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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Een kijkje in basisschool Sprengenpark

veel leuke activiteiten, nieuwe spulletjes en plannen voor de toekomst

Een openbare basisschool aan het einde 
van de Schotweg. Je moet ’t weten anders 
zou je ‘m zo missen. Maar eenmaal binnen 
en rondom de school lopend, is er heel 
veel te zien. Een speels en kleurrijk 
gebouw met ruime lokalen, een gymlokaal 
en een paar kleinere ruimtes die gesitueerd 
zijn rondom een soort binnenplaats. 
Veel tekeningen aan de wand, meubeltjes, 
speelgoed, het voelt gezellig en welkom 
als je binnenkomt. 

En eenmaal achter het gebouw is de verbazing 
groot. Een ruim speelterrein met zandbak, 
waterplaats, speel- en klimtoestellen én 
daarachter een omheind grasveld zo groot als 
een voetbalveld! Wat heerlijk moet het zijn om 
als kind zoveel ruimte te hebben. 
En dan is er nog de moestuin. Zomers levert dat 
tomaten op, nu staat er rode kool en boeren-
kool, zo vertellen een paar leerlingen me.  
De moestuin levert natuurlijk lekkere dingen op, 
maar is ook een mooie gelegenheid om te 
ontdekken wat er in bepaalde periodes wel en 

niet groeit en om te leren wat ‘gewicht’ is.  
Eén van de juffen (ja, er is ook een meester)  
is met een groep kinderen aan het meten 
hoeveel regen er is gevallen en aan de hand 
van een vlaggetje bekijken ze waar de wind 
vandaan komt. Ook de temperatuur wordt 
gemeten en in een eenvoudige grafiek 
weergegeven. ‘Ervarend leren’ heet dat.  
Op dit moment telt de school 90 leerlingen. 
Een kleinschalige school dus, met als voordeel 
dat leerlingen elkaar kennen en de leerkrachten 
de leerlingen kennen. 

vervolg op pagina 9...

Lekker spelen in het gras van de OBS Sprengenpark. Fotograaf © Sunny Gardeur, Gardeurfotografie



In dit nummer

2 Van het bestuur  

2 Van de interim-voorzitter, Margaret Bakker

3 Adverteren in het Wijkblad

 Ontmoet elkaar in Apeldoorn

 Bezorging Wijkblad 

 Colofon

 Wijkblad, ook voor uw kopij

 Blijf op de hoogte met de digitale nieuwsbrief

4 Nieuws uit de wijk 

4 Van de buurtregisseur, Jan van Eijk  

  Klein gebaar, grote gevolgen  

5 Nieuwe wijkwethouder, Maarten van Vierssen

  Maarten wil graag zichtbaar zijn in de wijk

6 Van de stadsdeelmanager Wim Bergink

  De toekomst van Orden

 Too Good to Go tegen voedselverspilling

 Eindredactrice Wilma van Wijk-Kleijer stelt zich voor

7 Kleindieren vereniging (PVA) zoekt jonge leden

9 Vervolg van pagina 1 ...

  een kijkje in basisschool Sprengenpark

10 Kijk in de wijk... toen en nu

  Van Oranje Nassauschool naar Westerzande  

  aan de Zanderijweg

13 Buurtmobiel mogelijk ook actief in Brink en Orden

 Boek spoormonument en ingezonden brief

15 Herdenking keienmonument

16 Groen en Kunst 

16 De letterzetter is actief in onze omgeving 

 Amateurkunst- en hobbyroute 12 en 13 september 2020 

17 Beweegtuin en het winkelcentrum

19 Welzijn 

19 De uitdaging van TRIM Apeldoorn

 Wat te doen bij verward gedrag

20 Wijkcentrum Orden

21 Keten Groen de Houtwal 

23 Bouwen en Wonen 

23 Voormalige Fotovakschool wordt verbouwd 

  ten behoeve van Riwis

25 Westpoint

27 Spartahof gereed, is het plan geslaagd?

29 Verkeer en Veiligheid

29 Het verkeer in onze wijk

 Veilig Verkeer Nederland Stickeractie

30 Bestuur en Commissies

30 Adressen

32 Adressen en agenda 

32 Kopij Wijkblad

 Nuttige adressen

 Agenda Algemene Vergadering

va
n
 d

e
 IN

TER
IM

-V
O

O
R
Z
ITTER

Beste wijkbewoners,

Dit wijkblad komt twee keer per jaar uit.  
We krijgen wel eens het verzoek om het wat 
vaker te laten verschijnen. We begrijpen de 
vraag maar dat gaat ons echt niet lukken, 
het maken van dit blad kost heel veel tijd. 
Voordeel van ‘slechts’ twee keer per jaar is, 
dat er weer een heleboel gebeurd is en er 
veel te vertellen is.  
Eén van de veranderingen is de nieuwe 
wijkwethouder. U heeft vast al wel gelezen 
of gehoord dat Mark Sandmann uit zijn 
functie is getreden en dat Maarten van 
Vierssen zijn opvolger is. In ons blad stelt hij 
zich aan u voor. Wij wensen Maarten veel 
voldoening en succes toe.
Het winkelcentrum van Orden wordt dit 
voorjaar verfraaid door meer bomen, planten 
en struiken. De binnentuin van het 
gezondheidscentrum wordt omgetoverd tot 
een groene oase waar geoefend en uitgerust 
kan worden. Het belooft iets moois te 
worden. Verderop in dit Wijkblad kunt u 
daar meer over lezen.

Een thema waarover wij inmiddels veel 
hebben geschreven is de verkeers- en 
parkeerproblematiek aan de westkant van 
Apeldoorn. U vindt daarover dit keer geen 
artikel, want tijdens de voorbereiding van  
dit blad zitten we middenin een fase waarin 
nog van alles kan gebeuren. Het college van 
B&W heeft aan de raad het voorstel gedaan 
om de twee oefenterreinen van AGOVV 
definitief tot parkeerplaatsen te maken voor 
de bezoekers van Apenheul. 

Wij hebben steeds aangegeven dat dit 
geen oplossing is voor de 
verkeersproblemen in het verleden en 
heden en zeker niet voor de toekomst. 
Bovendien is de toezegging gedaan dat 
deze parkeerterreinen een tijdelijke 
oplossing zouden zijn. Wij gaan ervan 
uit dat een gedane belofte wordt 
nagekomen.  
In februari was er een hoorzitting waar 
wij (en andere betrokkenen) hebben 
ingesproken en in maart heeft de raad 
een besluit genomen. Als u dit leest is 
inmiddels bekend welk besluit dat is.

Of en hoe de wijkraden, en dus ook 
deze wijkraad, nog een rol zullen 
hebben in de ontwikkelingen in de wijk 
en in de besprekingen met de gemeente, 
zal in de toekomst moeten blijken.  
De gemeente wil ‘de burger’ meer en 
anders dan tot nu toe, betrekken in het 
beleid ten aanzien van een wijk of een 
buurt. Buurtraden die duidelijk een 
bepaalde groep bewoners 
vertegenwoordigen, actiegroepen, een 
groep bewoners uit een straat, moeten 
kunnen meepraten. Er wordt in overleg 
met betrokken instanties en organisaties 
een vitaliteitsagenda gemaakt waarin 
plannen worden gemaakt voor de wat 
langere termijn. Voor de wijk Orden is 
inmiddels een eerste start gemaakt voor 
deze vitaliteitsagenda. Bewoners van 
deze wijk zullen daarbij betrokken 
worden. 

En nu we het toch over burgerparticipatie 
hebben: woensdag 15 april is onze 
Algemene Vergadering. We doen dan 
verslag van onze activiteiten gedurende 
het afgelopen jaar. Na de pauze wordt 
het nog leuker. Dan zal een drietal 
bewoners vertellen over hun voorstellen 
om onze buurten nóg levendiger te 
maken. De aanwezigen mogen kiezen 
welk initiatief gehonoreerd gaat worden 
met een financiële tegemoetkoming van 
de wijkraad. 
Van harte welkom!

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

U bent van harte welkom in 
scholengemeenschap Het 
Sprengeloo voor de Algemene 
Vergadering van de wijkraad 
op woensdag 15 april a.s. 
om 20.00 uur (ingang Prinses 
Beatrixlaan).



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 en Margaret Bakker 

Ontwerp Jolien Westerbroek 

Made in Holland - ontwerp en beeld, Apeldoorn 

M 06 - 255 66 381 

E info@madeinholland.tv

Drukwerk Dijkgraaf, Apeldoorn

Niet vergeten!Algemene Vergaderingwijkraad Brink & Orden 
woensdag 15 april a.s.Aanvang 20.00 uur

Zaal open vanaf 19:30 uur
Sprengeloo, Sprengenweg 81, 
ingang Prinses Beatrixlaan

Kijk voor meer info op  de achterpagina.
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Adverteren in het Wijkblad
Het Wijkblad Brink & 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 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)

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 & 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

Klein gebaar, grote gevolgen

‘Samen voor Orden’ was de wervende leus om de klanten van 
Bakker Schreuder aan het Ordenplein te verleiden hun spaar-
punten te doneren voor het goede doel. In oktober vorig jaar 
kwam ik in gesprek met Rita, die bij bakker Schreuder werkt. 
Het idee was de spaarpunten te gebruiken om mensen die het 
even moeilijk hebben of niet veel te besteden blij te maken met 
een cadeaubon. Een bon die kan worden gebruikt om iets 
lekkers te kopen bij de bakker. Als buurtregisseur heb ik contact 
met verschillende collega’s, maatschappelijk werkers, kerken en 
actieve mensen in Orden. Via hen kan ik mensen in Orden 
bereiken die we iets extra’s gunnen. Zo ontstond de actie 
‘Samen voor Orden’.  

Meer mooie gebaren...
In het nieuws horen we regelmatig over eenzaamheid 
en armoede. Daar moeten we onze ogen niet voor 
sluiten. Maar onder en met elkaar kunnen we ook veel 
bereiken. Zo sprak ik iemand die voor 2e kerstdag was 
uitgenodigd door de buren en een buurvrouw die iets 
lekkers en feestelijks had gemaakt. 
Een moeder stond op bevallen maar eigenlijk was er 
geen geld voor een babybedje. Via de Goede 
Herderkerk lukte het om er één gratis te vinden. 
De fietsen voor de fietscursus bij het Buurtpalet  
hebben we gekregen en worden door een vrijwilliger 
opgeknapt.
Soms komt mijn collega van Stimenz een situatie tegen 
waar een gezin geen geld heeft om eten te kopen.  
Dan gebruikt ze de app met vrouwen uit de buurt.  
Zij zorgen nog die dag voor een tas met eten voor  
een paar dagen totdat de Voedselbank is geregeld. 
Er gebeuren heel veel mooie dingen tussen mensen 
onderling in Orden: even brengen naar het ziekenhuis, 
een boodschapje doen, de kliko buitenzetten.  
Zo helpen en steunen we elkaar. 

Klein gebaar, grote gevolgen.

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

De medewerkers van de bakker hebben echt ontzettend hun 
best gedaan om zoveel mogelijk punten te laten doneren.  
De Ordenaren zijn gul, zij geven om hun medebewoners en 
samen met een bijdrage van de bakker hebben we in 
december ruim 50 cadeaubonnen weggeven. We hebben 
geweldige reacties gehoord van de mensen die we een bon 
konden geven. Dankbaar om eens iets extra’s te kunnen 
kopen en ook geraakt omdat er aan ze gedacht is. Mooi 
zoiets met elkaar te kunnen doen in Orden en iedereen 
bedankt die eraan heeft meegewerkt.
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Buurtregisseur Jan van Eijk ontvangt 
van Ria van Bakkerij Schreuder 

de cadeaubonnen voor mensen die 
niet veel te besteden hebben.

GENIET
V A N  P U R E  A M B A C H T

 Uddel | Apeldoorn | Harderwijk | Nijkerk | Putten 
www.bakkerijschreuder.nl

De beste 
grondstoffen

De lekkerste smaken
Vakmanschap

Eerlijke prijzen
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Donderdag 19 december is Maarten van Vierssen (41) 
geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Apeldoorn.  
Hij volgt Mark Sandmann op en heeft ook dezelfde portefeuille. 
Maarten wordt dus net als zijn voorganger stadsdeelbestuurder 
van stadsdeel Noordwest. Tijd om even kennis te maken.

“Ik wil graag zichtbaar zijn en horen wat er leeft in de wijk.”

Nieuwe wethouder Maarten van Vierssen

Allereerst gefeliciteerd met je baan als 
wethouder. Heb je zin in je nieuwe rol?
“Jazeker, ik werk al jaren met veel enthousiasme 
mee aan de ontwikkeling van ‘ons Apeldoorn’.  
Ik heb dat als raadslid en fractievoorzitter gedaan 
en sinds kort als wethouder. Wel een heel andere 
rol maar ik heb er erg veel zin in. Ik wil de komende 
tijd mijn schouders eronder zetten om Apeldoorn 
mooier en beter te maken. Ik vind het een eer om 
als wethouder voor de inwoners van Apeldoorn te 
mogen werken en ook om wethouder van dit 
stadsdeel te zijn.”

Waar liggen de uitdagingen de komende tijd?
We hebben op verschillende vlakken wat te doen 
als Apeldoorn. Los van de financiën hebben we ook 
een enorm vraagstuk over duurzaamheid. Grote 
ambities die we alleen waar kunnen maken met hulp 
van ondernemers en inwoners van Apeldoorn. 
Eerste gesprekken zijn gevoerd over windmolens, er 
zijn kaders gemaakt voor zonneparken, gescheiden 
afvalinzameling is en wordt uitgerold in de hele 
gemeente. Daarnaast moeten we ook verder met 
de ontwikkeling van Apeldoorn, de stad en de 
dorpen leefbaar en aantrekkelijk houden. Voor 
inwoners en ondernemers. Dat betekent dat we  

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

Wethouder en stadsdeelbestuurder Maarten van Vierssen. Fotograaf © Rob Voss

de komende jaren moeten investeren. In goede 
voorzieningen en ervoor zorgen dat Apeldoorn  
een fijne plek is en blijft om te leven.”

Wat wil je als wethouder doen voor de wijken?
“Ik wil graag zichtbaar zijn in de wijk waar ik 
stadsdeelwethouder ben en weten wat er speelt.  
Ik vind dat je als bestuurder goed contact moet 
houden met de maatschappij. Anders nemen we 
alleen maar papieren beslissingen. Via de stadsdeel-
managers horen wij ook veel en spreek hen ook aan 
als er iets is. Dan komt het wel weer bij mij terecht.”

Wat zijn je plannen?
“Het wethouderschap is nieuw voor mij. Ik stap op 
een rijdende trein en zal ook veel moeten leren.  
Ik heb mezelf voorgenomen om na honderd dagen  
de balans op te maken en te kijken wat voor mij de 
belangrijkste onderwerpen zijn en hoe ik mij 
daarvoor kan inzetten. Ik heb er in elk geval alle 
vertrouwen in en ik weet ook dat mijn ervaren 
collega-wethouders met gevraagd- en ongevraagd 
advies klaarstaan.”

Wat wil je nog kwijt aan de inwoners van 
Apeldoorn Noordwest?

“Vooral dat ik mijn best zal doen om zichtbaar te  
zijn in de wijk. Ik hoop de komende periode wijk-
bewoners ook te ontmoeten, met hen in gesprek te 
gaan en te horen wat er leeft in de wijk.”



De toekomst van Orden

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

Om die vraag te beantwoorden willen we dit 
jaar aan de slag om een ‘vitaliteitsagenda’ voor 
Orden te maken. En dat willen we graag samen 
gaan doen. Samen met de woningcorporaties, 
politie, welzijnsorganisaties, maar vooral ook 
samen met u, de inwoners van deze wijk. 
U weet het best wat er fijn is aan deze wijk, wat 
u belangrijk vindt voor de wijk en wat misschien 
nog beter zou kunnen. Daarom hebben we uw 
inbreng hard nodig. Hoe gaan we dit doen? 
Dat weten we nog niet; ook dat bepalen we 

Hoe bevalt het u in de wijk? Is het een beetje prettig wonen? 
Of zou het nog beter kunnen? En: wat heeft Orden nodig om 
over 5 à 10 jaar nog steeds een vitale wijk te zijn?

 
Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl
twitter @055Noordwest

van stadsdeelmanager Wim Bergink

6 nieuws uit de wijk

samen met u. Ik verwacht dat we voor de zomer 
beginnen. Als het zover is zal ik dat via de 
digitale nieuwsbrief van de wijkraad laten 
weten en u concreet uitnodigen om mee te 
doen. Hou daarom vooral die nieuwsbrief in de 
gaten. Bent u daar nog niet op geabonneerd? 
Schrijf u dan in via de website van de wijkraad; 
zo mist u niets.
Als u wilt meedoen kunt u mij ook nu vast een 
mailtje sturen, dan noteer ik uw gegevens en  
zal u benaderen als we van start gaan.

Eindredactrice Wilma van Wijk-Kleijer stelt zich voor

Too Good to Go tegen voedselverspilling
Er wordt in Nederland heel wat goed 
voedsel weggegooid. Bakkerijen, 
restaurants, hotels en supermarkten 
houden vaak goed voedsel over dat  
in veel gevallen wordt weggedaan. 
Gelukkig zijn er ook bedrijven die de 
producten aan de voedselbank 
schenken.

In 2015 is in Denemarken een groep mensen 
een mooi initiatief begonnen om deze 
verspilling tegen te gaan. Inmiddels is de 
organisatie actief in 13 Europese landen.
Via de Too Good To Go-app kun je je 

aanmelden. Daarop kun je zien welke 
bedrijven zich hebben aangesloten.  
Het is niet alleen een mooie manier om 
voedselverspilling te vermijden, maar ook 
een goede manier om voordelig je 
boodschappen te doen bij een supermarkt 
of om voordelig een maaltijd bij een 
restaurant te redden. 

Het is altijd wel een verrassing wat er in de 
Magic Box of in de tas zit, want niemand 
weet van tevoren welke producten er 
precies overblijven. Maar met wat 
creativiteit kom je een heel eind!

Dit voorjaarsnummer van Wijkblad 
Brink & Orden is de 2e editie waar ik 
aan heb meegewerkt. De hoogste tijd 
om me even voor te stellen. 

Hoewel ik al jaren in Ugchelen woon, is de 
wijk Orden mij niet onbekend. Mijn jeugd - 
jaren heb ik (na een korte periode aan de 
Christiaan Geurtsweg) met veel plezier 
doorgebracht aan de H.W. Mesdagstraat 
nummer 1. Door de bezoekjes aan mijn 
vader, die zijn 100e verjaardag op hetzelfde 
adres heeft mogen vieren, heb ik de 
veranderingen in de wijk meegekregen. 
Mijn ervaring met het schrijven van verhalen 
is divers. Op de kop af 25 jaar ben ik 

freelance journalist bij de Stentor. Verder heb  
ik meegewerkt aan verschillende bevrijdings-
kranten en andere jubileumuitgaves en boeken, 
die voornamelijk betrekking hadden op 
Ugchelen. Aan het boek ‘Daarom Apeldoorn’ 
heb ik met een aantal andere schrijvers ook mijn 
aandeel geleverd. Door het schrijven van 
artikelen kom je in contact met andere mensen 
en andere organisaties dan je eigen leef-
wereld. Dat vind ik het boeiende aan het werk.

Een jaar geleden ben ik notulist geworden van 
Wijkraad Brink & Orden. Al snel bleek dat er 
een nieuw redactielid voor het wijkblad werd 
gezocht. Aangezien de pensioengerechtigde 
leeftijd naderde (ik was werkzaam bij de 

studenten-
administratie 
van Aventus) 
heb ik me 
daarvoor 
aangemeld. 
Met Margaret 
Bakker doe ik 
de eindredac-
tie. 
Ik ben er trots 
op samen met 
andere schrijvers zo’n mooi blad met 
wetenswaardigheden uit de wijk te mogen 
maken. Hopelijk heeft het tijdschrift nog 
jaren bestaansrecht. 

Wilma van Wijk-Kleijer
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In een grote stad waar de meeste mensen boven elkaar wonen en een tuin hebben ter 
grootte van een postzegel, is zo’n verhaal niet interessant. Maar in een wijk waar de 
meeste mensen naast elkaar wonen en een tuin hebben waar een dierenverblijf in past, 
kan het prima.

Er is in Apeldoorn een vereniging voor 
kleindieren, de Pluimvee-Konijnen-Cavia’s en 
Vogelliefhebbersvereniging Apeldoorn, ofwel 
de PVA. Het ‘hoofdkantoor’ is in het Duiven-
sportcentrum aan de Beatrixlaan. Kleindieren 
zijn bijvoorbeeld konijnen, cavia’s, duiven, 
kippen, watervogels en gerbils (een ratachtige 
muis of een muisachtige rat). De vereniging zet 
zich in voor het behoud van bepaalde 
diersoorten, de verzorging en het welzijn van 
de dieren. Dat betekent dat er gefokt wordt, 
dat ze naar shows gaan, dat er prijzen 
gewonnen kunnen worden. Maar vooral willen 
ze dat de ‘gewone’ liefhebber, jong of oud, 
goed geïnformeerd is over de aanschaf van 
een dier, over de huisvesting, de verzorging, de 
voeding en wat te doen bij ziekte. 

Veel kinderen hebben baat bij de verzorging 
van een dier. Bij de vereniging weten ze te 
vertellen dat een zeer druk kind heel rustig kan 
worden zodra het een diertje verzorgt, aait en 
kamt. Het hebben van een dier betekent ook 
verantwoordelijk zijn voor het welzijn van zo’n 
beestje, jong geleerd is oud gedaan.

De vereniging zoekt jeugdleden 
De vereniging telt ongeveer 90 leden.  
Veel mannen, maar ook vrouwen, veel in de 
seniorleefijd. Maar inmiddels zijn er ook wat 
jongere leden. Graag willen ze meer jeugd-
leden. (De contributie voor jongeren tot 18 jaar 
is 6,- euro per jaar. Voor senioren is het 12,- 
euro per jaar). Bij grote shows en evenementen 
proberen ze de jeugd erbij te betrekken door 
bijvoorbeeld een kleurwedstrijd te organiseren 
en een knuffelhoek te maken. En dan komt het er 
op aan om goede informatie te geven alvorens 
een ouder spontaan zegt dat het kind wel een 
konijn mag hebben. Want in de winkel zijn 
kleindieren bijna niet meer te koop, daarvoor 
kun je beter terecht bij een goede en betrouw-
bare fokker. 

Zielig?
Is het niet zielig voor een dier om gewassen en 
gekamd te worden, omdat het naar een show 
moet? Om vervolgens uitgebreid bekeken te 
worden door een keurmeester, omdat zijn 
baasje punten wil verdienen? Bij de vereniging 
begrijpen ze die vraag wel. Maar er wordt 
streng gecontroleerd op dierenwelzijn. Dat 
betekent o.a. dat de dieren in goede vervoers-
kisten worden vervoerd, dus nooit in dozen. 
Er wordt gecontroleerd of er voldoende 
voeding en water is, of er goed stro of hooi is. 
Een cavia kan er echt plezier in hebben om zich 
lekker te laten kammen. En ja, een fokker wil 
mooie dieren, maar hij of zij heeft ook liefde en 
aandacht voor zijn beestjes. 

De PVA organiseert regelmatig lezingen die 
ook kunnen gaan over andere dieren dan de 
kleindieren. Zo was er een boswachter die 
vertelde over het dierenleven in het bos en 
binnenkort komt een imker met een mooi 
verhaal over zijn bijenhobby. 

Belangstelling?
Als u belangstelling heeft voor deze actieve 
vereniging, neem gerust contact op.  
U kunt het beste even mailen naar:  
voorz.pva.apeldoorn@gmail.com.

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

Kleindieren

de Pluimvee-Konijnen-Cavia’s en Vogelliefhebbersvereniging Apeldoorn 

(PVA) zoekt jonge leden
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Ook tijdens de rondgang merk ik dat Susanne 
Zwerver, locatiecoördinator, de leerlingen bij 
naam kent.
Susanne werkt hier sinds vorig jaar. Ze vertelt 
met enthousiasme over de gesprekken die ze als 
schoolteam hebben over de nieuwe ontwikke-
lingen van ‘hun’ school. Zoals het anders buiten 
spelen met elkaar. 

“Waar hebben jullie behoefte aan, waar willen 
jullie mee spelen?” was de eerste vraag die ze 
aan de kinderen stelden. Springtouwen, een 
goede voetbal, stoepkrijt en veel andere 
spullen zijn aangeschaft om de kinderen de 
gelegenheid te geven ook buiten met plezier en 
vooral, samen te spelen. Daarbij is ook de 
vraag gesteld wat de leerkrachten zelf kunnen 
doen om het buiten spelen voor de leerlingen 
nog plezieriger te maken. Afspraken zijn 
gemaakt om, ieder op zijn eigen wijze, op 
dezelfde manier te reageren bij problemen of 
ruzies. 

Een goede samenwerking en verbinding binnen 
het schoolteam én een gezamenlijke visie op 
onderwijs zijn belangrijke factoren voor een 
goed pedagogisch klimaat en een veilige 
omgeving voor de kinderen. En zoals iedere 
school tegenwoordig doet zijn ook zij 
regelmatig met elkaar in gesprek met vragen als 
“waar staan we voor, wat willen we bereiken, 
hoe gaan we dat aanpakken?” Het gebouw is 
zeer geschikt voor combinatiegroepen. 
Combinatiegroepen is hier dan ook geen 
probleem want het zogenaamde werkdrukgeld 
wordt besteed aan onderwijsassistenten die in 
kleine groepjes aandacht kunnen geven aan 
ieder kind. 

...vervolg van pagina 1

een kijkje in basisschool Sprengenpark
Het mooie schoolgebouw aan de Schotweg.

Van ieder kind wordt een dossier gemaakt 
zodat er zicht is op individuele ontwikkelingen. 
Met ingang van dit schooljaar wordt het 
driehoeksgesprek door de hele school 
ingevoerd. In dit gesprek wordt samen met 
ouders en kind vooral ingegaan op de talenten 
en ontwikkelingen van de leerling. 
Al lopende door de school weet Susanne nog 
veel meer te vertellen. Zoals over het plan 
voor een rekencoördinator, die de doorgaande 
lijn op het gebied van het rekenonderwijs in 
kaart gaat brengen en gaat ontwikkelen. Over 
de rol van de school in de buurt, over het 
betrekken van de ouders bij de school. Plannen 
genoeg. 

Eén van de plannen wordt in het aanstaande 
schooljaar verwezenlijkt: het starten van een 
peutergroep. Want de school is aan het 
groeien en daar willen ze graag op inspelen.

De sfeervolle hal van obs Sprengenpark.
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Vanaf de Asselsestraat de Zanderijweg in, zie je na 100 meter aan de rechterzijde het 
appartementencomplex Westerzande. Van begin jaren dertig tot eind jaren tachtig van de 
vorige eeuw stond op die locatie de Oranje Nassauschool. De prachtige bomen rond het 
appartementencomplex markeren de plek waar vroeger het speelplein was.

De Oranje-Nassauschool 
aan de Zanderijweg 
startte in 1930 en werd 
weer afgebroken in 1989.

kijk in de wijk... toen en nu

Personele bezetting
Veel oudere wijkbewoners zullen ‘meesters’ en 
‘juffen’ herkennen uit de tijd dat zij de school 
aan de Zanderijweg bezochten. Nevenstaand 
overzicht komt uit de toespraak, die de heer  
T. Borsje hield, ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan in 1980. Eind 1944 overleed de heer 
Wansink en T. Borsje volgde hem op als hoofd 
van de school in 1945.
Meester L. Boel werd als eerste toegevoegd 
aan het personeelsbestand in 1932. Hij was een 
bijzonder aardige onderwijzer die in 1961 de 
heer Borsje opvolgde als hoofd. In 1971, na 39 
jaar Oranje Nassauschool, ging Leen Boel met 
pensioen. Ook juf Hofman, als onderwijzeres 
van het eerste uur, is 39 jaar verbonden 
geweest aan de ONS. Mien Hofman was zelfs 
nog bij de 50 jarige jubileumviering aanwezig.
Niet vergeten te noemen: Juf (Rie) Nickel. Wie 
zat er als kind niet graag bij haar op schoot als 
zij een mooi verhaal vertelde? Meester (Gerrit) 
Meijerink. Het was een genoegen van hem les 
te krijgen, hij kwam in 1946 naar de ONS en 
was in Apeldoorn ook bekend van de padvin-
derij.
Na de pensionering van meester Boel, werd 
Henk Brasz hoofdonderwijzer.

 
Oranje Nassauschool
De school voor Christelijk basisonderwijs is 
gestart op 29 maart 1930. Het schoolgebouw 
aan de Zanderijweg was nog niet gereed, 
zodat tijdelijk gebruik gemaakt werd van 
noodlokalen op het terrein van De Haas en  
Van Brero aan de Waterloseweg.
Hoofd der school de heer Wansink en meester 
Zevenhuizen zaten met hun klassen in het 
hoofdgebouw. Juffrouw Hofman en haar 
collega Van der Haar hadden het slechter 
getroffen in hun ‘barak’. Dat tijdelijk  
onderkomen heeft een half jaar geduurd.

In de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 
maandag 22 september 1930 lezen wij:
“Zaterdagmiddag, drie uur, heeft op plechtige 
wijze en in tegenwoordigheid van vele 
autoriteiten op kerkelijk, gemeentelijk en 
onderwijsgebied, de ingebruikneming van de 
Oranje-Nassau-school (ONS) aan de 
Zanderijweg plaats gehad.” Het artikel, drie 
kolommen breed, geeft een beeld van oneindig 
veel sprekers met dank aan even zo velen. 

Kleuterschool
De enorme groei aan leerlingen maakte het, 
begin jaren vijftig, noodzakelijk dat er 
noodlokalen geplaatst werden achter op het 
schoolplein. Bijna tegen de wielerbaan aan.
Maar ... na enkele jaren begon het leerlingen-
aantal terug te lopen en waren die lokalen niet 
meer nodig. Echter ... er waren al enige tijd 
snode plannen een kleuterschool te starten en 
waar kon die beter gehuisvest worden dan in 
dat gebouw? En dat gebeurde ook!
Begin 1955 begon de Oranje Nassau Kleuter-
school aan de Zanderijweg onder leiding van 
hoofdleidster Blumink en juf van Orden.
De noodlokalen waren van zeer slechte 
kwaliteit. Er werd een nieuw gebouw geplaatst. 
De officiële opening was op zaterdag 14 
december 1957. 

Nog geen 60 jaar
Jammer, dat zo’n prachtig gebouw het nog  
geen 60 jaar heeft volgehouden.
Het bestaan van de Oranje Nassauschool 
(ONS) eindigde in het schooljaar 1982/1983.
Een aantal jaren is het gebouw gebruikt door 
beeldende kunstenaars, die later verhuisden 
naar het pand van de Domeinen aan de Henri 
Dunantlaan.
In 1989 is het schoolgebouw aan de Zanderij-
weg 6 onder slopershanden gevallen.

Van Oranje Nassauschool naar Westerzande 
aan de Zanderijweg
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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. 

Van links naar rechts:  
Juf Hofman, Meester Meijerink, Juf Nikkel, Meester Boel.

Het appartementencomplex Westerzande

 
Westerzande
Eind februari 1998 vond de ondertekening 
plaats van een contract voor de totstandkoming 
van een nieuwe woongroep voor ouderen 
genaamd ‘Westerzande’. Apeldoorn West 
kende toen nog geen woongroep voor 
senioren. De woongroep Westerzande is 
ontstaan in 1995 op initiatief van de werkgroep 
voor senioren in het westelijk deel van 
Apeldoorn. 
De voorzitter van de werkgroep was vanuit 
wijkraad De Sprengen al enige tijd bezig met 
het uitwerken van de plannen. Hij heeft veel 
betekend voor de eerste bewoners van het 
appartementencomplex in die tijd. Tot hetzelfde 
bouwplan behoorde ook het bouwen van 26 
vrije sectorwoningen op het naastgelegen 
terrein van wielerbaan De Adelaar. 
De appartementen van Westerzande vallen 
onder de sociale huurwoningen.

Opening in 2002 door burgemeester  
De Graaf 
Begin 2001 is de aannemer met de bouw 
begonnen. Het appartementencomplex bestaat 
uit twee haaks op elkaar staande vleugels van 
drie bouwlagen. Daar tussenin bevinden zich de 
lift en de ontmoetings- en activiteitenruimte. 
De 29 wooneenheden, elk bestaande uit: 
keuken, woonkamer, twee slaapkamers, 
badkamer en toilet, bieden veel privacy. 
Op 6 december 2002 was de officiële opening. 
Burgemeester Fred de Graaf onthulde het 
naambord ‘Westerzande’. Bij de in gebruikname 
waren er 41 bewoners en de huur was toen 
1015,- gulden per maand per wooneenheid.

Toewijzing woning 
Toewijzing van beschikbare woningen verloopt 
via de woongroep. Ballotage is wellicht wat 
sterk uitgedrukt, maar het is gebruikelijk vooraf 
een gesprek te hebben met kandidaat huurders. 
Iet Dicou, penningmeester van de bewoners-
commissie, vertelde ons dat er momenteel weer 
een wachtlijst is van personen die graag in hun 
complex aan de Zanderijweg komen wonen. 
Om in aanmerking te komen voor een apparte-
ment is er een leeftijdsgrens tussen 55 en 75 jaar 
vastgesteld. Eén derde van de huidige 
bewoners woont er al sinds de oplevering van 
het complex in 2002. De oudste bewoonster is 
momenteel 92 jaar.
Voor meer info betreffende aanmelding:
www.degoedewoning.nl.  

’t Trefpunt
Op de begane grond is één appartement door 
De Goede Woning aangepast voor een 
ontmoetingsruimte dat ’t Trefpunt heet. 
Regelmatig vinden daar activiteiten plaats.  
Activiteiten die passen bij de leeftijden van de 
bewoners met als stelregel: “alles mag, niets 
moet”. 
Westerzande is dus geen leefgemeenschap, 
waarbij mensen alles samen doen. De bewoners 
zijn vertrouwd met elkaar, zien naar elkaar om, 
maar slaan niet door in bemoeizucht.
Sinds enige tijd ligt er naast ’t Trefpunt een 
prachtige jeu de boulesbaan waar regelmatig, 
in ontspannen sfeer, een zwaar balletje 
geworpen wordt. 

Voor meer foto’s ga naar:
www.apeldoorn-orden.nl  

Naamgeving
In de beginjaren werd er gesproken over 
Woongroep ouderen Westerzande. Als je nu 
de website van De Goede Woning bezoekt, 
wordt er gesproken over Woongemeenschap 
Senioren Westerzande. Apeldoorn West kende 
dus nog geen woongroep voor senioren en 
toen die aan de Zanderijweg gerealiseerd 
werd, was de naam Westerzande voor het 
mooie appartementencomplex een logische 
keuze. 



Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp  alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Steneker reclame. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen 
Steneker reclame en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Steneker reclame. Het gebruiken en/of kopiëren van een door Steneker Reclame gevaardigd ontwerp 

alsmede uitgevoerd door derden is verboden. 

info@steneker-reclame.nl

www.steneker-reclame.nl

Apeldoorn
Tel. 055 355 44 44

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

Nieuwe huisstijl, vertrouwde service! 

dijkgraaf.nldijkgraaf.nl



13nieuws uit de wijk

De Buurtraad De Heeze heeft in overleg met de gemeente Apeldoorn de 
Buurt mobiel opgestart. De wijkraad Brink & Orden kan gebruik maken 
van deze Buurtmobiel. Om ook de bewoners in ons wijkraadgebied te 
kunnen laten profiteren van dit mooie initiatief, hebben wij chauffeurs 
nodig. 

Buurtmobiel mogelijk ook 
actief in Brink en Orden 

Vrijwilliger en chauffeur Hans Schoenmaker vervoert Piet van Zuidam als eerste 
passagier van de Buurtmobiel. Fotograaf © Kevin Hagens

met voldoende vrijwilligers

Boek Spoormonument

Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers die 
met de elektrische auto van de Buurtmobiel 
willen rijden. Men rijdt een dagdeel of 
meerdere dagdelen per week, van 09.00 tot 
13.00 uur óf van 13.00 tot 17.00 uur. De ritten 
beginnen en eindigen bij het appartementen-
complex De Graanhof in De Heeze (daar staat 
de auto in de parkeerkelder). 
Een leuke job voor iemand die graag auto rijdt 
en graag mensen ontmoet. Bovendien helpt u er 
iemand mee. Heeft u belangstelling? Ook is er 
behoefte aan iemand die de inkomende 
aanvragen per telefoon doorgeeft aan de 
chauffeur. Laat ons weten of u zich als vrijwil-
liger hiervoor wilt aanmelden.

Wat kunt u verwachten?
•  Een vrijwillige chauffeur brengt u met een 

elektrische auto (op afspraak) van deur tot 
deur.

•  Elke werkdag wordt er van 09.00 tot 17.00 uur 
gereden.

•  Binnen Orden, het Orderbos, Brinkhorst, 
Driehuizen, Waterloo en omliggende buurten.

•  Ook rijden wij naar het Gelre ziekenhuis en 
het station (achterzijde).

•  Een rit kost € 1,50 (binnen één uur weer gratis 
terug).

•  Liefst een dag van te voren reserveren, maar 
is niet vereist.

Zonder chauffeurs m/v 
geen buurtmobiel voor ons 

wijkraadsgebied!

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer 
informatie?  
Mail dan naar: wijkraad@brinkenorden.nl of 
verkeer@brinkenorden.nl. Of neem contact 
op met John Verhoek: M 06 - 81 40 53 93.

Het vorig jaar geopende 
spoormonument (op de hoek van de 
PWA-laan en de Prinses Beatrixlaan) 
heeft een mooi vervolg gekregen.  
Onno de Vries, die lange tijd in 
Apeldoorn boven het station woonde,  
was bezig met de afronding van zijn 
boek over De Baronnenlijn toen hij bij 
toeval het spoormonument ontdekte.  
Het ‘lijntje’ naar de wijkraad was 
snel gevonden. Resultaat: het 
spoormonument staat in het boek dat 
afgelopen oktober is uitgekomen!  

Bent u geïnteresseerd in het boek? 
Het is te koop bij de Primera, 
Ordenplein.
Titel: De spoorweg Apeldoorn-
Hattemerbroek 1887-1972
geschreven door Onno de Vries
ISBN 978-90-830033-3-7

Het monument heeft ook een aantal 
reacties opgeleverd. Zoals de brief 
hiernaast die we van een bewoner uit 
onze wijk hebben ontvangen.  
Herkenbaar voor velen?



Laan van Orden 199 - 7312 KH Apeldoorn

T 055 356 08 04

E info@devischmarkt.nl

Welkom bij Viswinkel 
DE VISCHMARKT

U kunt bij ons terecht voor een
ruim assortiment vis, 

altijd lekker vers en gezond
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afgevaardigde Amerikaanse overheid aanwezig

Herdenking Keienmonument
Op 29 november 2019 was de jaarlijkse herdenking bij het Keienmonument aan de 
Sportlaan. Bij deze herdenking worden de gebeurtenissen rond 28 november 1944 
herdacht. 

Als de geallieerden de rivieren in Brabant 
hebben bereikt, wordt het verzet in Nederland 
steeds heftiger. Prins Bernhard geeft vanuit 
Engeland de opdracht om meer structuur aan te 
brengen in al de verschillende groeperingen 
die actief zijn binnen het verzet. 
Hiertoe wordt er besloten om rayon- en 
districtshoofden naar Utrecht te roepen om 
daar te vergaderen op 22 november. 
Om iedereen daar te krijgen worden koerier-
sters ingezet. Eén daarvan is de 19-jarige Lenie 
Mostert, maar door een ongelukkig toeval valt 
zij, met de schriftelijke uitnodiging voor de 
vergadering op zak, in handen van de SD.  
De Duitsers zijn nu dus op de hoogte waar  
en wanneer de belangrijke kopstukken van het 
verzet bijeen komen.
Tijdens deze vergadering worden ze overval-
len door SS en Wehrmacht en de gevangenen 
worden ’s nachts per vrachtwagens over-
gebracht naar het cellencomplex van de 
Willem III.

Om de verzetsstrijders die op de WIII gevan-
gen zaten te kunnen bevrijden, voerden drie 
verzetsstrijders, J. ‘Frank’ van Bijnen, S. ‘Paul’ 
Esmeijer en H. Verschoor op 28 november een 
verkenning uit ter voorbereiding op de 
bevrijding van deze mannen. Deze verkenning 
leidde tot een vuurgevecht met Duitse soldaten 
waarbij Esmeijer om het leven kwam. Van Bijnen 
overleed twee dagen later aan zijn verwondin-
gen, Verschoor overleed in 1945 in een Duits 
concentratiekamp. De Duitsers vinden een 
situatieschets en aantekeningen bij Van Bijnen 
en daardoor weten ze dat ze een goede vangst 
hebben gedaan. Om te voorkomen dat het 
bevrijdingsplan alsnog uitgevoerd zou worden, 
brachten de Duitsers twaalf Nederlandse 
gevangen verzetsstrijders en een Amerikaanse 
piloot ter dood. Dit jaar was er voor de eerste 
keer een afvaardiging aanwezig namens de 
Amerikaanse overheid om stil te staan bij de 
dood van Eerste luitenant Bill Francis Moore. 

Ter nagedachtenis: Bill F. Moore

Op 29 april 1944 wordt de Liberator van 1st 
luitenant Bill F. Moore boven Duitsland 
aangeschoten. Het toestel kan in de lucht 
gehouden worden tot boven de Veluwe.  
Daar verlaat de bemanning per parachute het 
vliegtuig, waarna het toestel tien kilometer 
verderop in Uddel neerstort. De bemannings-
leden komen veilig aan de grond en verbergen 
zich in de bossen. Bill en één van zijn collega’s 
worden door verzetsmensen overgebracht  
naar een schuilplaats waar later nog drie 
Amerikaanse vliegers worden verborgen.  
Door verraad moeten zij naar een ander adres; 
daar wordt Bill gearresteerd en overgebracht 
naar de Willem III-kazerne. 
Als enig Amerikaans staatsburger wordt hij ook 
geëxecuteerd aan de Sportlaan op 2 december 
1944, nadat hij tevergeefs een beroep op zijn 
recht om als Amerikaans krijgsgevangene te 
worden behandeld. Hij is begraven op het 
Amerikaanse Ereveld in Margraten.
 
Ter nagedachtenis aan hen is het Keienmonu-
ment opgericht waarop alle namen vermeld 
staan. Sinds begin jaren ‘80 worden de 
gebeurtenissen jaarlijks op deze plek herdacht. 
De namen van Esmeijer en van Bijnen leven 
voort in de naamgeving van de Samuel Esmeijer 
corridor (Nederlandse Politie Academie) en de 
Koning Willem III / Frank van Bijnenkazerne.

Al voor de 6e keer was uw wijkraad aanwezig 
bij deze herdenking en heeft dit jaar ook een 
bloemstuk ter nagedachtenis gelegd.

Wilt u nog wat uitgebreider lezen over wat 
deze mannen voor onze vrijheid betekent 
hebben, dan is onderstaande link een goede 
optie:
www. bevrijdingvandeveluwe.nl/keienmonu-
ment-apeldoorn

bron: de brochure Het Keienmonument  
door Fred Klijndijk
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Amateurkunst- en hobbyroute 
12 en 13 september 2020
Ook dit jaar vindt de 2-jaarlijkse route plaats en wel op zaterdag 12 en zondag 13 september, van 
12.00 -17.00 uur. Dit jaar exposeren we weer op diverse locaties in de wijk, in Orca, Hof van Orden of bij u thuis. 

De vorige keer, twee jaar geleden, hebben ongeveer 40 kunstenaars met een grote diversiteit aan werk zich met veel 
enthousiasme gepresenteerd. Wilt u als mede-
amateurkunstenaar of hobbyist ook deelnemen 
aan deze route dan kunt u zich opgeven via: 
kunstroute_brink_orden@hotmail.nl 
Wij nemen vervolgens contact met u op. 

Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u 
ook bellen naar:
Toos Tijink              06 25 06 40 05
Herman Heijke      055 355 66 84

De letterzetter is actief in onze omgeving

In het voorjaar van 2019 is op diverse 
plaatsen in onze wijk Brink en Orden 
geconstateerd dat de letterzetter (een 
keversoort) actief is in met name 
naaldbomen. 

Ze zijn vooral actief bij zwakke en/of zieke 
bomen waardoor deze afsterven. Vanaf het 
voorjaar zijn ze actief en boren zich onder de 

veel aangetaste bomen gekapt en nieuwe bomen geplant

bast van de stam waardoor de boom sterft. 
Diverse bomen zijn daardoor gekapt o.a. aan 
de Asselsestraat, voorbij het sportveld het 
Orderbos, in het Kroondomijn en aan de 
Soerenseweg (richting Hoog Soeren).
Op 15 november jl. was er weer een boom-
plantdag, en zijn er op diverse plaatsen nieuwe 
bomen geplant. Jasper Wiersema (Voorman 
vakgroep bomen van de Gemeente Apeldoorn) 

heeft een lijstje doorgegeven van bomen en 
struiken die inmiddels zijn aangeplant. In het 
bosplantsoen zijn dat: de eenstijlige meidoorn, 
sleedoorn, krentenboom, hazelaar, vuilboom, 
liguster, vlier en aalbes. De volgende grote 
bomen moeten het gebied weer groener 
maken: grove den, mammoetboom, Koreaanse 
zilverspar, moseik, wilde appel en de tamme 
kastanje.

De keversoort letterzetter vreet zich een weg door de stam van de boom.
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Heel wat bewoners hebben bij ons aangegeven dat zij het winkelcentrum erg ‘stenig’ 
vinden. De vraag was of er meer bomen, struiken en bloemen geplant kunnen worden, 
zodat het er wat gezelliger uit zou zien. We hebben dit in het verleden meermalen bij de 
gemeente aangekaart. Geld was steeds een reden om het uit te stellen. Maar ons geduld, 
en het steeds weer op de agenda plaatsen, is beloond! Want tegelijkertijd kwam van 
diverse kanten het verzoek bij de gemeente  om de binnentuin van het gezondheids-
centrum levendiger en toegankelijk voor mindervaliden te maken. Dit was een mooie 
gelegenheid om het geheel, dus inclusief het winkelcentrum, eens aan te pakken. 

Er zijn veel overleggen geweest tussen 
gemeente, de huisartsen, fysiotherapeuten,  
de eigenaar van de panden en de wijkraad. 
Ook is in het voorjaar van 2019 een informatie-
bijeenkomst geweest voor de omwonenden. 
Bewoners kregen inzage in de plannen en 
konden ideeën aangeven. 

De binnentuin van het gezondheidscentrum 
wordt een ‘beweegtuin’. Er komt een oefenpad 
met verschillende ondergronden, zoals 
kiezelsteen en rubberen tegels. Zeer geschikt 
voor cliënten van de fysiotherapie om hierop  
te oefenen. Er worden beweegtoestellen 
geplaatst waarop arm- en beenspieren 
geoefend en gesterkt kunnen worden. Eén van 
deze toestellen is ook geschikt voor rolstoelers. 
En iedereen die dit wil, mag gebruik maken van 
deze toestellen.  

In het midden wordt een gazon gezaaid dat 
omzoomd is door planten en bamboe. De 
paden rondom de beweegtuin worden wat 
smaller zodat er nog meer groen kan komen. 
Moe geworden van alle oefeningen kun je 
uitrusten op één van de drie banken, te midden 
van het mooie groen dat er geplant wordt. Dus 
ook een mooie plek om gewoon even lekker te 
zitten of te praten met een buurtbewoner. 
De wijkraad is met de gemeente in gesprek om 
bij de ingang aan de kant van snackbar Kokkie 
een pergola te laten maken. De gemeentelijke 
financiën zijn weliswaar op, maar wij hebben 
nog wat in het potje ‘landschappelijke 
verfraaiing’ dat we daar mooi voor kunnen 
gebruiken. 

Als u dit stukje leest wordt er druk gewerkt aan 
deze beweegtuin, de officiële aftrap is op 12 
februari door wethouder Stukker gedaan. Wij 
verwachten dat dit een mooi en beweeglijk stuk 
van Orden zal worden!
Bij het winkelcentrum komt ook meer groen, 
door het planten van twee bomen en een 
taxushaag voor Kokki. Ook bij de afvalcontai-
ners wordt een boom geplaatst. Tegen de gele 
wand bij de parkeerplaats zullen een aantal 
plantvakken gecreëerd worden en bij het 

Beweegtuin en het winkelcentrum

parkeerterrein een stoepgedeelte omgevormd 
tot plantvak. Aan de zijde van de Laan van 
Spitsbergen worden zeven bomen geplant. 
Op bijgaande tekening kunt u het allemaal 
bekijken. Voor meer informatie en een grotere 
kaart verwijzen we u naar de gemeentelijke 

website: www.apeldoorn.nl/ter/projecten. 
Al deze werkzaamheden staan voor dit jaar in 
de planning. In een volgende fase komen aan de 
buitenkant van het winkelcentrum nog drie 
bomen, bij de andere bomen die er al staan. 

Er waren bewoners met fantasierijke ideeën, 
maar de werkelijkheid is nu eenmaal dat we 
rekening moeten houden met parkeerplaatsen, 
veiligheid, zichtbaarheid en kosten. Wij zijn er 
erg blij mee dat het winkelcentrum groener en 
vriendelijker gaat worden én dat er een plek is 
waar bewoners kunnen bewegen en elkaar 
ontmoeten. 

Weer een mooi stukje Orden!

nieuwe boom, boomsoort vermeld in tekening

bestaande boom

nieuwe boom, tweede fase

gazon

te verwijderen boom 

kleurrijke vaste plantenborder

beukenhaag (bestaand)

taxushaag nieuw

hoge solitaire heester

hoge bamboe

lage heesters

wandelpad gebakken klinker

plantvak omvormen tot parkeerplaats

oefenpad met verschillende materialen en 
hoogteverschillen

diverse beweegtoestellen

verstevigd gras
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Trim Apeldoorn wil met je hardlopen

Uitdaging

Wat te doen bij verward gedrag
Maakt u zich zorgen over iemand die zich verward gedraagt?  

Ga nu de uitdaging aan om onder verantwoorde begeleiding te 
gaan hardlopen! TRIM Apeldoorn nodigt je uit om, nu de lente 
weer in aantocht is, enthousiast en verantwoord met sporten te 
beginnen.

Op dinsdag 24 maart 2020 om 19:00 start TRIM Apeldoorn, alweer voor 
de elfde keer, een beginnersgroep. Gedurende 12 weken word je, onder 
deskundige begeleiding, klaargestoomd om 5 km. aaneen te kunnen 
hardlopen. Dat doe je door op dinsdagavond 19:00 en zaterdagmorgen 
9:00 uur deel te nemen aan deze beginnersgroep. Na die 12 weken kan 
je aan onze reguliere activiteiten deelnemen en in het najaar mee gaan 
trainen voor bijvoorbeeld de ‘Centraal Beheer Acht van Apeldoorn’ van 
2021.
Het is van belang om over een goede gezondheid te beschikken. Vind je 
hardlopen leuk en ben je nu al in staat om 5 minuten ‘hard’ te lopen, meld 
je dan aan voor de introductie-bijeenkomst. We geven dan voorlichting 
over de opzet van deze beginnerscursus.  

Wanneer 
woensdagavond 18 maart 2020 om 19:30 uur

Waar
StayOkay aan de Asselsestraat 
(voormalige Jeugdherberg)

Aanmelding
via secretariaat@trim-apeldoorn.nl

Als je gaat deelnemen aan de beginnerscursus 
betaal je € 35,- waarvoor je ook een Trim 
Apeldoorn loopshirt ontvangt. Voor meer 
informatie kan je terecht bij de secretaris: 
J. van der Pols, T 055 - 367 04 50. 
Meld je snel aan, het maximum aantal 
deelnemers bedraagt 20. 

Kijk voor meer informatie over Trim Apeldoorn 
op onze website: www.trim-apeldoorn.nl.

Dan kunt u bellen met  het regionaal 
advies- en meldpunt verward gedrag 
T 088 933 55 00 (gratis en anoniem).
Bij dit advies- en meldpunt werken 

opgeleide hulpverleners die u kunnen 
adviseren of verder helpen. 
Het telefoonnummer is dagelijks 
bereikbaar van 9:00 tot 23:00 uur. 

Is er dringend hulp nodig of direct 
gevaar? Dan belt u 112.
Meer info op www.apeldoorn.nl/
verwardgedrag



Wijkcentrum Orca
Wijkcentrum Orca aan de Germanenlaan 360 ligt centraal in de wijk Orden. Dagelijks 
worden er door de verschillende verenigingen en organisaties die zich in het wijkcentrum 
huisvesten, verschillende activiteiten voor de wijk georganiseerd. Voorbeelden hiervan 
zijn Meer Bewegen voor Ouderen, bingo, spelletjes, geheugenfitness, muziek en dans. 

Daarnaast organiseert de Sociaal Beheerder van 
het wijkcentrum verschillende activiteiten voor de 
wijk, zoals een fotopresentatie, muziekmiddag, 
creatieve workshop en regelmatig een theater-
voorstelling voor de kinderen uit de wijk. 

Creatief en Koffie
Wekelijks op donderdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur kunt u aanschuiven bij ‘Creatief en 
Koffie’ in wijkcentrum Orca. Iedereen is welkom. 
Neem eigen hobbymaterialen mee en ga daarmee 
aan de slag. De één is bijvoorbeeld aan het 
schilderen of tekenen en de ander is bezig met 
handwerk of maakt kaarten. Elkaar ontmoeten en 
inspireren staat centraal, samen creatief bezig zijn 
onder het genot van een kop koffie/thee en 
ondertussen een goed gesprek. De kosten voor 
deze activiteit zijn E1,50 per keer, dit is inclusief 
onbeperkt koffie/thee. Lijkt het u leuk om samen 
creatief bezig te zijn, loop dan een keer 
vrijblijvend binnen.

Tussen Muziek en Koffie
Elke tweede en vierde maandagochtend van de 
maand wordt er op maandagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur gezamenlijk muziek gemaakt bij 
‘Tussen Muziek en Koffie’ in wijkcentrum Orca. Lijkt 
het u leuk om een keer mee te doen of wilt u 
alleen gezellig komen luisteren dan is dit mogelijk.  
Voor E 1,50 kunt u aanschuiven, dit is inclusief 
onbeperkt koffie/thee.

Contactpersonen
Voor vragen en/of opmerkingen over het 
programma kunt u contact opnemen met Ingvild 
Lith de Sociaal Beheerder van wijkcentrum Orca, 
E ilth@accres.nl of T 06 13 144 371  
Heeft u zelf een ruimte nodig voor een activiteit, 
workshop of een verlengde huiskamer voor een 
feestje? Dan kunt u contact opnemen met  
Wim de Weerd, beheerder van wijkcentrum Orca, 
E wdeweerd@accres.nl of T 06 20 110 582.

Kijk voor een actueel programmaoverzicht van de 
agenda op www.zaalhureninapeldoorn.nl/
locaties/orca

20 welzijn

Creatief en Koffie in Orca

Muziek en Koffie in Orca

creatief, muziek en natuurlijk... koffie



21welzijn

Keten Groen de Houtwal
Aan de Asselsestraat aan de rand van park Berg en Bos (de vroegere gemeentewerf) is 
Keten Groen de Houtwal gevestigd. Het is een arbeidsmatige dagbestedingsplek voor 
allerlei mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Dat kan van alles zijn. Van iemand 
met een chronische ziekte, een burnout of met NAH (niet aangeboren hersenletsel).” 

Werkbegeleider Christa Romeo vertelt 
enthousiast over deze fraai gelegen voorzie-
ning, die een aantal jaren geleden op deze plek 
is gestart. “De locatie is prachtig. Vooral in de 
zomer. Er zijn openslaande deuren en dan hoor 
je de vogeltjes fluiten. En je kunt heerlijk buiten 
koffie drinken. De rust is heel fijn.” 

We kijken eerst waar behoefte aan is
“Keten Groen de Houtwal bestaat uit twee 
groepen, de binnen- en de buitengroep en is uit 
verschillende organisaties ontstaan: Siza,  
‘s Heeren Loo, Riwis, Iriszorg, Lucrato en Pluryn. 
Deelnemers kunnen na hun aanmelding en een 
intakegesprek twee keer meedraaien om te 
beoordelen of het ze aanspreekt. “We kijken 
waar behoefte aan is. De standaarddagdelen 
zijn drie uur, maar gaat dat nog niet dan is een 
uurtje ook prima. We hebben ongeveer 40 
deelnemers in de binnengroep. Sommigen 
komen één dagdeel anderen 6 of 7 dagdelen. 
De binnengroep maakt producten voor de 
verkoop. We proberen opdrachten aan te 
nemen. Dat lukt tot nog toe aardig.” 

De pittenzakken-opdracht (een kussentje gevuld 
met pitten om op te warmen in de magnetron) is 
net afgerond. Het maken van tasjes en 
afvalzakken van vlaggenstof is nu in volle gang. 
“Ik ben trots op de samenwerking met de 
verschillende partijen die afvalproducten 

leveren, bijvoorbeeld de Veluwse Vlaggen-
industrie. En op de markten waar we mogen 
staan.” 

Waardering en verkoop
In een hoek van het lokaal staan stellingen 
waarop het assortiment te zien is. Het varieert 
van kaarsenstandaards, tassen, onderzetters  
en vogelhuisjes. Vooral de insectenhotels 
verkopen momenteel, net als vogelvoeder-
producten, heel goed. Verkooppunten zijn: 
woonzorgcentrum Mandala, kringloopwinkel 
de Waterlelie in Loenen en op verschillende 
markten o.a. bij de Stadsakkers aan de 
Dommeweg en Ontmoet & Co aan de Rogge-
straat. Het is de waardering en dat wat ze 
maken wordt verkocht. Daar halen de deelne-
mers, volgens Christa, het meeste plezier uit.  

En talenten worden zeker benut. “Er komt een 
man die heel goed kan tekenen. Hij maakt 
kaarten, tot in detail nagetekend van een foto. 
Zo mooi. Die worden ook verkocht.” 

De krenten in de pap
Collega Herman Kettelerij is participatiecoach 
(zoals hij zijn functie met een mooi woord zelf 
noemt) van de buitengroep van Keten Groen 
de Houtwal. Hij komt ook even binnen in het 
lokaal om iets over de werkzaamheden te 
vertellen van de groep die hij begeleidt. 
“We onderhouden tuinen op verschillende 
locaties. Bijvoorbeeld in het Boschbad, de 
tuintjes van Riwis-huizen (dat zijn wel een stuk 
of zestig) en de begraafplaats aan de 
Soerenseweg. Ook in de wijk Orden onder-
houden we in verschillende straten de groen-
stroken. Al met al zitten wij ook wel aan de 
veertig deelnemers.” Er zijn succesverhalen. 
De participatiecoach is er zichtbaar trots op. 
“We hebben ook een dame gehad die hier een 
opleiding heeft gevolgd en nu bij de gemeente 
Apeldoorn aan het werk is. Dat zijn de krenten 
in de pap.” 

talenten worden benut

In de werkplaats van Keten Groen worden verkoopbare producten gemaakt.

Ook buiten werken kan 
bij Keten Groen.

Creatief en Koffie in Orca

Muziek en Koffie in Orca



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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Voormalige Fotovakschool wordt  
verbouwd ten behoeve van Riwis
De voormalige fotovakschool aan de Henri Dunantlaan 2 is verkocht aan Ultiem Wonen. 
Ultiem Wonen is een onderdeel van Cityside Appartments en heeft als doel te voorzien in 
een ‘Zorg- en Ondersteuningsvraag’. Het pand zal worden verbouwd naar een gebouw 
voor cliënten van Riwis en Tactus. In dit pand was oorspronkelijk een huishoudschool 
gevestigd. Vernieuwbouw zal uitsluitend binnen het huidige gebouw plaatsvinden.

Tactus (verslavingszorg inclusief preventie) 
blijft gebruiker met 22 eenheden. Riwis Zorg & 
Welzijn wordt nieuwe gebruiker van ca. 35  
(of 6 meer) eenheden voor beschermd wonen. 
De huidige bestemming is ‘maatschappelijke 
doeleinden’. Daarom is een bestemmingsplan-
wijziging niet vereist. Wegens bouwkundige 
aanpassingen is wel een omgevingsvergunning 
nodig. Voordeuren van eenheden zijn allen 
inpandig. Dit is gunstig voor de beheersbaar-
heid binnen het gebouw. Er worden alleen 
mannen van gemengde leeftijd geplaatst  
(dus niet alleen jongeren). Dag- en nacht-
begeleiding voor Tactus en Riwis vindt 
permanent plaats. In de nacht zijn 2 à 3 
begeleiders aanwezig.

Met het oog op onderlinge goede verhou-
dingen tussen, communicatie met en informatie 
aan direct omwonenden, c.q. alle betrokkenen 
en ter voorkoming van eventuele overlast, is  
het zinvol geacht afspraken te maken en vast  
te leggen in een convenant. Dit convenant is  
afgelopen november ondertekend door  
Riwis Zorg & Welzijn, Tactus Verslavingszorg, 

Gemeente Apeldoorn, Verenigingen van 
eigenaren van de ‘Sprengenstaete’ en 
‘Residence Sprengen’ en de Wijkraad Brink & 
Orden.

De belangrijkste afspraken in het convenant 
zijn:
a.  Riwis en Tactus zijn verantwoordelijk  

voor de organisatie van:
• operationeel overleg
• omgevingsoverleg
• spreekuur.
Zij zijn tevens belast met het voorzitterschap en 
leveren van secretariële ondersteuning. 

b.  De (lntensief) Beschermde Woonvoorziening 
c.q. de leden van de doelgroep, zal/zullen 
t.a.v. direct omwonenden de als maatschap-
pelijk normaal geachte gedragsregels in acht 
nemen. Bij voortdurende overschrijding van 
deze regels door een cliënt van de woon-
voorziening kan verwijdering uit de woon-
voorziening plaatsvinden. 

c.  Klachten over het niet nakomen van de 
hierboven genoemde gedragsregels, alsmede 
incidenten en calamiteiten kunnen recht-
streeks worden gemeld bij de woon-
voorziening. Deze neemt - afhankelijk van de 
aard van de overschrijding van de gedrags-
regels - direct passende maatregelen en 
informeert waar mogelijk en zonodig direct 
de melder. 

d.  Van overlastmeldingen wordt door de 
woonvoorziening (dienstdoende medewer-
ker) rapportage bijgehouden waarin staat 
vermeld: 

• datum en tijd 
• aard van overlast
• actie ondernomen door Riwis, Tactus;
• eventueel vervolgafspraak
•  vastgelegd eindcommentaar van de melder. 

e.  Wijzigingen en/of aanvullingen van de 
convenantafspraken zijn in onderling overleg 
mogelijk. 

f.  Riwis en Tactus stellen een telefoonnummer 
beschikbaar voor vragen en opmerkingen uit 
de buurt. Dit telefoonnummer is 06 344 927 62 
(teamleider Henri Dunantlaan). 

Naar verwachting is hiermee een goede 
regeling naar de aanwonenden en andere 
betrokkenen bereikt.

Voormalige fotovakschool aan de Henri Dunantlaan

convenant ter voorkoming van overlast
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afwachten of ombouw Westpoint naar appartementen door kan gaan

Westpoint

Aanzicht vanaf 
Vosselmanstraat

Na de informatieavond van afgelopen 
september is er enige tijd geen nieuws 
geweest. Dit kwam door onzekerheid of de 
landelijk spelende stikstofkwestie de bouw 
zou kunnen vertragen. In het najaar van 
2019 heeft de provincie groen licht 
gegeven op de stikstofberekeningen bij de 
geplande verbouwing van het Westpoint. 
Hierdoor kunnen de projectontwikkelaar 
BUN en de gemeente Apeldoorn verder 
gaan met de noodzakelijke procedures.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft een 
paar keer de plannen beoordeeld. Vorig jaar 
heeft de CRK positief over de plannen 
geoordeeld. Aandachtspunt blijft nog even  
de wijze van schoonmaken en opnieuw 

Bestemmingsplan
De procedure voor wijziging van de thans 
geldende kantoorbestemming naar een 
woon bestemming loopt in de eerste helft van 
2020. Tijdens de ter visielegging kunnen 
zienswijzen op de plannen door belanghebben-
den bij de gemeente worden ingediend. 
Vervolgens wordt er door het ambtelijk 
apparaat een zogenaamde zienswijzennota 
opgesteld. Die nota wordt via met het 
ontwerp-bestemmingsplan aangeboden aan de 
gemeenteraad. Het is aan de gemeenteraad om 
de plannen wel of niet goed te keuren. Als er 
door belanghebbende geen bezwaren worden 
aangetekend tegen een goedkeurend besluit 
van de gemeenteraad, zou na de zomer van 
2020 gestart kunnen worden met de verbouw. 
Het is nu afwachten of de plannen door kunnen 
gaan en wanneer.

behandelen van de huidige natuurstenen 
gevelplaten. In de eindfase van de verbouwing 
zal ook de openbare ruimte worden aangepakt.

Parkeren
In gesprekken tussen buurtcomité, gemeente en 
wijkraden wordt gesproken om het toekomstige 
parkeren in goede banen te leiden. Gedacht 
wordt aan een systeem van vergunning 
parkeren voor bewoners van het Westpoint en 
het doodlopende deel van de Sprengenweg. 
Aandachtspunt daarbij zijn de zogenaamde 
bloktijden waarin uitsluitend door vergunning-
houders geparkeerd kan worden. De gemeente 
heeft aangegeven niet meer vergunningen uit te 
geven dan er openbare parkeerplaatsen zijn.

Achterzijde Westpoint gebouw
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Spartahof gereed, is het plan geslaagd?
Onlangs was uw wijkraad in gesprek met Abe van den Hoff, bewoner in de nieuwe 
buurt Spartahof in onze wijk. Abe vertelde dat hij in de wijk Brink & Orden is geboren en 
na diverse omzwervingen binnen en buiten Apeldoorn weer is neergestreken in zijn oude 
buurt. Al meerdere jaren fietste hij geregeld langs het braakliggende bouwterrein van de 
voormalige rijwielfabriek van Sparta om te kijken of er al bouwplannen waren. Ineens 
stond er in de zomer van 2017 een bouwbord. 

Onmiddellijk daarna heeft Abe ingetekend en 
toen bleek al dat er niet veel keus meer was. 
Gelukkig was er nog een woning die hem beviel. 
Hij heeft de woning gekocht in september 2017 
en woont er sinds februari 2019. Het bevalt hem 
er heel goed. De woningen zijn voorzien van 
warmteterugwinning en zonnepanelen die 
geïntegreerd zijn, waardoor deze niet opvallen. 
De woningen zijn nagenoeg energieneutraal, 
maar zijn nog wel op gas aangesloten. Abe 
noemde de terugkeer in zijn geboortewijk “een 
feest van herkenning”. 

KIndvriendelijke buurt
In zijn buurt zijn ook veel gezinnen met kinderen 
neergestreken. Iets wat veel gezelligheid brengt. 
Daarnaast zijn er geregeld gezamenlijke 
activiteiten zoals een barbecue en met de 
jaarwisseling een vuurwerkshow (met vergunning 
van de gemeente). De buurt is kindvriendelijk 
ingericht. In de buurt zelf kan niet hard worden 
gereden. In het project zijn leuke speel- en 
groenvoorzieningen (groene veldjes en 
beukenhagen) naar tevredenheid van veel 
buurtbewoners meegenomen. 

Gestilleerde fietsen op dak van hoekwoning langs PWA laan.

Groene doorkijk vanaf PWA laan naar de Driehuizerspreng
Voetpaden in gebakken straatstenen in kleur die aansluit op de kleur van de gevelsteen Wandelen langs de Driehuizerspreng bij Spartahof

teruggekeerde bewoner Abe van den Hoff: “een feest der herkenning.”



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 .

ORDERPARKWEG 3
VEENWEG 38F
APELDOORN
TEL. 055-3551175
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Hard rijden en parkeeroverlast
Naast alle tevredenheid is er ook kritiek op de 
PWA-laan. Er wordt veel te hard gereden. 
Drempels aanleggen lijkt Abe geen goed idee. 
Het is door het drukke en snelle verkeer lastig 
om de PWA-laan over te steken om te gaan 
buurten bij de overburen of om naar de stad te 
fietsen. Het uitzicht op de PWA-laan wordt 
gehinderd door de langs-geparkeerde auto’s, 
ondanks dat de parkeerplaatsen dicht bij de 
uitrit zijn komen te vervallen. 

Speelplek Het achterpad is zorgvuldig ontworpen onder meer te zien 
aan beukenhagen en eenheid in mooie toegangspoorten. 

Op onze vraag over eventuele parkeeroverlast 
antwoordt Abe dat de parkeergelegenheden 
behoorlijk vol staan. De problemen met de vele 
geparkeerde bedrijfsbusjes, tijdens het 
betrekken van de woningen, hebben zich niet 
meer voorgedaan.

Details zijn bijzonder
Al wandelend door de buurt valt het op hoe 
zorgvuldig met de inrichting van de buurt is 
omgegaan. Erfafscheidingen langs zijtuinen en 

Stijlkenmerken van de oorspronkelijke fabriek komen 
terug in metselwerk, kozijnen en lateien.

achtertuinen zijn mooi ontworpen en uitge-
voerd. Stijlelementen uit de oude Spartafabriek 
zijn op een goede manier meegenomen. 
Voetpaden zijn uitgevoerd in gebakken 
straatstenen met een kleur die past bij de 
gevelsteen. Klein detail: zelfs de regenpijpen 
zijn bijzonder. Het loont echt de moeite om 
wandelend dit buurtje te verkennen. 

Het verkeer in onze wijk
Regelmatig ontvangt de wijkraad een 
klacht van één of meerdere wijkbewoners 
over te hard rijden in hun woonstraat of 
buurt. Deze klachten worden door de 
wijkraad doorgezet naar de afdeling 
verkeer van de gemeente Apeldoorn. 
Deze laat, in overleg met de wijkraad, 
een periode een matrixbord in de 
desbetreffende straat ophangen. 

Met deze snelheidsmetingen bleek dat rond de 
50% van de automobilisten en motorrijders zich 
aan de toegestane snelheid houdt. Rond de 40% 
van de weggebruikers rijdt tot 10 km per uur te 
snel en 10% rijdt veel sneller dan toegestaan. 
De vraag is óf woonstraten op de schop 
moeten, omdat een kleine groep weggebruikers 
veel te hard rijdt. 
Bij de gemeente is men van oordeel, dat het 
aanleggen van (nog meer) verkeersdrempels 
het probleem slechts ten dele oplost. Heel de 
woonwijk vol verkeersdrempels leggen komt het 
rijcomfort niet ten goede, even afgezien van de 
kosten. Daarbij veroorzaken verkeersdrempels 
ook overlast in de vorm van trillingen.

Te hard rijden door woonstraten is een 
mentaliteitskwestie en kan lastig worden 
opgelost. Als wijkraad blijven wij echter ‘vinger 
aan de pols’ houden en bij extreme situaties 
zullen wij de verkeersdeskundige(n) van de 
gemeente blijven benaderen. 

Veilig Verkeer Nederland Stickeractie 
Voor 30 km/uur gebieden heeft Veilig Verkeer 
Nederland kliko stickers beschikbaar. Door op 
de zijkant van de groene en grijze container 
een 30 km-sticker te plakken worden automobi-
listen geattendeerd op de maximumsnelheid.  
De containers staan slechts één- of tweeweke-
lijks zichtbaar zijn langs de weg. Daarom valt 
de 30 km-sticker (anders dan bij verkeersbor-
den) juist meer op. Bovendien zal iedereen die 
de sticker op de eigen kliko heeft geplakt, zelf 
ook minder geneigd zijn om te snel te rijden. 

Uw wijkraad doet mee aan deze ludieke actie 
en zal 500 ‘30 km-stickers’ via deze uitgave van 
het wijkblad verspreiden. Zit er geen 30 
km-stickers in uw wijkblad, dan kunt u deze 
(samen met uw buren of straat) aanvragen bij 
Veilig Verkeer Nederland. U kunt bellen naar 
het VVN Servicecentrum, T 088 524 88 00 of 
stuur een mailbericht naar info@vvn.nl. 
Een beperkt aantal is gratis te bestellen.
Het is niet de bedoeling dat deze stickers op 
lantaarnpalen worden gepakt. 

29 verkeer en veiligheid
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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 

Wijkblad redactie
•   Margaret Bakker 

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

Secretariële ondersteuning 
commissies
• Mary Verhoek

Kascommissie
• de heer J. Karman
• de heer Th. van Essen
• de heer Th. van Kerkhof (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. 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 15 april 2020
Locatie 
Scholengemeenschap Sprengeloo
Sprengenweg 81, ingang Prinses 
Beatrixlaan
Tijd 
Aanvang 20.00 uur 
Zaal open vanaf 19.30 uur

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 van oktober 2019

4. Financieel verslag 2019
 Verslag kascommissie
5.   Bestuurlijke zaken 
 6. Verslagen van de Commissies: 
 Welzijn 
 Bouwen en Wonen 
 Groen en Kunst 
 Verkeer en Veiligheid
7. Pauze
8.  Mede-wijkbewoners vertellen over hun 

initiatief voor de wijk. 
U kunt stemmen welk voorstel(len)  
uitgevoerd kan (kunnen) gaan worden.

9.  Rondvraag en sluiting

Na afloop kunt u met een drankje napraten.

U bent van harte welkom!

De eerstvolgende uitgave van het Wijkblad 
komt uit in september 2020. De uiterlijke 
aanleverdatum voor kopij van die uitgave is 
in de laatste week van juli 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
Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) 
spreekuur via hoofdkantoor 
T 055 - 580 19 30 

Cijfers en data over Apeldoorn 
Dataportaal Gebiedsmonitor 
www.apeldoorn.nl/dataportaal 
 
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

Advies- en Meldpunt Verward Gedrag  
dagelijks te bereiken tussen 8:30 en 23:00 uur 
T 088 - 933 55 00

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 - 784 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 

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  

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


