
zonneparken aan te leggen. Tegelijk zijn we 
ook bezig om te kijken waar wij in onze 
gemeente windmolens zouden kunnen plaatsen. 
We staan daarbij nog aan het begin maar de 
eerste stappen zijn gezet. En ook op het gebied 
van warmte zijn er allerlei initiatieven. Op die 
manier investeren wij in een mooier, schoner 
Apeldoorn. Dat doen wij als gemeente door 

zelf het initiatief te nemen of initiatieven te 
ondersteunen. En die zijn er veel, inwoners en 
ondernemers die zelf zonnepanelen aanschaf-
fen of een energiecoöperatie oprichten voor 
hun wijk of buurt.

Verder is er geld beschikbaar vanuit Comforta-
bele Gezinsstad voor spelen en ontmoeten in 
de openbare ruimte. Dit jaar wordt van daaruit 
hard gewerkt om de binnenruimte van de 
Orderbron aantrekkelijker in te richten.  
Die plannen worden nu uitgewerkt en naar 
verwachting gaan we die eind dit jaar 
uitvoeren. Ook kijken we hoe we het winkel-
centrum groener kunnen maken.

Dat zijn de dingen waar ik als wethouder trots 
op ben. Dat wij actieve inwoners hebben die 
niet langs de zijlijn toe staan te kijken maar zelf 
ook de handen uit de mouwen steken en samen 
met ons in onze stad, dorpen en wijken 
investeren.

Mark Sandmann, wijkwethouder

Investeren in Apeldoorn

6 nieuws uit de wijk
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Sportvereniging Orderbos
Een maandagmiddag in juni om een uur of vier ’s middags bij de sportvereniging 
Orderbos: het voetbalveld ligt er strak bij, er staan speeltoestellen voor de kinderen aan 
de zijkant van het veld, twee moderne gebouwen, het ene gebouw is het jeugdhonk zo te 
zien, het andere gebouw herbergt de kantine, de kleedkamers, de scheidsrechterskamer, 
de bestuurskamer. Het ziet er allemaal picobello uit. Buiten een terras met 
picknickbanken. Je hoort de vogels fluiten, rust en stilte.

Buiten en binnen lopen vrijwilligers rond die 
druk zijn met de voorbereidingen van de 
avondvierdaagse die deze maandag in juni 
vanaf dit terrein start. 

U bent er vast wel eens geweest, daar aan het 
einde van de Asselsestraat. Even doorrijden met 
de bocht mee naar links en je komt langs vele 
sportvelden. Voetbalclubs, een honkbalclub, 
een korfbalvereniging, tennis- en hockeyvelden 
en een atletiekvereniging. Geweldig toch, zo 
midden in het bos?

Meer dan alleen voetballen
Gerard Molenaar, de secretaris van Sport-
vereniging Orderbos vertelt over ‘zijn’ club. 
Begonnen in 1927, inmiddels een fusie en een 
aantal verhuizingen verder. Een vereniging 
waar van alles gebeurt en georganiseerd 
wordt. Voetbal is de sport waarmee het 
allemaal begonnen is. Op dit moment hebben 
ze 7 jeugdteams, 3 zondagteams (4e klas), 
1 zaterdagteam, een 45+team en een mini-team 
(tot 6 jaar). Totaal ongeveer 400 leden. 
Maar ze doen niet alleen aan voetballen. Zo is 
er een dartclub die ook competitie speelt, een 
biljartclub en sinds kort is er het beachveld voor 
beach-voetbal, beach-volleybal of beach-
tennis. Ze doen er veel aan om mensen 
betrokken te krijgen en enthousiast te maken. 

Op de vraag of dit aantal leden voldoende is 
om een voetbalvereniging te kunnen draaien, 
geeft Gerard aan dat contributie en sponsoring 
niet helemaal voldoende is. Andere sportver-
enigingen of scholen kunnen de accommodatie 
huren voor evenementen of sportieve activitei-
ten. Want het kost nogal wat, een voetbalveld 
en een trainingsveld en twee gebouwen aan de 
ene kant van de straat en aan de andere kant 
een voetbalveld, een beachveld en nog een 
gebouw waar gebiljart wordt. Dat moet 
allemaal onderhouden worden en nee, 
gemeentelijke subsidie is er niet meer bij en ja, 
het voetbalveld moet soms 3x per week 
gemaaid worden... En wat denkt u van een 

droge zomer zoals vorig jaar? Héél veel 
sproeien dus en zorgen dat de engerling (een 
soort wormpje) niet de kans krijgt om je 
voetbalmat op te eten. 

Vrijwilligers zijn broodnodig
Voor al die activiteiten zijn veel vrijwilligers 
nodig. Om de teams te trainen (het eerste team 
heeft een betaalde trainer), de teams te 
begeleiden bij uitwedstrijden, het organiseren 
van het sinterklaasfeest, het begeleiden van het 
jeugdkamp, het onderhoud van de velden en 
alles daarom heen, het schoonhouden van de 
gebouwen, etc., etc. Dat allemaal geregeld 
krijgen is nog wel eens een probleem, want niet 
iedereen heeft tijd of zin om mee te helpen. 
Jammer, want het geeft ook veel plezier en 
voldoening!

Meer informatie
Wilt u meer weten van deze actieve sportver-
eniging? Kom eens kijken bij een voetbalwed-
strijd, bij de dartclub (woensdagavond) of bij 
de biljarters (zowel overdag als ’s avonds). 
En natuurlijk hebben ze ook een website:
www.sv-orderbos.nl 
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Beachvolleybal in het Orderbos.
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Margot lachend: “Het bijenvirus heeft hem te 
pakken.” Maar ook voor haar is er veel werk 
aan de winkel. Het imkeren is een hele klus, die 
ze gezamenlijk met veel liefde uitvoeren. Wim: 
“Zodra ik de honing heb geoogst, dan is het 
werk voor Margot.” Ze legt een stukje van het 
proces dat bij haar taak hoort uit. “Ik haal de 
zegeltjes er af en dan gaat het in de slinger. 
Draaien en in potjes doen. Natuurlijk moet er 
nog worden gezeefd. Grof en fijn.” 

Fietsen
Wat de drukste periode voor het echtpaar is? 
“Normaal is dat als de heide in bloei staat. 
Maar de heide is helemaal verdord. Het heeft 
wel een paar jaar nodig om te herstellen.”
“Het voorjaar is ook een drukke periode, want 
dan moeten de kasten worden nagekeken.  
En zorgen dat de bijen niet gaan zwermen. 
Bijen zijn fascinerend”, vervolgt Wim. “Het is 
elke keer anders als je de kast opentrekt. Het is 
niet standaard.” Tijd voor andere liefhebberijen 
heeft het echtpaar ook. ”We hebben ons hele 
leven gefietst. Alle klassiekers hebben we wel 
gereden, onder meer de Mont Ventoux en de 
Alpe d’Huez. We hebben veel dezelfde 
hobby’s. We zijn lid van de AWA, de Amateur 
Wijnmakers Apeldoorn en maken wijn en bier. 
Dat is een hobby die je met slecht weer en in de 
winter kunt doen.”

Open imkerijdagen
Dit jaar heeft de familie Dekker niet meegedaan 
aan de landelijke open imkerijdagen of de 
open tuinendagen van Groei en Bloei. Als 
reden: “We hebben het altijd gedaan. Maar ik 
wil ook wel eens bij andere tuinen kijken”, geeft 

Margot aan. “En we willen het wat kalmer aan 
doen. Het is een hele organisatie, veel werk. 
Ook de voorbereiding om de tuin netjes te 
maken. Maar wel heel leuk.” 

Op de honingmarkt in Ugchelen (de derde 
zaterdag in september) zijn ze steevast met hun 
kraam te vinden. Of er voor het echtpaar, dat 
elk jaar speciaal met de trein uit Amsterdam bij 
hun stand een potje heidehoning komt kopen, 
dit jaar een potje klaar staat? Dat is vanwege 
de slechte conditie van de heide niet zeker. 
Aan huis, aan de Waterloseweg 69, is voor de 
liefhebber een potje honing te koop.

...vervolg van pagina 1

Eldorado voor bijen aan de Waterloseweg

Wim en Margot hebben de 
imkertaken goed verdeeld.
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25 juni 1952. Cartonnagefabriek Fa. J.C. Schutte & Co, Waterloseweg 185 (huidige Frans 
van Mierisstraat 65) herdenkt haar 25-jarig bestaan. Het fabriekje is ontstaan door 
toevallige omstandigheden en het benutten van mogelijkheden. Als jonge dame werkte 
mevrouw Schutte op kantoor en ging in de avonduren naar de handelsschool. Na verloop 
van tijd werd dit haar te veel en gaf haar arts haar aan te stoppen, omdat ze aan 
‘zenuwoverspanning’ leed. In plaats daarvan werd haar aangeraden om ‘met haar 
handen te gaan werken’. In die tijd was dat een behoorlijke mededeling zeker omdat zij 
het werken op zich erg graag deed.

Het 25-jarig bestaan van de 
cartonnagefabriek in 1952.

kijk in de wijk... toen en nu

Daarom moest er gezocht worden naar 
tweedehands machines. Deze konden slechts 
gedeeltelijk worden betaald, omdat er ook nog 
grondstoffen gekocht moesten worden.  

Het behoud van de droom
Op zolder van hun ouderlijk huis en in een 
schuurtje achter (waarschijnlijk de Loseweg) 
begonnen de zusters Schutte aan hun droom.
Al snel kregen ze hun eerste opdracht om 1000 
doosjes te leveren aan een fabriek en meer-
dere klanten meldden zich. Al na drie maanden 
werd de betrokken arbeidsruimte te klein, maar 
helaas waren de financiële middelen nog niet 
voldoende voor uitbreiding. Tot 1931 ging men 
daar dan ook door, ondanks de beperkte 
ruimte. Gelukkig waren de zussen inmiddels in 
staat om de oude wasserij en woonhuis aan de 
Waterloseweg van R. Vos te kopen. Hier kwam 

Daarom solliciteerde ze bij diverse bedrijven 
en werd uiteindelijk bij een kleine cartonnage-
fabriek aangenomen. Zij was hier precies op 
haar plaats en het beviel haar bijzonder goed 
om hier te werken. Ze was zelfs zo enthousiast 
dat ook haar zus bij dit bedrijfje kwam werken. 

Eigen bedrijf van de gezusters Schutte
Nadat beiden een opleiding van een jaar of 
drie hadden gevolgd wilden ze zelf een 
dergelijk bedrijfje opzetten. Ze hadden niet 
bepaald stil gezeten, maar van zaken doen 
hadden ze geen kaas gegeten. Daarnaast 
hadden de dames zeker niet voldoende 
middelen om zo’n onderneming te betalen. 
Gelukkig konden zij van een bevriende familie 
1000 gulden lenen. Ondanks dat 1000 gulden in 
1927 een behoorlijk kapitaal was: het was niet 
voldoende om een bedrijf mee op te zetten. 

een droom uit, hier was voldoende ruimte om 
het bedrijf voort te zetten. Helaas kwamen al 
snel de mindere jaren en heeft het voortbestaan 
van het bedrijf met enige regelmaat aan een 
zijden draadje gehangen. Maar de zussen 
bleven enthousiast aan hun droom werken.  

Eigen drukkerij
Zelfs hun broer werd door hun enthousiasme 
gegrepen en kwam bij hen in opleiding. Hij had 
grote belangstelling voor de afdeling drukkerij, 
die inmiddels voor het drukken van etiketten 
was opgericht. In 1937 bestond het bedrijfje tien 
jaar en werd er een belangrijke uitbreiding 
gerealiseerd. Zeepfabriek de Haas en van 
Brero was één van hun klanten. Het bedrijf 
bleef zich zelfs in de oorlogsjaren in stijgende 
lijn ontwikkelen. De periode was niet altijd 

De cartonnagefabriek van familie Schutte
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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. 

Niet alleen de doosjes maar ook de bedrukking ervan werd onderdeel van het bedrijf van de familie Schutte.

De huidige Frans van Mierisstraat waar het bedrijf heeft gestaan.

makkelijk maar met de inmiddels uit twintig man 
tellende groep medewerkers ging men gestaag 
door. 

Bedrukte cartonnages
Een van de zusters had haar krachten echter 
lange tijd overschat en moest na herhaalde 
pogingen definitief stoppen met haar werk-
zaamheden bij het familiebedrijf. 
Door zich te specialiseren in ‘bedrukte 
cartonnages’ had het bedrijf een mooie kans 
om de omzet te verhogen. Ondanks de 
grondstoffen schaarste in de oorlog bleef het 
bedrijf groeien. 

Dat was dan ook de reden dat er in 1947 
wederom een uitbreiding plaatsvond. Uiteraard 
steeg de productie hierdoor weer. In 1951 
stapte de zuster die al met haar werkzaam-
heden was gestopt definitief uit het bedrijf en 
ook de andere zus stopte in verband met haar 
‘lichamelijke gesteldheid’.
De broer die in 1940 officieel in de firma is 
opgenomen, heeft vanaf dat moment het 
levenswerk van zijn zussen overgenomen.

Hier houdt ons verhaal helaas op. Heeft u 
gegevens over het bedrijf Schutte na 1952 of 
van bedrijven die daarna in dit pand hebben 
gezeten, dan kunt u contact opnemen met  
info@apeldoorn-orden.nl of 06 - 409 794 29.
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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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Kort geleden opende Noëlle van Bruggen Fotovintage, haar winkel aan de Schotweg 4B, 
in het pand waar voorheen De Pastazaak gevestigd was. Hier stoffeert zij o.a. stoelen, 
banken, lampen en panelen. In deze zijstraat van de Asselsestraat hoopt zij meer op te 
vallen dan voorheen aan de Rustenburgstraat. 

De meeste klanten vinden haar nu via haar 
uitgebreide website www.fotovintage.nl. 
Daar staat heel duidelijk beschreven wat haar 
werkwijze is en hoe zij tot een prijs komt. 
Anders dan andere meubelstoffeerders 
berekent zij een prijs vooraf op grond van 
foto’s en beschrijvingen die de klant haar stuurt. 
Zij is daarin heel transparant en probeert haar 
uurloon laag te houden. Liever dan een meubel 
op de vuilstort te laten belanden geeft zij het 
een tweede kans. Op deze website houdt zij 
ook een blog bij waarin je haar ervaringen kan 
lezen en er is een webwinkel. De meeste 
klanten tot nu toe komen uit de randstad, maar 
Noëlle hoopt ook Apeldoorners te trekken.

Het duurde wel even voordat Noëlle wist dat 
dit het vak was dat bij haar paste. Jaren heeft 
ze een kantoorbaan gehad totdat ze in 2005 
een ingezonden brief las van een vrouw die 

Foto’s en stoffen in Fotovintage

meubelstoffeerder was. Ze ging cursussen 
volgen in Arnhem en tenslotte volgde ze aan 
het Deltion College in Zwolle de opleiding tot 
meubelstoffeerder.

In haar winkel heeft zij veel stalen zodat er een 
ruime keus aan stoffen is en als er niet iets bij zit 
in de smaak van de klant kan ze meer stalen 
bestellen. Het hele proces van oude stof 
verwijderen, opvullen, opnieuw bekleden en 
afwerken verzorgt ze tot in de puntjes. Als 
iemand zelf de stof wil verwijderen kan dat 
ook, stoffering op maat! 

De naam Fotovintage heeft alles te maken met 
het feit dat ze ook stoffen levert, met daarop 
geprinte foto’s. Mensen kunnen zelf foto’s 
aanleveren die Noëlle vervolgens laat printen 
op speciale stoffen en vervolgens verwerkt in 
een meubel.
Ze vertelt dat ze onlangs een opdracht had om 
een stoel te bekleden voor iemand die 65 jaar 
werd. Op de stof waren foto’s geprint die een 
overzicht gaven van het leven van die persoon. 
In overleg met de klant was er een selectie van 
de foto’s gemaakt.
Noëlle heeft ook stalen met stoffen waarop 
kleurrijke foto’s zijn geprint die haar vader, de 
fotograaf Cees de Wilde, heeft gemaakt. Hier 
bekleedt ze ook de bekende Lotek lampen mee. 

Verder zoekt ze regelmatig zelf stoelen of 
Lotek lampen om te bekleden en te verkopen.
Voor mensen die iets bijzonders in hun interieur 
willen is het zeker de moeite waard om eens 
binnen te lopen bij Fotovintage.

Noëlle kan diverse stofstalen en voorbeelden laten zien.

De voormalige pastazaak aan de Schotweg is omgetoverd tot Fotovintage.

voor elk interieur iets bijzonders te vinden of te maken

Lotek lamp bekleed met een bijzondere zelfgeprinte stof.
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door: Rikke Korswagen

Vandaag woon ik precies een jaar in Orden. Vanuit het centrum van Rotterdam keerde 
ik met mijn vrouw en zoontje terug naar mijn geboortestad. Zij past hier intussen beter 
dan ik. Ze heeft leuke nieuwe vriendinnen, een fijne baan bij de CODA en ze wint 
ruimschoots van mij met straatnamen en handige shortcuts. Ik meldde me daarom aan 
als redacteur van deze wijkkrant. Met een persoonlijke missie om op deze manier 
nieuwe mensen te leren kennen wandelde ik dus vanaf de Hobbemalaan naar mijn 
eerste interview. Langs de Ordermolenbeek een stukje de Frans van Mierisstraat op, via 
die voortuin met het potlodenhekje en dan links op de hoek van de Aalbert Cuyplaan 
zit kickboksclub The Beast of The East. 

Erik Muusse traint de jeugd tot ongeveer 14 jaar oud.

lief & leed in de kickboxclub

Dan schuift Faldir Chahbari aan. Hij is de 
eigenaar, ex-wereldkampioen en het gezicht 
van de club. “We zitten in een multiculturele 
wijk. Er zijn hier allerlei soorten mensen die 
komen trainen. Ondernemers en managers zijn 
hier overdag bezig met een personal trainer, 
dan hebben we de jeugd en de volwassenen die 
trainen in de avond en er is nog een wedstrijd-
ploeg van ongeveer 15 man. Iedereen heeft zijn 
of haar eigen problematiek. Kijk, een kind met 
ADHD dat onhandelbaar is, daar merken wij 
hier bijvoorbeeld niks van. We stoppen er 
discipline en respect in en dan zie je het kind 
veranderen. Alles is strak en gestructureerd.” 
Faldir praat met het tempo van een echte 
wereldkampioen en er zit een felheid in zijn 
woorden die zijn Marokkaanse roots eer aan 
doen. 

De voordeur staat open. Binnen ruik ik de 
rubbermatten op de vloer. Het is ruimer en 
moderner dan ik had verwacht. Er staan 
fitnessapparaten en er liggen gewichten voor 
een spiegelwand. Een breedgeschouderde man 
met een bril en getatoeëerde armen komt op 
mij af en geeft me een vriendelijke hand. 
Het is Erik Muusse, de sensei van de jeugd tot 
ongeveer veertien jaar oud. Hij schenkt een 
koffie in en nog voordat dat ik een vraag stel 
steekt hij van wal. ”Als je ziet dat ik een beetje 
wankel ben, dan komt dat doordat ik pas 
geleden een hersenbloeding heb gehad,” zegt 
hij, terwijl hij zijn hoofd wegdraait en een vers 
litteken achter zijn oor laat zien. ‘Ik was er bijna 
niet meer geweest, terwijl ik zo’n fitte man ben. 
Rondom het ziekenhuisbed hing het vol met 
wenskaarten van de kinderen,” vertelt hij met 
een glimmer in zijn ogen. 

Faldir Chahbari begon op zijn 13e met 
kickboksen. Hij woonde in het enige 
allochtone gezin van Brummen. Hij was klein 
en dik en werd gepest. De twintig gulden 
contributie voor de kickboxclub vond zijn 
vader te veel, dus hij ging stiekem. Zijn broer 
gaf hem het geld, tot hij zelf een krantenwijk 
aankon. De club werd zijn tweede huis. Hij 
ontwikkelde snel: Op zijn achttiende 
debuteerde hij als professional en sleepte 
sindsdien grote prijzen in de wacht: o.a. het 
meervoudig Nederlands, Europees en 
Wereldkam pioenschap in Muay Thai en 
finalist in het K1 Max toernooi. Met tal van 
titels, veel publiciteit in de media en een 
uitstekend imago is Faldir een boegbeeld 
voor de vechtsporten en een rolmodel voor 
vele jongeren van allerlei nationaliteiten. 

The Beast of the East
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Erik Muusse traint de jeugd tot ongeveer 14 jaar oud.
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Erik valt hem bij: “Bij de jeugd zie je veel 
kinderen met problemen thuis. Kickboksen is dan 
een manier om ze weerbaar te maken. Zo 
hebben we bijvoorbeeld William, een jongetje 
waarvan zijn beste vriend zelfmoord pleegde. 
Hij zat helemaal vast en kwam er niet meer uit. 
Zijn vader bracht hem mee naar de training. 
Wij gaven hem bokshandschoenen en begon-
nen te werken. Stevig staan. Stoten. Boos 
kijken. Zijn ouders zeiden daarna tegen mij dat 
zijn juf contact had opgenomen en dat het 
direct een stuk beter met William ging. Of laatst 
belden de ouders van Jennifer bij mij aan met 
een bos bloemen. Jennifer had last van 
overgewicht en heeft door het kickboksen meer 
zelfvertrouwen en een dosis weerbaarheid 
gekregen in plaats van die kilo’s. Ze heeft zelfs 
een bijbaantje afgewezen, omdat dat niet te 
rijmen viel met haar trainingen,” zegt Erik vol 

Kickboxen maakt weerbaar en is dus goed voor jongens en meiden.

trots. Faldir en Erik kijken elkaar aan. “Of die 
Syrische jongen die zo onhandelbaar was dat 
de rest van de club tegen me zei dat we hem 
maar moesten wegsturen. Hij schopte en sloeg 
in het rond en was niet te houden. Die is nu 
helemaal opgeknapt en elke keer als hij de mat 
opkomt groet hij vol respect met ‘Ush’!”
 
“Het is hier voor velen een tweede huis,” aldus 
Faldir, “Als ze niet trainen komen ze wel even 
kijken hoe het met de anderen gaat. Het is geen 
teamsport, maar alles doen we als een grote 
familie. Wanneer iemand een wedstrijd heeft, 
leven we daar met zijn allen naar toe. Als 
iemand kampioen is dan zijn we dat allemaal.”

Ik loop naar huis. Stroomafwaarts, zeg maar.  
De drive van beide mannen heeft een diepe 
indruk achtergelaten. Het was mooi om te zien 

hoe ze vol vuur over hun pupillen praatten en 
hoe ze hen willen helpen. Niet alleen met 
kickboksen, maar met hun levenspad.  
Al peinzend zie ik bij de tijdelijke halte wat 
mensen op de bus wachten. Ze zien er heel 
anders uit dan Erik en Faldir. “Die zouden ook 
wel een personal trainer kunnen gebruiken,” 
mompel ik tegen mijzelf. ‘Dat mag je niet 
zeggen!’ hoor ik mijn vrouw denken. En gelijk er 
achteraan: ‘Dat is nou precies waarom je hier 
geen nieuwe vrienden maakt.’

Beast of the East 
Aalbert Cuyplaan 13B Apeldoorn
www.beastoftheeast.nl

ps. Alle namen van de kinderen zijn gefingeerd.

 “Als iemand kampioen is, 

dan zijn we dat  

allemaal.”
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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

namelijk maar € 1
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Wandelen en 
opruimen

Eens in de week maken ze een fikse wandeling  
door de wijk. Een stel vriendinnen die graag 
’s avonds na het eten even flink in beweging willen 
zijn en samen praten over allerlei onderwerpen. 

Maar ze keken ook om zich heen. En ze zagen dat er op 
verschillende plekken in de wijk (en daarbuiten) veel troep 
lag. Papiertjes, blikjes, plastic flessen, peuken. En zo ontstond 
de gedachte om dat meteen maar op te ruimen.  
Contact met de gemeente/’Apeldoorn Rein’ leverde een 
aantal hulpmiddelen op waarmee ze aan de slag zijn gegaan. 
Hulde dames! We kwamen hen toevallig tegen en mochten 
een foto nemen om in ons wijkblad te plaatsen. Hopelijk is dit 
een voorbeeld en stimulans voor meerdere wijkbewoners. 

	

												
															

Ordenplein	32	|	055-5225553	|	info@fysionu.nl	|	www.fysionu.nl	

wij	helpen	bij	

fit	worden	
fit	blijven	
fit	zijn	



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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cliënten De Passerel al 25 jaar in touw voor Victoria Boys

“ Ons team zorgt ervoor dat iedereen  
hier kan voetballen”

De grasmatten liggen er strak bij. 
De reclameborden zijn brandschoon. 
En de kleedkamers? Om door een ringetje 
te halen. Bovendien is er in de omgeving 
van het terrein geen rondslingerend blikje 
of papiertje te vinden. Het is het team van 
Stichting De Passerel dat dagelijks het 
terrein van voetbalclub Victoria Boys zo 
pico bello in orde maakt. Inmiddels al 
25 jaar met veel energie, passie en plezier. 

De Apeldoornse voetbalclub Victoria Boys ligt 
in een prachtige bosrijke omgeving en bestaat 
binnenkort 75 jaar. Op het terrein van de 
voetbalclub heeft het team van Stichting De 
Passerel een eigen ruimte (De Passage) en 
werkplaats. Voor de cliënten van De Passerel is 
er elke dag veel te doen.  
Coördinerend begeleider Wilco vertelt trots: 
“We begonnen hier ooit met een klein groepje 
cliënten. De groep is inmiddels uitgebreid naar 
24 gemotiveerde krachten die zich dagelijks met 
veel plezier en energie inzetten voor de club. 
Dat doen we nu al 25 jaar.” 

Afwisselend werk
“Het fijne aan dit werk is dat onze cliënten 
veel buiten zijn”, vult collega Wilma aan.  
“Ze werken met een tractor, bosmaaier of 
bladblazer mee aan het onderhoud van het 
terrein. We zorgen er niet alleen voor dat het 
buitenterrein spic en span is. Ons team houdt 
ook de kleedkamers en kantine schoon, houdt 
voorraden bij en verzorgt de was. Op het 
terrein verwelkomen we bovendien wandelaars 
en werken we samen met scoutinggroepen.  
In de herfst kloven cliënten ruw hout en in de 
eigen werkplaats maken ze de leukste dingen. 
Van vogelhuisjes tot tuinbanken. En af en toe 
hebben we een inpakklus.” 

Onmisbaar voor de vereniging
Het werk is belangrijk voor de cliënten van  
De Passerel: “Ons team zorgt ervoor dat 
iedereen hier kan voetballen. Hierdoor doen 
ze actief mee in de samenleving en krijgen ze 
waardering voor hun werk”, verklaart Wilco. 
Inge van der Hoeff, secretaris bij Victoria Boys 
bevestigt: “Het team van De Passerel is 

inderdaad onmisbaar voor onze voetbalclub. 
Samen met onze vrijwilligers verzetten ze 
dagelijks bergen met werk. Daar zijn we 
ontzettend blij mee. En fijn om te zien:  
na zoveel jaar is het team helemaal geïnte-
greerd bij de club. Ze zijn vaak van de partij  
op feestjes en doen graag mee met club-
activiteiten. Een aantal cliënten heeft ook bij 
ons gevoetbald. We hopen de fijne samenwer-
king met dit team nog heel lang voort te zetten.” 

Over Stichting De Passerel
Stichting De Passerel biedt een breed aanbod 
aan diensten voor kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen met een beperking. 
De ondersteuning richt zich onder andere op 
wonen en (arbeidsmatige) dagbesteding. 
‘De Passage’ op het terrein van voetbalclub 
Victoria Boys is een van de vele werklocaties 
van De Passerel. 

Meer informatie over De Passerel is te vinden 
op www.de-passerel.nl. 

Het terrein van Victoria Boys wordt tip top in orde gehouden door het team van De Passerel.
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Help jij de natuur ook een handje?
Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor overlast 
en schade aan straten, huizen en tuinen. Het water komt voor het grootste deel 
rechtstreeks terecht in het riool. Maar regenwater is ook schoon water, onmisbaar voor 
planten en dieren. 

In Apeldoorn willen we dit regenwater dat wij 
‘gratis’ ontvangen weer gebruiken of terug-
geven aan de natuur. De gemeente Apeldoorn 
doet dit door openbare ruimtes af te koppelen 
van het riool. Asfalt wordt vervangen voor 
klinkers, er worden wadi’s aangelegd en er 
worden beken en sprengen naar boven 
gebracht. Als inwoner van Apeldoorn kun jij 
hier ook een bijdrage aan leveren, door de 
regenpijpen bij jouw huis af te koppelen van het 
riool.

Wat is afkoppelen?
De meeste regenpijpen van huizen die voor 
2011 zijn gebouwd zijn aangesloten op het 

de voordelen van het afkoppelen van regenwater

bouwen en wonen

riool. Wanneer regenwater op het dak valt, 
verdwijnt dit dus rechtstreeks in het riool. 
Afkoppelen betekent dat het regenwater van 
het dak niet langer het riool instroomt, maar 
wordt opgevangen of weggeleid naar de tuin. 
We voorkomen hiermee dat het riool over-
stroomt en hergebruiken het schone regenwa-
ter.

De voordelen van afkoppelen
Wanneer je het regenwater van jouw dak niet 
meer in het riool laat stromen is er meer ruimte 
in het riool en daardoor minder kans op 
wateroverlast en -schade. Ook hoeft hierdoor 
het schone regenwater niet onnodig gezuiverd 
te worden en werken de zuiveringsinstallaties 
beter.
Door het regenwater bijvoorbeeld in de grond 
te infiltreren, wordt het grondwater aangevuld 
en helpt dat om verdroging te voorkomen. 
Daarnaast is regenwater natuurlijk altijd goed 
voor planten, bomen en de natuur om ons heen. 
Kortom, mens en natuur worden beter van 
afkoppelen. Help jij mee?

Hoe koppel je af?
Afkoppelen kan op veel verschillende en 
eenvoudige manieren. Een aantal factoren 
(zoals de bodemsoort, de ruimte die je hebt en 
het terrein waar je het wilt toepassen) bepalen 
welke manier het meest geschikt is.

We onderscheiden twee soorten afkoppelmo-
gelijkheden, namelijk bovengronds en onder-
gronds. In beide gevallen zaag je de regenpijp 
af en verdwijnt het regenwater dat op het dak 
valt niet meer in het riool. Vervolgens kun je het 
regenwater naar je tuin laten weglopen of het 
opvangen in een regenton en het op die manier 
hergebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor 
kiezen om de regenpijp aan te sluiten op een 
grindkoffer of infiltratiekrat onder de grond. 
Meer informatie over de verschillende 
manieren van afkoppelen is te vinden op: 
www.apeldoorn.nl/regenwater. 

Een elegante oplossing voor het afkoppelen.

Het regenwater opvangen in een regenton en hergebruiken.

Een groen dak vangt van nature al meer regenwater op.



Velen van u zullen gehoord hebben van een bestemmingsplan. Bij bijvoorbeeld 
een verbouwing of bouw van een huis moet er gekeken worden of de plannen 
passen binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan alvorens kans te maken 
op een bouwvergunning (thans omgevingsvergunning). Een bestemmingsplan 
moet op zijn beurt passen in het structuurplan (thans structuurvisie) dat geldt voor 
geheel Apeldoorn. Een en ander is al bezig te veranderen en met dit artikel willen 
wij u hierover informeren. 

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

bundeling van wetten en regels gaat aanvragen vergunningen vereenvoudigen
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Bij verbouwing of nieuwbouw wordt er gekeken of dit past binnen het geldende bestemmingsplan.

Deze ontwikkeling is in gang gezet door de 
landelijke overheid en onze gemeente is hierin 
volgend.De zogenaamde omgevingswet is thans 
door de landelijke overheid in de maak.  
Met die omgevingswet worden 26 wetten en  
ca. 4700 regels vervangen. De gemeente stelt 
een omgevingsvisie op en vervolgens een 
omgevingsplan. 

Voorbeeld van een bestemmingsplankaart met de Spartahof.
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In de omgevingsvisie staan doelen en die visie 
wordt vastgesteld door de gemeenteraad. 
Een van de hulpmiddelen voor het opstellen 
vaneen dergelijke visie is een vitaliteitagenda. 
De gemeente is bezig met het inventariseren 
welke kant het op moet met Apeldoorn. 

Veel vragen komen aan de orde waar-
onder: 
•  In welke mate moet Apeldoorn nog groeien?
•  Moet Apeldoorn groen blijven?
•  Moet bedrijvigheid versterkt worden?
•  Hoe maken wij Apeldoorn ook aantrekkelijk 

voor jongeren?
•  Hoe gaan wij om met evenementen en 

eventueel geluid daarbij?
•  Wat zijn de mogelijkheden voor onderwijs in 

Apeldoorn?
•  Wat doen wij met energievoorziening zoals 

windmolens en zonneparken?

In het omgevingsplan worden juridische kaders 
te vergelijken met de huidige bestemmingsplan-
nen aangegeven en dat plan wordt vastgesteld 
door het college van Burgemeester en 
Wethouders. Er wordt een functie aan een 
locatie in plaats van een bestemming toege-
kend. De gemeente is voornemens voor de 
gehele gemeente één omgevingsplan vast te 
stellen. Uw aanvraag voor een omgevings-
vergunning (verbouwing van uw woning, 
kappen van bomen e.d) moeten passen in de 
nieuwe omgevingsvisie en -plan.

De gemeente hanteert de volgende globale 
planning voor het al in gang gezette 
overgangsproces: 
•   najaar 2019, concept omgevingsvisie gereed 

2020, officiële inspraak en vaststellingsproce-
dure omgevingsvisie.

•  2024, omgevingsplan gereed (ambitie). 
Daarbij digitale ontsluiting gereed.

Nog een aantal wetenswaardigheden:
•  Verkeersregels gaan mee naar de  

omgevingswet.
•  Initiatiefnemer van een plan overlegt met 

buurt en werkt aan draagvlak. (Dit gebeurt  
nu bijvoorbeeld al bij het Westpoint en de 
verbouwing van de oude Karwei naar een 
supermarkt van Lidl.).

•  De gemeenteraad geeft aanwijzingen 
waarvoor vergunning nodig is, voor zowel 
standaard procedure en uitgebreide 
procedure.

•  Veel activiteiten zullen vergunningvrij zijn 
maar wel gebonden zijn aan regels.

•  Er wordt gepleit voor extra ruimte bij regels 
bij verduurzaming.  
Voorbeeld: Geïsoleerd dak wordt hoger dan 
8 meter terwijl de regels toelaten dat het dak 
niet hoger mag dan 8 meter.

•  Geluidsregels: Bijvoorbeeld toelaatbaar bij 
evenementen in centrum 5dB meer dan de 
geluidsnorm voor stedelijk gebied.  
Daarentegen zou in het buitengebied 5db 
minder geluid kunnen gelden als toelaatbaar. 
N.B. 3dB meer geluid is voor de waarnemer 
een verdubbeling van de geluidsintensiteit.  
Dit is ook een voorbeeld waarover onze 
gemeenteraad besluiten zal nemen.

•  De gemeenteraad kan het maximum aantal m2 
per wijk voor b.v. supermarkten vaststellen.

Tenslotte
Kortom de omgevingswet, -visie en -plan heeft 
nog veel voeten in de aarde voordat alles 
duidelijk is aangegeven.
Als het overgangsproces is voltooid, zal voor u 
het aanvragen van een vergunning eenvoudiger 
moeten zijn door de bundeling van wetten en 
regels.

13 mei 2019 oplevering Spartahof
 

Op vrijdagmiddag 10 mei 2019 is 
door wethouder Mark Sandmann, 
vertegenwoordigers van het 
bouwbedrijf Trebbe én een 
vertegenwoordiger van de vroegere 
Spartafabriek (tegenwoordig de Accell 
Group) het bouwproject Spartahof 
officieel opgeleverd. 
Veel bewoners waren aanwezig om 
de opening van hun buurt bij te 
wonen.

De opening gebeurde door het plaatsen van 
een gedenksteen in de gevel van het hoekhuis, 
waar ook de stylische fietsen op het dak staan. 
Op de gedenksteen staat een afbeelding van 
de oprichter én directeur van de Spartafabriek, 
de heer Schakel. Er moeten nog wat afronden-
de werkzaamheden worden verricht om het 
project compleet te maken.  Ons wijkgebied 
Brink & Orden heeft er een mooie buurt bij 
gekregen! De wijkraad wenst de bewoners veel 
woonplezier.



Wonen aan de  
Asselsestraat 
De Asselsestraat, beginnend in hartje centrum en eindigend 
midden in het bos. Een straat waar je alles kunt vinden: 
supermarkten, een schoenmaker, een tandarts, een muziekwinkel, 
meubelzaken, snackbars, een galerie, een gereedschappenzaak, 
een wijnhandel, een boekwinkel, fitness en yoga, een garage, een 
fietsenzaak én natuurlijk huizen. Huizen in alle maten en soorten, 
nieuw, oud, groot, klein, vrijstaand, geschakeld of in een rijtje.  
Een echte oude Apeldoornse straat waar nog niet eens zo lang 
geleden een spoorwegovergang was voor de trein die daar 
meerdere keren per dag overheen reed. 

verbouwen tot een bijzonder huis
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In één van die huizen wonen Anneloes en Jasper. Beiden begin dertigers 
en heel bewust gekozen voor een huis in het centrum van Apeldoorn en 
vooral “niet zo’n huis waar er 20 van op een rijtje staan.” Ze wilden een 
huis met een eigen smoel en eigen sfeer en karakter. Ze wonen er nu 2 jaar 
en in die periode hebben ze het een en ander laten doen aan hun huis. 
Het huis was weliswaar al uitgebouwd en flink gemoderniseerd. Als je in 
hun gezellige en moderne woonkeuken zit, kun je je niet voorstellen dat 
daar vroeger een slaapkamer en de douche zaten. 

In oude staat herstellen
De ramen aan de voorkant en boven waren nog enkel glas. Dus daar 
hebben ze meteen dubbel glas in laten zetten. Maar ja, verbouwen en 
veranderen betekent vaak dat er méér moet gebeuren dan je aanvankelijk 
van plan bent. De kozijnen dus ook maar vernieuwd. En dan meteen maar 
het voorraam laten maken zoals het (bijna) oorspronkelijk was. Aan de 
hand van oude foto’s konden ze zien hoe het raam er vroeger uitzag. 
De tweede klus was het voegwerk aan de buitenkant. Anneloes vertelt dat 
er mensen waren die vonden dat ze het huis moesten stucen en wit 
schilderen. Maar ze vonden allebei dat “dat écht niet kan, juist dat 
metselwerk hoort bij een jaren ‘30 huis!”

Deurtjes in de schutting naar de bessenstruiken
Het huis dateert van 1925 en heeft die typisch Apeldoornse gebroken kap 
die je in de omgeving van de straat heel veel ziet. Het fijne van zo’n 
gebroken kap is dat er boven lekker veel ruimte is. 
En ja, die tuin... meters diep is ie. En dat zomaar in het centrum van 
Apeldoorn. Dat hadden de huizen van vroeger, veel grond. Want er 
moesten fruitbomen en bessenstruiken in en natuurlijk een stuk moestuin. 
Anneloes vertelt dat de voorlaatste bewoner speciaal openingen en 
deurtjes in de schutting had voor de omwonenden, opdat ze allemaal 
konden plukken van de bessenstruiken. 
Aan het opknappen van de tuin zijn Jasper en Anneloes nog niet toege-
komen. Aan de zijkant staan de brandnetels zeer hoog, er staat een oude 
fruitboom waar geen stukje fruit meer aan komt, er is heel veel klimop. 
Maar voorlopig is het een prima tuin om in te vertoeven of te barbequen. 
Het oude schuurtje is geheel begroeid met klimop, die dwars door het dak 
heen groeit. 

Met liefde klus voor klus
Op dit moment staat het huis in de steigers, want de volgende klus staat er 
weer aan te komen. Het schilderwerk aan de buitenkant moet worden 
gedaan. En dan wordt het weer sparen voor een volgende klus.  
Maar ze doen het met liefde voor hun eigen karaktervolle huis aan de 
Asselsestraat. 
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Een aantal jaren geleden is er een speciale 
goederenspoorlijn onder de naam 
‘Betuwelijn’ tussen de Rotterdamse havens 
en de Duitse grens aangelegd. Over deze 
spoorlijn worden de treinen met 
gevaarlijke stoffen vervoerd en gaat niet 
langs of door een dorp of stad. 

Vanaf de Duitse grens richting Oberhausen 
rijden de goederentreinen over bestaand 
spoor, dat niet aan de extra toename van de 
vele goederentreinen van en naar Rotterdam 
was aangepast. Inmiddels is men de spoorlijn 
tussen de Duitse grens en Oberhausen aan het 
uitbouwen en daarbij wordt regelmatig het 
treinverkeer geheel of gedeeltelijk stopgezet. 
Dit heeft de nodige gevolgen voor deze 
goederentreinen. Deze treinen worden dan 
omgeleid via Venlo of Bad Bentheim. De treinen 
via Bad Bentheim rijden of via Arnhem - Deven-
ter of via Amersfoort - Apeldoorn. 

1400 tankwagens met gevaarlijke stoffen
Goederenvervoer per spoor bestaat voor 
ongeveer 10% uit gevaarlijke stoffen. 
Voor vervoer van gevaarlijke stoffen gelden 
strenge eisen ten behoeve van de veiligheid. 
Deze eisen zijn door de EU opgesteld. 
Daarbovenop gelden in Nederland aanvul-
lende afspraken over veiligheid. Deze 
afspraken zijn er voor vervoer over het spoor, 
water en de weg.

Op dit moment rijden er per kwartaal ongeveer 
1400 tankwagons met gevaarlijke stoffen door 
Apeldoorn. Naar aanleiding van dit grote 
aantal maakt de wijkraad zich ongerust hoe een 
en ander is geregeld, indien er onverhoopt een 
calamiteit op het spoor zou plaatsvinden. 
Hoewel het een tijdelijke (maar voor hoe 
lang?) situatie is, is door dit grote aantal de 
kans op een calamiteit met één van deze 
treinen toegenomen. 

Update vervoer gevaarlijke stoffen over het 
spoor langs onze wijk

Hoe is een en ander geregeld?
Het vervoer van goederen per spoor vindt 
plaats onder verantwoordelijkheid van ProRail. 
Deze zet de route voor de goederentrein uit en 
bewaakt de te rijden route via het GPS-sy-
steem. Mocht er onderweg iets met deze 
goederentrein plaatsvinden, dan weet men dat 
direct in de verkeerscentrale van ProRail. Men 
heeft ook een directe lijnverbinding met de 
machinist op de locomotief. 

Een goederentrein mag niet vertrekken voordat 
de inhoud van de trein bekend is bij ProRail. Via 
‘wagenlijsten’ weet ProRail wat er op het 
doorgaande spoor vervoerd wordt. 
Ketelwagens met brandbare vloeistoffen en 
brandbare gassen mogen niet direct aan elkaar 
worden gekoppeld in de samenstelling van de 
totale goederentrein. Dit om te voorkomen dat 
er een ketenreactie bij een eventuele calamiteit 
kan ontstaan.

Bij een calamiteit met een goederentrein met 
gevaarlijke stoffen wordt vanuit de ProRail 
Meldkamer direct een wagenlijst naar de 
betreffende Regionale Meldkamer van de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
gestuurd. Vanuit deze Regionale Meldkamer 
kan dan de wagenlijst ter beschikking worden 
gesteld aan de Bevelvoerder van de Brand-
weer. Voor onze omgeving zit deze regionale 
meldkamer aan de Europaweg in Apeldoorn.

... vervolg op pagina 29
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Parkeren op de stoep, mag dat?

Op de stoep parkeren kan soms niet anders, welke regels gelden hier dan voor?

hou rekening met voetgangers en belemmer de vrije doorgang niet

In de voorjaarseditie van ons wijkblad is aandacht gevraagd voor 
het verkeer in onze wijk. Naar aanleiding van dit artikel ontving 
de wijkraad een aantal reacties van wijkbewoners over o.a. het 
lukraak parkeren op stoepen. 

De reactie van de afdeling Handhaving van de 
gemeente op dit bericht:
“Op de stoep parkeren is wettelijk verboden, maar 
soms kan het niet anders. Bij ernstige overlast kan 
men de situatie aan de wijkagent melden. De 
afdeling THOR (Toezicht en Handhaving in de 
Openbare Ruimte) is hiervoor niet bevoegd op 
grond van interne afspraken binnen de gemeente.”

Wat zou de ideale situatie zijn?
•  Parkeer - daar waar mogelijk - uw auto op de 

openbare weg of op eventueel aanwezige 
parkeerstroken. Door op de weg te parkeren, 
wordt de snelheid op de weg voor uw deur ook 
verlaagd, want de automobilist moet hierdoor 
zijn of haar snelheid verminderen.

•  Is de weg te smal, parkeer dan gedeeltelijk op de 
stoep en hou dan rekening met voldoende 
overblijvende ruimte voor een mindervalide met 
een rolstoel of mensen met een rollator en ouders 
met kinderwagens. Wij denken hierbij aan 60 tot 

Hierbij een van de ingezonden berichten van een 
wijkbewoner:
“In het wijkblad Brink & Orden is aandacht besteed 
aan het fout parkeren. Dat is een goed begin, maar 
helaas werkt dit niet afdoende. Mensen denken dat 
het trottoir voor hun huis ook van hen is en dat ze er 
hun auto deels op kunnen parkeren. Met als gevolg 
dat ik met mijn hond de weg op moet om mijn weg te 
vervolgen. Volgens mij is dit toch echt de omgekeer-
de wereld en ik vind dat dit teveel gedoogd wordt. 
Het kan niet zo zijn dat mensen met een kinder-
wagen, rollator of hond, de stoep (die er voor de 
voetganger is) af moeten, en over de weg waar de 
auto’s horen, hun pad moeten vervolgen.”

Op deze plek kan een 
ouder met kinderwagen niet 
over de stoep lopen. Is de 
aanwezige heg te breed óf 
staat het verkeersbord in de 
weg? U mag het zeggen. 

Hier wordt de doorgang voor voetgangers belemmerd.

... vervolg op pagina 29



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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•  Ook het parkeren op gemeentelijke groen-
stroken is niet toegestaan en kan een boete 
opleveren. Wees hierop attent en voorkom 
een stevige bekeuring. 

 

... vervolg van pagina 27

Welke acties worden er bij een eventuele 
calamiteit ondernomen?
Men deelde ons vanuit het VNOG (Veiligheids-
regio Noord- en Oost-Gelderland)het 
volgende mede: “Via ProRail wordt na een 
eventuele calamiteit op het spoor de zoge-
naamde ‘wagenlijsten’ automatisch ontvangen. 
Bij de VNOG is men vanaf het begin op de 
hoogte wat de goederentrein vervoert. 
Op deze wijze kan men snel een actieplan 
opstellen. Ter plaatse wordt er onmiddellijk 
verkenning uitgevoerd. Op basis van de 
codering(en) aangebracht op elke tankwagon, 

kan men vaststellen wat de exacte inhoud van 
deze wagon is. Dan wordt ter plekke snel een 
plan van aanpak opgesteld, waarmede te 
blussen, vaststelling gevaren voor de omgeving 
en wie moeten er verder worden gewaar-
schuwd. Denk daarbij aan omwonenden, zieken-
huizen, burgemeester, enz. Daar is een 
draaiboek ‘gevaarlijke stoffen’ voor. 
Onze regionale brandweer oefent regelmatig 
op dit soort calamiteiten.” 
Het complete veiligheidsplan is onder de 
volgende link te vinden: 
https://www.vnog.nl/crisisbeheersing

Conclusie
Laten wij hopen dat Apeldoorn en omgeving 
gevrijwaard blijft van een calamiteit op het 
spoor, maar het is goed om te weten dat men er 
alles aan gedaan heeft om het vervoer zo veilig 
mogelijk te laten plaatsvinden en dat vooraf 
bekend is, wat de inhoud van de goederentrein 
is. Als wijkraad kunnen wij niets aan deze 
situatie veranderen. In 2021 of 2022 zal het 
vervoer van gevaarlijke stoffen weer gaan 
afnemen. Voorlopig zullen wij deze situatie 
moeten aanvaarden, daar er weinig of geen 
alternatieven zijn. 

... vervolg van pagina 24

update vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor langs onze wijk

Te hard rijden in de 
woonwijken
Regelmatig ontvangen wij berichten van wijkbewoners over het te hard 
rijden in ons wijkgebied. Uit metingen van de gemeente is gebleken dat 
50% van de weggebruikers zich aan de maximale toegestane snelheid 
houdt. Helaas zijn het regelmatig dezelfde weggebruikers, die hun 
snelheidsmeter niet in de gaten houden. 

De gemeente heeft in een 30-kilometer straat in onze wijk een snelheid 
van 80 km/h gemeten. Dat zijn levensgevaarlijke snelheden voor een 
woonstraat, waar ook kleine kinderen wonen!

Probeer je snelheid in woonstraten zoveel mogelijk te beperken. 
Ook willen wij een oproep aan de motorrijders doen. De Prins 
Willem Alexanderlaan is geen testbaan voor je motorfiets. 

Laten wij met z’n allen proberen onze wijk ‘leefbaar’ te houden en dat 
begint bij een normaal verkeersgedrag. Dus, pas uw snelheid in de wijk 
aan. Dat is ook beter voor het milieu. 

De wijkraad kan (op verzoek) een zogenaamde snelheidsdisplay laten 
plaatsen. Dit display meet drie maanden lang de snelheid in uw straat. 
De uitkomst van deze metingen kunnen mogelijk aanleiding tot vervolg-
acties vanuit gemeente of politie geven. De wijkraad geeft eind 2019 
de vier plekken vóór 2020 aan de gemeente op. 

80 cm vrije ruimte tussen de geparkeerde auto 
en de erfafscheiding.

•  Bent u gebruiker van een stoep en wordt 
deze (te veel en te vaak) geblokkeerd, meld 
dit dan aan de wijkagent onder vermelding 
van de nodige informatie. De adressen van de 
beide wijkagenten staan op de achterzijde 
van dit wijkblad. 

parkeren op de stoep, mag dat?

Vriendelijk doch dringend verzoek aan 
onze wijkbewoners: hou bij het parkeren 
op de stoep rekening met de voetgangers 
en belemmer de vrije doorgang niet. 
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Bestuur

Vacature
voorzitter wijkraad

Margaret Bakker
interim-voorzitter
Mauvestraat 183, 7312 LZ  
M 06 - 128 636 57
E voorzitter@brinkenorden.nl

Vacature
bestuurslid Cie Welzijn

Vacature
penningmeester  

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 
•  Jan van der Wal, bestuurslid,  

adres zie hierboven onder zijn 
foto.

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
bestuurslid Verkeer 
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 2e kolom onder zijn foto.

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

adres zie midden onder zijn foto.
•  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 - 230 351 31 
E lidaschaap52@gmail.com 
•  Jolante van Oostrom
E  Jolantevanoostrom@gmail.com 

Wijkblad redactie
•  Jeanet van der Linden 

Tienwoningenweg 5, 7312 DK 
M 06 - 230 80748
•  Wilma van Wijk 

Voorhoevestraat 14, 7339 AT
T 055 - 541 66 87
M 06 - 519 047 94  
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)

Jan van der Wal
bestuurslid Groen en Kunst 
Schotweg 48a, 7311 DW
M 06 -147 856 66
E groenenkunst@ 
   brinkenorden.nl

VACATURE

WAT VOOR JOU?

INTERESSE?
BEL: T 055 - 355 57 96

INTERESSE?
BEL: T 055 - 355 57 96

INTERESSE?  
BEL: T 055 - 355 57 96

?VACATURE



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.
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Agenda Algemene Vergadering
Datum
Woensdag 9 oktober 2019
Locatie 
Goede Herderkerk, Asselsestraat 199
Tijd 
Aanvang 20.00 uur 
Zaal open vanaf 19.30 uur

Zoals de laatste jaren gebruikelijk in de 
najaars- AV, gaan de aanwezigen na het 
officiële gedeelte met elkaar aan verschil-
lende thematafels bespreken welke zaken 
hen bezighouden en welke initiatieven zij 
zelf willen nemen. 

Agenda 
1.  Opening door de interim-voorzitter  

Margaret Bakker om 20:00 uur
2.  Ingekomen stukken en mede-

delingen door de secretaris  
Jolanda Boukari

3.  Goedkeuring notulen Algemene 
Vergadering 10 april 2019

4.   Bestuurlijke zaken: 
    •  Per direct is er een vacature voor de functie 

van penningmeester. Kandidaten kunnen 
zich aanmelden bij de secretaris. 

   •  Aftredend en herkiesbaar: secretaris 
Jolanda Boukari. Tegenkandidaten kunnen 
uiterlijk 7 dagen voor de AV contact 
opnemen met de interim-voorzitter

5.  Aan thematafels: Verkeer, Groen, 
Wonen, Welzijn. Bewoners kunnen 
aangeven welke zaken zij belangrijk  
vinden en hoe deze aan te pakken. 

6.  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 april 2020. De uiterlijke aanlever-
datum voor kopij van die uitgave is in de 
laatste week van januari 2020. 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 

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 

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

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

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

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

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

Wijkcentrum Orca 
Germanenlaan 360, 7312 JJ
Beheerder Wim de Weerd, verhuur zalen, e.d.
M 06  -  201 105 82
E wdeweerd@accres.nl
Sociaal beheerder Ingvild Lith
M 06 - 131 443 71
E ilith@accres.nl

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 


