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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Veerkracht en verdriet

creatief in contact blijven met elkaar in coronatijd

In maart van dit jaar werden we 
geconfronteerd met corona. Overal in 
bedrijven, buurten, gezinnen en in ons 
dagelijks leven veranderde opeens van 
alles. We wisten, zeker in het begin, niet 
wat ons overkwam en te wachten stond. 
Ik sta altijd weer versteld hoe mensen juist 
dan veerkracht laten zien. 

Mijn moeder is 95 en woont in een verzorgings-
huis. Dat ging op slot. Mijn broer, zussen en ik 
konden niet meer bij haar op bezoek of samen 

met haar het dorp in om een glaasje wijn en 
bitterballen te gebruiken op een terrasje. Mijn 
moeder heeft al jaren een IPad waarmee ze 
Wordfeud speelt met zus, tante en bekenden. 
We hebben mijn moeder in no-time via de 
verpleging leren beeldbellen. Zo bleef ze in 
contact met de (achter)kleinkinderen en ons. 

En we werden creatief. Zo heb ik een aantal 
keren gezellig contact gehad met mijn moeder 
via een trap, jawel pratend over de 
beukenhaag van het verzorgingshuis.

Stimenz coronaproof
Ook Stimenz heeft samen met de vele 
vrijwilligers en haar netwerk gezocht naar 
manieren om contact te houden met elkaar. 
Ouderenadviseurs belden met hun cliënten en 
maatschappelijk werkers spraken af in Park Berg 
en Bos of het Sprengenpark. Zo leerden 
mensen ook nog eens de prachtige omgeving 
kennen van Brink en Orden.
Stimenz ontwikkelde de mogelijkheid om elkaar 
coronaproef te ondersteunen met de Kleine 
Klus en de Oppepper.  

vervolg op pagina 4...

Buurtregisseur Jan van Eijk bleef in contact met zijn moeder in het verpleeghuis.



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 Vervolg van pagina 1 ...

 Van de buurtregisseur, Jan van Eijk  

  Veerkracht en verdriet  

5 Van de wijkwethouder, Maarten van Vierssen

  Digitaal kennismaken

 Van de stadsdeelmanager, Wim Bergink

  Aan de stekker

7 Makelaar in burgerinitiatieven

8 Een kijkje in basisschool De Wegwijzer

10 Kijk in de wijk... toen en nu

  Van jeugdherberg De Spreng via De Grote Beer  

  naar hostel Stayokay

12 Gedenksteen in de Elsweg

 Geldproblemen? Vraag hulp!

13 Go4it Apeldoorn kan helpen

15 Buurtpicknick Sprengenpark

17 Groen en Kunst 

17 Het Sprengenpark 

 Koningslinde 

18 Van uw wijkraad

18 Burgerparticiatie en de wijkraad

 Wordt-lid-formulier en enquête

21 Welzijn

21 Wijkdeel Waterloo ‘Hart Veilig’

 Volleybal bij sportvereniging Hart Nodig

22 10 jaar ontmoetingsplek +Punt Orden

23  Wat te doen bij verward gedrag 

25 Bouwen en Wonen 

25 Ook Albert Heijn Sprengenpark wil uitbreiden

26 Programma Energie Apeldoorn

27 Nieuw lesgebouw Koning Willem III Kazerne

 Plan om voormalig pand Özbaktat om te vormen  

  tot woning

29 Verkeer en Veiligheid

29 Een duik in de wereld van bebording en markering

31 Ingezonden: Muziektheater Apeldoorn zoekt mannen

33 Overloop-parkeren rond Apenheul

34 Bestuur en Commissies

34 Adressen

36 Adressen en agenda 

36 Kopij Wijkblad

 Nuttige adressen

 Agenda Algemene Vergadering

va
n
 d

e
 IN

TER
IM

-V
O

O
R
Z
ITTER

Beste wijkbewoners,

Toen in maart ons wijkblad bij u op de mat 
viel, hadden we nog geen idee wat het 
coronavirus zou gaan betekenen in de 
wereld en in onze persoonlijke levens. 
Een ‘lockdown’, een versoepeling, meer 
testen, toch weer meer besmettingen, een 
discussie over wel of geen mondkapjes, 
het heeft ons zeer beziggehouden en 
voorlopig zal het dat blijven doen. 
Oud, jong, werkenden, niet-werkenden, 
iedereen is geconfronteerd geweest met het 
virus op welke wijze dan ook. Werkenden 
moesten vaak vanuit huis werken, ouderen 
moesten thuis blijven, kinderen konden niet 
naar school, ouders moesten hun kinderen 
helpen bij het schoolwerk. 

In dit wijkblad kunt u lezen hoe één van de 
scholen uit onze wijk hiermee is omgegaan 
en wat de impact is geweest voor de 
kinderen en het personeel. Dat het virus onze 
wijk niet voorbij is gegaan kunt u lezen in 
het gesprek dat wij hadden met de 
coördinator van het ontmoetingscentrum in 
Orden. Zij en haar man werden beiden 
getroffen, maar gelukkig gaat het inmiddels 
goed met hen.

Ook het werk voor het bestuur van de 
wijkraad stond op een laag pitje. Via de 
digitale nieuwsbrief hebben wij in april 
aangegeven dat u zich voor eventuele 
vragen en hulp tot ons kon richten. 
Gelukkig heeft Stimenz door haar activiteiten 
veel voor bewoners kunnen doen.

De Algemene Vergadering die zou 
plaatsvinden op 15 april is uiteraard niet 
doorgegaan. Eén van de agendapunten was 
de goedkeuring van het financieel verslag 
van 2019. Dit punt schuiven we door naar 
de Algemene Vergadering die gepland is op 
woensdag 28 oktober. Mits er uiteraard 
geen (andere) beperkende voorwaarden 
zullen zijn. Mocht het zo zijn dat er een 
beperkt aantal mensen aanwezig mag zijn, 

dan zullen wij dit tijdig via onze digitale 
nieuwsbrief en via Facebook melden.  
En natuurlijk houden we rekening met de 
1,5 meter.

Gelukkig gaat een aantal dingen door 
‘alsof er niets aan de hand is’. Zoals de 
bloemenpracht in het Sprengenpark aan 
de Kennedylaan, een mooi initiatief uit 
één van onze buurten, de energie-
besparing, een nieuwe functie bij de 
gemeente in het kader van burger-
participatie, en nog meer. 
U kunt er over lezen in dit wijkblad. 

Word lid van onze vereniging! 
Al eerder heb ik u geïnformeerd over 
burgerparticipatie en de rol van de 
wijkraden. Wij, als Wijkraad Brink & 
Orden, willen graag ons (vrijwillig) werk 
blijven doen. Daarvoor hebben we u 
nodig. Want één van de vragen die de 
gemeente aan ons stelt is: 
“Wie vertegenwoordigen jullie?”. 
Dat zijn natuurlijk alle bewoners, 
ondernemers en sportverenigingen die in 
de gebieden Driehuizen, De Brinkhorst, 
Waterloo, het Orderbos en Orden wonen 
of gevestigd zijn. Wij zijn officieel een 
‘vereniging’ en dat betekent dat we 
leden moeten hebben. De leden geven 
ons bestaansrecht. U kunt lid worden. 
Zonder dat het u geld kost. U moet zich 
dan wel aanmelden. Dat kan via het 
formulier dat in dit blad gevoegd is of 
via de digitale weg. 

Wellicht voor u een kleine moeite maar 
voor de Wijkraad Brink & Orden van 
groot belang als wij straks in het nieuwe 
bestel als serieuze gesprekspartner 
gezien willen blijven. Dus: even een 
mailtje of het formulier invullen! 

Alvast dank daarvoor!

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



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

COLOFON
Wijkblad is een uitgave van wijkraad 

Brink & Orden en wordt gedrukt in een oplage 

van 7000 stuks. Meer informatie kunt u vinden 

op onze website:

www.brinkenorden.nl
Redactie 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 28 oktober 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 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 & 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

Veerkracht en verdriet 

Creatief in contact blijven met elkaar in coronatijd
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Miranda gaf gym in het Atrium van het Hof van 
Orden en bij Mandala buiten voor mensen op 
het balkon. Hofman-Zuivel kwam met zijn 
rijdende winkel 2x per week bij Mandala de 
boodschappen tot aan de deur van de 
bewoners brengen.

Onzekere toekomst
Daarnaast is er verdriet. Er word veel gevraagd 
van de mensen die corona krijgen, ernstig ziek 
worden en zelfs overlijden. Ook de impact op 
de familie, vrienden en kennissen de omgeving is 
groot. En veel mensen raken hun werk en 
inkomen kwijt. Natuurlijk zijn er allerlei vormen 
van ondersteuning, maar voor velen ontstaat er 
een onzekere toekomst.

Hulp van Stimenz
Stimenz heeft diverse vormen van 
ondersteuning waar gratis gebruik van kan 
worden gemaakt. Zo is er de speciale Stimenz 
Hulplijn waar mensen naar kunnen bellen om de 
stress in deze coronatijd te verminderen en de 
veerkracht te vergroten.
Ook kan er gebruik gemaakt worden van 
Centenkwesties waar je ondersteuning krijgt als 
er omstandigheden zijn waardoor de financiële 
situatie onder druk komt te staan. Wij werken 
met Centenkwesties met diverse organisaties 
samen zodat je nog beter wordt geholpen.

Buitenspeeldag

Als laatste wil ik nog even stilstaan bij de 
Buitenspeeldag. In Orden al jaren de dag dat 
honderden kinderen buiten spelen rond de 
Mauvestraat. Altijd weer vol enthousiasme 
georganiseerd door Antoinnette en haar 
vrijwilligers. Dit jaar kon het helaas niet 
doorgaan. Maar in plaats daarvan maakten 
vele kinderen prachtige tekeningen op hun 
eigen stoep met stoepkrijt dat via de scholen 
was verspreid. Prachtig om ook de veerkracht 
van kinderen te zien.

Stimenz Hulplijn: 
Op maandag t/m donderdag van 10.00-12.00 
uur bereikbaar via 088 784 62 63.
Centenkwesties:
Spreekuur voor Noordwest op donderdag van 
10.00-12.00 uur in CODA
www.stimenz.nl 
www.centenkwesties.nl 

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

Kinderen maken de prachtigste stoepkrijttekeningen tijdens buurtspeeldag.



Meer en meer rijden we met elektrische 
auto’s. Dat is mooi om de uitstoot en het 
geluid in de stad terug te dringen, maar 
al die auto’s moeten wel ergens worden 
opgeladen. En omdat niet iedereen 
gelegenheid heeft dat op eigen terrein te 
doen, plaatsen we als gemeente 
laadpalen aan de openbare weg. 
Fijn voor de bezitters van een e-auto, 
maar soms wel lastig omdat die plekken 

dan niet meer beschikbaar zijn voor mensen met een andere 
auto. En op plekken waar sowieso al niet heel veel 
parkeerruimte is, zoals onder meer in delen van Brinkhorst en 
Driehuizen, is dat extra lastig. Hoe gaat de gemeente met dat 
vraagstuk om?

De gemeente heeft haar beleid om aanschaf of gebruik van elektrische 
auto’s te bevorderen vastgelegd in de Verkeersvisie 2016-2030 en de 
Parkeervisie (maart 2019). Wij willen de toename van het aantal 
elektrische auto’s stimuleren en vooral faciliteren. Daarom werken we 
mee aan het realiseren van voldoende laadpalen in onze gemeente. 
Daar hebben we, samen met 43 andere gemeenten in Gelderland en 
Overijssel, spelregels voor gemaakt. Bewoners en werknemers die 

geen mogelijkheid hebben om op te laden op eigen terrein, komen in 
aanmerking voor een oplaadpunt aan de openbare weg. Als zij ook 
voldoen aan de aanvullende voorwaarden, wordt er op een passende 
plek in de omgeving (op maximaal 250 meter loopafstand van de woning 
of het werkadres) een openbare laadpaal gerealiseerd.
En hoe zit het dan in gebieden met vergunning parkeren? Of met betaald 
parkeren? Dan gelden in principe dezelfde regels als voor ieder ander. 
Tenzij anders aangegeven geldt dan ook voor de e-laadplekken de 
vergunningplicht. De uitzondering geldt alleen als er nadrukkelijk, d.m.v. 
een onderbord, is aangegeven ‘geen betaalplicht’ of ‘geen vergunning-
plicht’.

Laadpaaloverlast
Wij zijn ons ervan bewust dat de komst van laadpalen aan de openbare 
weg gevolgen heeft voor anderen in de buurt. Dat is een probleem dat 
landelijk speelt en in de toekomst misschien nog groter wordt door de 
verwachte toename van het aantal elektrische auto’s. Op de korte termijn 
hebben we daar ook nog geen oplossing voor. Wel is het zo dat auto’s 
alleen tijdens het daadwerkelijk opladen op zo’n aangewezen plek mogen 
staan. De openbare ruimte is soms erg schaars en dat vraagt van ons allen 
enig inschikken. Soms zal het onvermijdelijk zijn de eigen auto niet direct 
voor de deur, maar iets verder weg te moeten zetten.
Mocht u meer willen weten over de laadpunten voor elektrische auto’s, 
dan vindt u alle relevante informatie op: 
https://www.apeldoorn.nl/elaadpunt 

Wim Bergink, stadsdeelmanager Noordwest
E w.bergink@apeldoorn.nl
T twitter @055Noordwest
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Beste inwoner van Brink & Orden, 

Er gebeurt in deze tijd heel veel niet in 
stadsdeel Noordwest. Evenementen gaan 
niet door en ook de jaarvergaderingen van 
uw wijkraden moesten geannuleerd 
worden. Maar dat betekent niet dat we nu 
helemaal stilzitten. 

Denk bijvoorbeeld aan de ondernemers die 
hun bedrijf aanpassen aan de 1,5 meter 
samenleving, mensen die in de zorg werken en 
dagelijks aan de frontlinie staan. Of wat te 
denken van de mensen die in het belang van de 
samenleving vooral thuis zijn.

Ondanks dat ons stadsdeel zich keurig houdt 
aan alle afspraken, is er ook veel leed. 
Ouderen die nu vereenzamen omdat ze geen 
bezoek ontvangen, families die vaak maar in 
hele kleine kring afscheid kunnen nemen van een 
overledene. Of de stress die nu in sommige 
huizen ontstaat doordat families veel meer op 
elkaars lip zitten dan voorheen. Het laat zien in 
wat voor lastige en rare tijd we nu leven. 
Maar we zitten nu eenmaal allemaal in 
hetzelfde schuitje. Daarbij is het geweldig om te 
zien welke positieve energie en creativiteit er 
loskomt onder de mensen. Zo halen mensen nu 
in verschillende buurten boodschappen voor 
elkaar of bellen net even wat vaker met die 
eenzame buurtbewoner. 
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Wethouder en stadsdeelbestuurder Maarten van Vierssen. 
Fotograaf © Rob Voss

Kortom, we zijn er voor elkaar! Dat is heel  
mooi om te zien. Als kersverse wethouder van 
dit mooie stadsdeel had ik graag persoonlijk  
en face-to-face kennis met u gemaakt.  
Ik was bijvoorbeeld van plan om naar alle 
jaar vergaderingen te gaan van alle wijken.  
Toch wil ik graag alsnog kennis met u maken. 
Dat zou ik het liefst digitaal doen want een 
fysieke ontmoeting zit er helaas voorlopig niet 
in. Dus laten we elkaar thuis via de digitale weg 
ontmoeten. Heeft u een vraag aan mij? 
Of wilt u gewoon gezellig met mij praten over 
hoe het gaat met u en met de wijk? 
Stuur dan een mail naar stadsdeelmanager  
Wim Bergink: w.bergink@apeldoorn.nl. 
We nemen dan zo snel als mogelijk contact met 
u op om digitaal één op één of in kleine 
groepen met elkaar in gesprek te gaan. 
Ik zie er naar uit!

Met hartelijke groet,
Maarten van Vierssen
wijkwethouder

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

van de wijkwethouder Maarten van Vierssen

Digitaal kennismaken 

van de stadsdeelmanager Wim Bergink

Aan de stekker



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
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Meri Esmirova, de nieuwe initiatievenmakelaar van de gemeente Apeldoorn

Makelaar in burgerinitiatieven

Het is een nieuwe functie binnen de gemeente, de initiatieven-
makelaar. We zijn in gesprek met Meri Ismirowa, die sinds half 
april in deze functie werkzaam is. Waarom is deze nieuwe functie 
gecreëerd?

De gemeente wil graag de bewoners in Apeldoorn de kans geven om hun 
leef- en woonomgeving nog leuker en mooier te maken. Iedereen die een 
goed idee of plan heeft en daaraan zelf een bijdrage wil leveren, kan dit 
bij mij inbrengen. Want de bewoners weten zelf het beste waaraan zij 
behoefte hebben als het gaat om hun eigen omgeving. 
Met een mooi woord heet dat burgerparticipatie. 

Dat is mooi, is er dan een grote zak met geld beschikbaar?
Voor dit jaar is er 250.000,- euro beschikbaar gesteld. Er zijn drie catego-
rieën initiatieven: plannen die tot 2500,- kosten, die vanaf 2500,- euro en 
als laatste de ‘right to challenge’. Dit laatste houdt in dat een groep 
bewoners een deel van het werk van de gemeente wil overnemen om dit 
zelf te (laten) uitvoeren. Bijvoorbeeld de aanleg en/of het onderhoud van 
de plantsoenen in de buurt. Het geld dat de gemeente hiervoor zou 
moeten uittrekken gaat dan naar de groep bewoners. Dat gaat natuurlijk 
om grote bedragen en daarvoor moet een gedegen plan worden gemaakt. 

Wie beoordeelt of een initiatief wordt beloond en welke criteria 
worden hierbij gehanteerd?
De kleine initiatieven beoordeel ik en ken ik toe nadat ik collega’s 
geraadpleegd heb die de buurt kennen of kennis hebben van een bepaald 
vakgebied. Dat kunnen zijn de stadsdeelmanager, de wijk beheerder of 
bijvoorbeeld iemand met kennis van groen of verkeer. 
De grote initiatieven worden beoordeeld door een commissie bestaande 
uit een stadsdeelmanager, een regisseur openbare ruimte en een collega 
uit het sociaal domein. 

Voor alle initiatieven geldt dat ze worden getoetst op het algemene 
belang, het mag dus niet het belang dienen van een enkele bewoner. 
Buurtbewoners moeten geïnformeerd zijn en het initiatief ondersteunen,  
er moet draagvlak zijn. Verder moet het bijdragen aan een betere 
sociale omgeving of het verbeteren van de openbare ruimte.  
Wil je precies weten welke criteria gehanteerd worden? 
Kijk dan op https://www.apeldoorn.nl/inwonersinitiatieven

Zijn er al initiatieven ingediend, kun je wat voorbeelden geven?
Jazeker! Een leuk voorbeeld is het plan van een 12-jarige jongen die de 
binnenzijde van een fietstunnel mooier wil maken door zelf creatief aan 
de slag te gaan. Verf en andere spullen worden door ons vergoed. 
Of een groep bewoners die het plantsoen in hun straat kleuriger willen 
maken en bloembollen willen planten. Maar ook initiatieven voor een 
speeltuintje of het vernieuwen van een bestaand speelveld, het plaatsen 
van bankjes of de aanleg van een jeu de boules-baan. 
Wellicht goed om te vermelden dat er twee momenten per jaar zijn 
waarvóór men een plan kan indienen. Dat zijn 31 mei en 31 december. 

Hoe zie je de rol van buurt-of wijkraden hierin? 
Uiteraard ga ik samen met wijkraden in overleg, want zij hebben veel 
kennis van hun wijk en zij hebben ervaring met dergelijke verzoeken van 
bewoners. In overleg kunnen wij veel voor de wijk en haar bewoners 
doen. Ik heb ook al kennis gemaakt met een aantal dorpsraden en graag 
ga ik ook bij wijkraden langs om me voor te stellen en om informatie te 
geven. 

Hoe kunnen de bewoners jou bereiken?
Via het centrale telefoonnummer 14055 die naar mij doorverbindt of via 
de mail: initiatievenmakelaar@apeldoorn.nl. 
Binnen 6 weken krijgt men een reactie. 



verslag van een veerkrachtige basisschool in coronatijd

De Wegwijzer

De leerlingen Kerem en Furkan halen hun tasje met 
huiswerk op van hun basisschool toen alle scholen 
moesten sluiten.

De tasjes met thuiswerk die door de kinderen opgehaald werden op school.

Geen boks, geen hand, geen knuffel, geen goedemorgen, 
helemaal niks, die morgen van 16 maart. Geen leuke verhalen 
over het weekend, geen voetbalnieuws, geen lachende kinderen, 
geen geluid, helemaal niks. Daar zaten we dan, in de 
personeelskamer. En onze leerlingen ergens thuis. Wat moesten 
wij zonder hen en zij zonder ons? En toch moesten we het zo 
doen: alle scholen werden gesloten vanwege het coronavirus. 

Al heel snel werd besloten dat we twee dagen de tijd 
zouden nemen om tasjes met huiswerk voor de 
kinderen te maken. School is vanuit onze visie meer 
dan leren alleen en dus stopten we ook een spelletje, 
wat stoepkrijt, stiften en een leesboek in het tasje.  
Op woensdag 18 maart kwam iedereen in groepjes 
naar school om een tasje op te halen. We zeiden 
elkaar gedag en hoopten elkaar snel weer te zien…

Zorgen om het loslaten van de kinderen
Tijdens de drie weken die volgden konden kinderen 
aan het werk met herhalingsopdrachten van de lesstof. 
De dagen van de leerkrachten werden gevuld met het 
sturen van een berichtje met daarin het werk voor die 
dag en met het bellen van ouders en kinderen. Iedere 
dag konden ouders via een digitaal platform vragen 
stellen aan de leerkrachten. 
De zorgen omtrent het loslaten van de kinderen en het 
onderwijs overlaten aan thuis, waren er. Ging alles wel 
zoals voorbereid was? Snapte iedereen wat er 
gebeuren moest? Konden ouders het goed genoeg 
uitleggen? Waren de mogelijkheden voor het gebruik 
van internet en een computer bij iedereen aanwezig? 
Dat laatste was belangrijk want we zouden na drie 
weken overstappen van herhalingsstof naar nieuwe 
lesstof. Door de leerkrachten werd een voorbereiding 
gedaan op het geven van onderwijs via internet. 

Een nieuwe fase waarbij het thuisonderwijs intensiever zou 
gaan worden. Ouders kwamen laptops lenen op school, een 
tasje met nieuw materiaal voor thuis onderwijs werd 
opgehaald en zo ging de tweede fase van thuisonderwijs in. 

Leerkrachten worden ICT-ers
Op school werd door leerkrachten met vereende krachten 
ineens digitaal les gegeven. Alle ICT-ontwikkelingen waar 
we al mee bezig waren, kwamen in een stroomversnelling en 
lesgeven via het internet bleek mogelijk! Met een lach en 
een traan, met veel zweet maar vooral met veel inzet en 
gedrevenheid van de leerkrachten bleef het contact tussen 
thuis en school goed en zagen we de meeste leerlingen 
bezig met hetgeen zij moesten doen. Intussen werd er, met 
name in de media, gesproken over leerachterstanden. 

nieuws uit de wijk8
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Iets waar wij ons als school ook zorgen over maakten: 
we zagen dat het bij het ene gezin beter ging dan bij 
het andere gezin. Door met elkaar hierover in gesprek 
te gaan, konden we gelukkig ook zien dat kinderen in 
deze periode ándere dingen leerden dan alleen het 
werk van school. Want wat als ze in plaats van leren 
rekenen, leren koken? Om op te ruimen? Om planten te 
laten groeien in de tuin? Als ze leren om verantwoor-
delijker te zijn en verbonden te zijn met het hele gezin in 
huis? Wat als ze leren en weten dat ‘samen’ en ‘gezond 
zijn’ veel beter is dan het hebben van het nieuwste 
mobieltje?

Zorgenkindjes weer naar school
Na enkele weken werd de zorg om sommige kinderen 
zo groot dat leerkrachten de behoefte kregen om 
enkele kinderen weer onder hun hoede te nemen.  
In overleg met ouders haalden we deze kinderen naar 
school zodat we wat gerichte instructies konden geven, 
we konden zien en voelen hoe het met deze kinderen 
ging. Even wat lucht voor ouders (die het soms ook 
moeilijk hadden doordat zij ineens thuisjuf of 
thuismeester werden en dit vaak naast hun eigen 
werkzaamheden moesten organiseren)en voor 
leerkrachten die het zichtbaar prettig vonden om weer 
wat kinderen te kunnen begeleiden. 

Scholen weer open
Op 21 april was daar het bericht dat de scholen na de 
meivakantie weer gedeeltelijk open mochten. Leerkrachten 
sloegen opnieuw de handen ineen, de mouwen werden 
nogmaals opgestroopt en in no-time vonden we 
mogelijkheden om onderwijs in een nog nooit eerder 
meegemaakte situatie vorm te gaan geven.  
In 3 dagen tijd lag er, vlak voordat het meivakantie werd, 
een compleet draaiboek klaar met daarin beschreven hoe 
ons onderwijs er vanaf 11 mei uit zou komen te zien. Een 
topprestatie waardoor iedereen in de meivakantie school 
en lesgeven echt even los kon laten. 

En toen werd het 11 mei. Met gezonde spanning keken we 
uit naar de herstart van de school. Het was zo fijn om weer 
kinderen in de school te horen, de geluiden op het plein en 
de gezichten van ouders die ook weer blij waren dat hun 
kinderen weer naar school mochten. 
Alle leerlingen zeiden ouders bij het hek gedag en liepen 
alleen het schoolplein op. Aandoenlijk om te zien dat zelf 
onze jongste leerlingen hier amper moeite mee hadden. 
De juf of meester weer zien was ook weer fijn na al die 
weken thuis!
De eerste week waren er nog enkele ouders die het nog 
niet aandurfden. Gelukkig lieten zij ook hun kind snel weer 
naar school toe gaan. 

Maar pas als alle kinderen er weer zijn klopt het. Dan pas 
klopt het hart van de school weer. En dat hart begon op  
8 juni weer te kloppen: alle kinderen mochten weer naar 
school! Het was opnieuw even schakelen en wennen, maar 
wat fijn dat het al gauw weer ‘gewoon’ was. Eindelijk weer 
de geluiden in de school die de school een school maken! 
Met hier en daar wat aanpassingen voor iedereen, was het 
heel fijn om op deze manier, samen met elkaar, de 
zomervakantie te bereiken. Op 15 juli vierden we de 
bijna-start van de zomervakantie met een feestdag waarbij 
we ook alle verjaardagen vierden van alle kinderen die na 
16 maart jarig waren geweest. Een feestje om samen de 
vakantie in te luiden en een gek schooljaar af te sluiten. 

Lof, respect en bewondering
De energie, de veerkracht, de gedrevenheid en de inzet 
die mijn collega’s, alle leerkrachten van basisschool De 
Wegwijzer, de afgelopen maanden hebben laten zien, 
verdient lof, respect en bewondering. Werkelijk alles is 
ingezet om onderwijs in het belang van de ontwikkeling 
van ‘onze kinderen’ doorgang te kunnen laten vinden 
tijdens de landelijke sluiting van de scholen. Soms zijn zij 
daarbij eigen grenzen overgegaan maar hebben zij zich 
daardoor ook verder kunnen ontwikkelen. Ik maak een 
diepe buiging voor hen en ben ontzettend trots dat ik 
leiding mag geven aan deze geweldige basisschool in 
onze wijk Orden!

Namens het team van basisschool De Wegwijzer, 
Mirthe Top, interim directeur

wegwijzer@pcboapeldoorn.nl
www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl 

 

Het team van De Wegwijzer geeft alle ouders een dikke duim voor hun inzet. 
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Jeugdherberg De Spreng aan de Jachtlaan

kijk in de wijk... toen en nu

Op 20 mei 1931 opende burgemeester  
Jhr. Roosmale Nepveu de jeugdherberg. In de 
woningen werden 40 bedden geplaatst voor 
twintig meisjes en evenzoveel jongens. Al na 
enkele jaren bleek, dat de woningen te weinig 
uitbreidingsmogelijkheden hadden om aan de 
vraag naar overnachtingen voor jongeren te 
voldoen. Binnen twee jaar werden al 1300 
overnachtingen per jaar geboekt en kregen 
nog eens 2400 jongeren te horen dat er geen 
plaats meer was.

De Spreng Soerenseweg
In 1934 verhuisde de Spreng naar Soerenschen-
weg 204, de prachtige villa ‘Berg en Bosch’. 
De gefortuneerde koopman-houthandelaar 
Johannes Cornelis Wils liet in 1894 op die kavel 
de villa bouwen. Voordat de jeugdherberg 
naar de Soerenseweg kwam, heeft Prof. Dr. W. 
van Bronkhorst, directeur van het ‘Sanatorium 
Berg en Bosch’, met zijn gezin in de villa 
gewoond. [Meer info over het sanatorium kunt 
u vinden op Geheugen van Apeldoorn].

De Spreng had de eerste jaren onderdak  
in twee woningen aan de Jachtlaan, 
tegenover de Victorkerk. Na vijf jaar  
werd een ruimere locatie betrokken aan  
de Soerenseweg. Jaren later werd 
jeugdherberg De Grote Beer in gebruik 
genomen aan de Asselsestraat.  
Nu noemen wij dat hostel Stayokay.

De Spreng Jachtlaan 
De behoefte aan een jeugdherberg in 
Apeldoorn ontstond in 1929. De Veluwe was in 
die tijd zeer in trek bij reislustige jongeren. 
Een aantal actieve leerlingen van de Nijver-
heidsschool vormden de Stichting voor 
jeugdherbergen Apeldoorn en Omstreken. 
Er werd voldoende geld ingezameld om van 
start te kunnen gaan. De gemeente Apeldoorn 
stelde aan de Jachtlaan twee woningen 
beschikbaar. Huisnummers 196 en 198. 
Omdat de woningen in de buurt van sprengen 
liggen, werd de jeugdherberg ‘De Spreng’ 
genoemd. 

De jeugdherberg beschikte in de villa over 
maar liefst 86 bedden. Ruim het dubbele aantal 
slaapplaatsen in vergelijking met de Jachtlaan. 
Het was in die tijd gebruikelijk dat de gasten 
‘corvee’ hadden. De jeugdherbergvader en/of 
-moeder gaf dan opdracht tot schoonmaken, 
assisteren bij ontbijt, lunch en avondmaaltijd.  
En niet te vergeten: afwassen. Als wij goed zijn 
ingelicht, eindigde het corvee-tijdperk rond 
1980.

Nagenoeg gelijktijdig met De Spreng, opende 
de Raad van de St. Josephs Gezellen een 
Rooms Katholieke jeugdherberg. ‘De Liebaard’ 
was gevestigd van 1930-1934 aan de Loolaan 43 
in het voormalige pension ‘Maison van Praag, 
later verhuisd naar Baarn.

De Grote Beer
Prinses Irene opende in april 1962 jeugdherberg 
‘De Grote Beer’ aan de Asselsestraat 330. 
Onder architectuur van W. van Leeuwen uit 
Arnhem is in de bosrijke omgeving een 

Van jeugdherberg De Spreng via  

De Grote Beer naar hostel Stayokay

www.apeldoorn-orden.nl
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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. 

Hostel Stayokay

prachtige accommodatie neergezet. De bouw 
van het project, met 122 bedden, heeft ruim 3 
jaar geduurd. De reden van de lange bouwtijd 
vinden wij terug in het motto “door de jeugd 
voor de jeugd”. 

Jonge bouwvakkers maakten, in het kader van 
het leerlingenstelsel, diverse onderdelen bij 
wijze van proefstukken. Timmerlieden, metse-
laars, betonwerkers, stukadoors, tegelzetters  
et cetera legden hier hun proef van bekwaam-
heid af. Tachtig Lagere Technische Scholen met 
in totaal zo’n 8000 leerlingen waren bij dit 
project betrokken. In die tijd waren de 
bouwkosten geschat op circa 400.000,- gulden. 
Door het inzetten van deze jonge techneuten 
heeft de Apeldoornse jeugdherberg slechts de 
helft gekost. 

Hostel Stayokay
Nederland telt momenteel, mooi verspreid over 
het land, tweeëntwintig Stayokay’s. Samen 
goed voor zo’n 23 duizend overnachtingen per 
jaar. Hostelmanager René van Uffelen runt met 
8 vaste medewerkers en zo’n 15 oproepkrach-
ten deze prachtige accommodatie aan de 

Voor meer foto’s kijk op:
www.apeldoorn-orden.nl

Asselsestraat. René, geboren en opgegroeid in 
Orden, is 18 jaar geleden begonnen als 
medewerker van jeugdherberg De Grote Beer 
en heeft inmiddels zijn 1e lustrum gevierd als 
hostelmanager.

Op het terrein staan ook 4 privé huisjes,  
Wikkelhouses genoemd, geschikt voor vier 
personen, gemaakt van gerecycled karton. 
Bekijk de website voor details of ga een kijkje 
nemen aan de Asselsestraat. Als enige Stayokay 
hostel in Europa heeft deze accommodatie het 
ECO label. Duurzaamheid staat hoog in het 
vaandel. Biologische producten, van lokale 
leveranciers, worden toegepast bij het ontbijt, 
avondbuffet en in de lunchpakketten. 

Dit hostel heeft zeer goede recensies als 
feestlocatie voor kinder- huwelijk- en jubileum-
feesten. Regionale bedrijven houden hier ook 
veelal vergaderingen. Er is ruimte voor 
bijeenkomsten tot ca. 120 personen. Kortom, 
van intieme borrel tot bruiloft kun je hier 
terecht. Zie ook de groene advertentie elders 
in dit wijknieuws met als titel: ‘Vergaderen of 
feesten middenin het bos’.

Door het inzetten van jonge techneuten heeft de bouw van 
de Apeldoornse jeugdherberg slechts de helft gekost.

Jeugdherberg De Spreng aan de Soerenseweg

Een ‘Wikkelhouse’ gemaakt van recycled karton

www.apeldoorn-orden.nl

www.apeldoorn-orden.nl



Gedenksteen in de Elsweg 

Geldproblemen? Vraag hulp!
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Op een warme avond in juli is een dertigtal mensen in de Elsweg bijeen voor de legging van de steen ter 
herdenking aan Gustav Eduard Nerden die op nummer 57 heeft gewoond. Uw wijkraad was hierbij aanwezig.

De Werkgroep Gedenkstenen Apeldoorn heeft 
inmiddels op meerdere plaatsen in en rondom 
Apeldoorn dergelijke gedenkstenen gelegd.  
In totaal zal voor 414 Joodse mensen een steen 
gelegd worden, opdat zij niet worden 
vergeten. 
Op elke steen staat de naam (of meerdere 
namen) van degene die op deze plek gewoond 
heeft en tijdens de 2e Wereldoorlog is 
opgepakt en getransporteerd naar een 
concentratie- of vernietigingskamp. 
De bronskleurige steen is 10 x 15 cm en erin is 
gegraveerd de naam, de sterfdatum en -plaats 

en de bereikte leeftijd. Gustav Eduard Nerden 
komt in 1933 vanuit Duitsland met zijn ouders 
naar Nederland. 
Zijn vader laat een groot huis bouwen aan de 
Elsweg nummer 57. Achter het huis wordt een 
bedrijfspand gebouwd waarin een lijstenmakerij 
wordt gevestigd. Gustav Eduard trouwt met 
Rebecca Polak en gaat in dit huis wonen. 
Oktober 1942 wordt hij gedeporteerd. 
Dat is ook het lot van Rebecca maar zij is 
waarschijnlijk gevlucht uit het kamp en keert na 
de oorlog terug. Gustav Eduard is overleden 
op 5 december 1942. 

Na het voorlezen van het levensverhaal van 
Gustav Eduard en zijn ouders wordt de steen 
gelegd door de kinderen van de huidige 
bewoners op dit adres. De steen ligt in het 
trottoir, midden voor het huis, tegen het hek 
aan. 

Volgens de traditie van het Joodse geloof 
leggen alle aanwezigen een kiezelsteentje op 
het graf. Maar Gustav Eduard heeft geen graf, 
dus leggen de aanwezigen een kiezelsteentje 
op de gedenksteen. 

Wethouder Maarten van Vierssen roept 
iedereen op om bij geldproblemen of 
met vragen over geld, vooral om hulp 
te vragen. 

Van Vierssen: “Blijf niet thuis zitten met 
schulden of met vragen over geld. Neem 
contact op met de gemeente of wandel 
eens binnen bij het inloopspreekuur 
Centenkwesties. We zijn er met onze 
schuldhulpverlening voor alle Apeldoor-
ners, vooral ook nu er zoveel mensen 
direct zijn getroffen door de coronacrisis.” 
Ongeveer twintig procent van Nederland 
heeft te maken met schulden. 

Maar mensen schamen zich vaak voor schulden. 
De gemeente zag de afgelopen maanden zelfs 
een daling van 45% aan hulp aanvragen. 
“Mensen schamen zich vaak onterecht voor 
schulden. En dat is jammer. Want hoe eerder 
mensen hulp krijgen, hoe sneller mensen weer 
alles op de rit hebben. Daarom hoop ik dat 
Apeldoorners zich over dit schaamtegevoel 
heen zetten en zich melden op het gemeente-
huis of bijvoorbeeld bij Centenkwesties.” 
Bij dit inloopspreekuur van de gemeente 
Apeldoorn kan men terecht met alle vragen 
over geld. Hier krijgt men advies en ondersteu-
ning over bijvoorbeeld het aanvragen van 
toeslagen. Centenkwesties is een initiatief van 

de gemeente Apeldoorn, Stimenz en MEE 
Veluwe in samenwerking met Schuldhulp-
maatje, de Kap en Humanitas. 
Hoe kan ik om hulp vragen?

Voor hulp bij schulden kunt u een afspraak 
bij de gemeente maken door te bellen met 
14055 of online op www.apeldoorn.nl/
schuldhulpverlening. De spreekuren van 
Centenkwesties zijn in stadsdeel Noordoost 
bij Don Bosco, op maandag van 10.00 tot 
12.00 uur en bij Het Bolwerk, op donderdag 
van 12.30 tot 14.30 uur. Binnenkort starten 
meer spreekuren. Zie hiervoor de website: 
www.centenkwesties.nl



13nieuws uit de wijk

op zoek naar financiële ondersteuning voor een  

jeugd- of jongerenactiviteit in je wijk? 

G04it Apeldoorn kan helpen

Een talentenjacht voor alle kinderen uit de 
buurt. Of elkaar ontmoeten tijdens een 
gezellig samenzijn in een wijkgebouw of 
kerk. Het zijn zomaar wat voorbeelden 
van initiatieven die stichting Go4it 
Apeldoorn de afgelopen jaren financieel 
ondersteunde. Ook de komende jaren stelt 
de stichting een bedrag beschikbaar voor 
kleinschalige activiteiten in jouw wijk of 
buurt. 

Anne Zwaan, secretaris van de in 2015 
opgerichte stichting legt in het kort de 
mogelijkheden en de voorwaarden voor een 
financiële bijdrage uit. In totaal gaat het 
jaarlijks om een bedrag van 7.000 euro. 
“We willen per activiteit maximaal 500 euro aan 
ondersteuning bieden. We kunnen dit jaar dus in 
ieder geval veertien activiteiten helpen.” 

Alleen jeugdactiviteiten
Het Logeerhuis van Sint Nicolaas is een project 
dat Zwaan met trots als geslaagd voorbeeld 
noemt. “Daar doen veel jongeren vrijwilligers-
werk. Het is een leuk project.” Maar ook de 
stichting Old School Apeldoorn (ontmoetings-
plek voor de wijk) en de Goede Herderkerk in 
de wijk Brink & Orden hebben dit jaar een 
bijdrage ontvangen voor jeugdactiviteiten.  

“De genoemde projecten lopen nog door. 
Maar wij ondersteunen alleen jeugdactivitei-
ten”, benadrukt de secretaris nog even.

Activiteiten met en open karakter
Om in aanmerking te komen voor een geldelijke 
bijdrage, moet het initiatief aan een aantal 
voorwaarden voldoen. “Ons doel is om 
kinderen en jongeren in de gemeente  
Apeldoorn elkaar te laten ontmoeten en 
groepsverbanden te stimuleren”, vertelt Zwaan. 
“Dat betekent dat we activiteiten zoeken met 
een open karakter, zodat ieder kind of jongere 
in de leeftijd van 7 t/m 21 jaar mee kan doen.” 

Een van de voorwaarden is dat de organise-
rende partij geen subsidie bij de gemeente 
Apeldoorn mag aanvragen. De stichting 
ontvangt zelf namelijk al subsidie van de 
gemeente. En verder geldt: Go4it Apeldoorn 
subsidieert nooit de hele activiteit: je moet dus 
kunnen onderbouwen dat je ook andere 
financiële middelen inzet. “Achteraf krijgen we 
wel graag een verslagje: hoe het is verlopen, 
hoeveel kinderen het heeft bereikt. Als er een 
groot bedrag is gesubsidieerd, willen we (het 
bestuur bestaat naast Zwaan uit voorzitter Ben 
Bilderbeek en Arno Holtkamp penningmeester, 
red.) wel eens langsgaan.”

Ook in 2020 is een aanvraag nog mogelijk
Voorloper van StichtingGo4it Apeldoorn is de 
vereniging Christelijk Jeugdwerk Apeldoorn 
(CJA), die tot en met 2014 activiteiten voor 
kinderen en jongeren in Apeldoorn organiseer-
de. “Onze voorgangers zijn gestart in 1865. 
Daar liggen onze roots. Maar daar staan we nu 

los van. De overgang is geleidelijk gegaan.”  
De huidige stichting richt zich niet meer alleen 
op activiteiten met een christelijke achtergrond, 
staat er ook op de website van de stichting te 
lezen. “Door de corona liggen de aanvragen nu 
helemaal stil. Maar voor 2020 kunnen nog 
activiteiten worden ondersteund. Het kunnen 
eenmalige of meerjarige projecten zijn. 
Maximaal voor drie jaar. Daarna gaan we 
kritisch bekijken of het eventueel door kan 
gaan. In beginsel is per wijk een bedrag 
gereserveerd.”

De afgelopen jaren ondersteunde Stichting 
Go4it Apeldoorn onder andere het Logeerhuis 
van Sint Nicolaas, een tienersoos in De Maten, 
het vakantiespel van de Boerderij in Beekber-
gen en Stichting Old School Apeldoorn.  
Anne Zwaan: “Grote projecten moeten worden 
aangemeld bij de gemeente. De kleinere 
projecten kunnen bij ons worden aangemeld.” 
Ben je benieuwd of jouw initiatief ook in 
aanmerking komt? Kijk dan op: 
www.go4it-apeldoorn.nl.

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



   spelend             
leren 
          lerend      
   spelen

daar draait het om op basisschool Sprengenpark!

 openbare basisschool

Sprengenpark 

en

Schotweg 95  7312 AD Apeldoorn 
055 355 22 37

sprengenpark@leerplein055.nl
www.sprengenpark.nl
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Prachtig weer, schaduw van de mooie 
bomen, lekkere hapjes en drankjes waren 
de ingrediënten voor de buurtpicknick in 
het Sprengenpark. Geheel coronaproof 
georganiseerd afgelopen woensdag 
19 augustus. De buurtpicknick maakt 
onderdeel uit van het zomerprogramma 
van Stimenz dat speciaal vanwege de 
corona-pandemie is ontwikkeld. 
Op deze manier kunnen Apeldoorners op 
een verantwoorde manier toch samen 
genieten van leuke activiteiten.

Ruim 70 bewoners hadden zich aangemeld of 
kwamen zich ter plekke aanmelden. Er waren op 
gepaste afstand cirkels in het gras gemaakt 
waar mensen uit één huishouden in konden 
plaatsnemen. Bij een aantal marktkramen werd 
de lahmacun (een stuk pizza), groente, fruit, een 
lekker stukje cake en drinken uitgedeeld. 
Albert Heijn, Özbaktat en Domino’s hebben de 
picknick gesponsord. En verschillende bewoners 
hadden ook wat lekkers gemaakt.

Het was geweldig om te zien dat er ondanks de 
cirkels flink contact gemaakt werd met elkaar. 
Ouderen met een rollator, gezinnen, vluchtelin-
gen, buurtbewoners, kinderen, bewoners van 

verantwoord en gezellig samenzijn voor herhaling vatbaar

Buurtpicknick Sprengenpark

Riwis, bezoekers van ontmoetingsplek het  
Buurtpalet, het was een zeer kleurrijk gezel-
schap. Halverwege is er nog een stevige 
workout gedaan waar iedereen aan meedeed. 
En voor de kinderen was er natuurlijk nog extra 
speelmateriaal en een verloting waarbij een 
supergrote zwembadeend kon worden 
gewonnen.

We kregen na afloop veel complimenten en de 
algemene stemming was om dit vaker te doen.
 
Jan van Eijk
buurtregisseur Apeldoorn Noordwest/
Centrum van Stimenz

   wijk nieuws uit de wijk nieuws uit



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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Koningslinde
Het was een zeer warme dag op 26 juni. Wethouder Maarten van Vierssen 
kwam, vergezeld door enkele gemeente-ambtenaren, op de fiets naar de 
PWA-laan. Ze hadden in het kader van Erfgoed Apeldoorn al een ronde 
gemaakt langs diverse punten in de stad.  

Het Sprengenpark 
Het Sprengenpark aan de John F. Kennedylaan is 
sinds enige tijd fleuriger en kleuriger geworden.  
Naar aanleiding van een ontwerpwedstrijd in 2017 
zijn er plantvakken gemaakt waarin diverse soorten 
struiken en planten zijn geplaatst. Inmiddels zijn deze 
flink gegroeid en kunnen we nu de bloemenpracht 
bewonderen. Afgelopen voorjaar zijn er informatie-
borden geplaatst. Hierop kunt u lezen wie de 
ontwerpen hebben gemaakt en wat de namen zijn 
van de planten. En als u toch gaat kijken naar dit 
mooie stukje in onze wijk, loopt u dan ook eens naar 
de beelden die er staan!

Eerst even naar het spoormonument op 
de hoek van de Beatrixlaan. Inmiddels 
zijn daar houten zittingen gemaakt op de 
betonnen zitgedeelten naast het spoor. 
Dat zit net even iets prettiger.  
Na een korte uitleg hoe en waarom dit 
spoormonument tot stand is gekomen én 
de constatering dat het er na anderhalf 
jaar nog piekfijn uitziet, fietsen we naar 
de koningslinde iets verderop, op de 
hoek van de Waterloseweg. En die  
staat er ook prachtig bij! Het hekwerk 
eromheen heeft ooit op het Raadhuis-
plein rondom de buste van Koning 
Willem 1 gestaan. Gelukkig is het  
onlangs teruggevonden op een van  

de gemeentewerven en heeft de 
restaurateur er weer een prachtig 
hekwerk van gemaakt. Ter gelegenheid 
daarvan is er een informele bijeenkomst, 
waarbij uw wijkraad aanwezig was. 
De koningslinde is geplant ter gelegen-
heid van de kroning van koning Willem- 
Alexander in 2013.  
Het kroningsdeksel is als eerbetoon aan 
het koningspaar aan alle gemeenten in 
Nederland aangeboden. De koningslin-
de, het kroningsdeksel en het prachtige 
hekwerk vormen zo een mooie drie-
eenheid. 
Als u er met de fiets langskomt, even 
afstappen en kijken…
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Burgerparticipatie en de wijkraad

Wilt u ook dat uw wijkraad blijft bestaan? Word dan lid!

De gemeente (die ons subsidieert en met wie we nauw samenwerken) wil dat de 
bewoners van Apeldoorn door middel van kleine buurtraden gaan ‘participeren’.  
En dan is een (grote) wijkraad als wij zijn, niet meer nodig. Tenzij we kunnen aantonen 
dat we namens de wijkbewoners ons ‘werk’ doen. Wij willen dat graag kunnen aantonen. 
Want we denken dat burgerparticipatie op kleinere schaal een goed streven is, maar dat 
het opkomen voor de algemene belangen van een wijk thuishoort bij een wijkraad.  
Een wijkraad die verder kijkt dan alleen de belangen van één straat of één onderneming, 
een wijkraad die de weg weet bij de gemeente, die een lange adem heeft, die ervaring 
heeft in het beoordelen van bestemmingsplannen, die ervaring heeft in het schrijven van 
zienswijzen of in het inspreken bij een raadsvergadering. 

We hebben dat in de afgelopen jaren ook veelvuldig gedaan. Daarbij ging het om ingewikkelde en 
‘grote’ zaken, maar ook om zaken die wat kleiner lijken, maar wel grote impact kunnen hebben op 
een straat of buurt. Zonder uitputtend te zijn en in willekeurige volgorde, willen we een aantal 
zaken noemen waarbij wij weliswaar niet de beslisser zijn geweest, maar waarbij we kritisch en 
opbouwend hebben meegedacht en adviezen hebben gegeven. En soms gedeeltelijk gefinancierd 
hebben.

• De bouw van een nieuw winkelcentrum en een gezondheidscentrum in Orden
• De(her-)ontwikkeling van HondenUitlaatPLaatsen
• Het opzetten van diverse buurtvolkstuinen
• De ontwikkeling van speelveldjes
• De ontwikkeling van Spartahof en van de Julianalocatie
• Creëren van verkeersveiligheid door snelheidsbeperkende maatregelen
• De ontwikkeling van een CruyffCourt Plus
• De ontwikkeling van een spoormonument
• Het uitgeven van een wijkblad dat 2x per jaar bij u wordt bezorgd
•  Het regelmatig uitgeven van een digitale nieuwsbrief waarin u over actuele  

zaken geïnformeerd wordt
• U informeren via website en Facebook
• Het organiseren van informatiebijeenkomsten voor bewoners
• Het organiseren van een ledenvergadering tweemaal per jaar

Wij willen de werkzaamheden van de wijkraad Brink & Orden graag voortzetten voor u!

De bestuurs- en commissieleden zetten zich (vrijwillig!) in voor de belangen van de gebieden 
Orderbos, De Brinkhorst, Driehuizen, Waterloo en Orden. Als u ook vindt dat we dit moeten 
voortzetten is het van belang dat u zich aanmeldt als lid van de vereniging. Dat kost u niets!

Wel willen we graag uw naam en adres noteren in ons bestand. U kunt dan ook onze algemene 
ledenvergaderingen bezoeken en meepraten over zaken die u van belang vindt. De wijkraad kan 
niet-leden uitnodigen om de algemene vergadering bij te wonen, zij hebben echter geen recht van 
stemmen. 
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Wilt u dat uw belangen blijvend worden behartigd door een onafhankelijke wijkraad?  
Vul dan het onderstaande formulier in en verstuur het!

Vraag 1 Bent u tevreden over het functioneren van de wijkraad?  O Ja  O Nee O Geen mening

Omdat: _____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Vraag 2 Heeft u suggesties voor verbeteringen? O Ja  O Nee O Geen mening

Zo ja, welke: _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Vraag 3 Heeft u suggesties voor zaken die we de komende periode kunnen aanpakken? O Ja  O Nee O Geen mening

Zo ja, welke: _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Hierbij verklaar ik, als bewoner/ondernemer/sportvereniging/stichting van de wijk Brinkhorst/Orden/Waterloo/Driehuizen/Orderbos 
lid te willen worden van de Wijkraad ‘Brink & Orden’. 

Naam: _____________________________________________________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________________________________________________

Telefoon: ___________________________________________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________________________________________ 

Ik wil graag 1 x per 6 weken het actuele wijknieuws via mijn e-mailadres ontvangen. O Ja  O Nee 

Als u het belangrijk vindt dat uw belangen 
blijvend worden behartigd door een onafhan-
kelijke wijkraad, verzoeken wij u onderstaand 
formulier in te vullen en te sturen naar:  
secretariaat Wijkraad Brink& Orden
Laan van Orden 59
7312 KE Apeldoorn

Of via de e-mail naar:
ledenadministratie@brinkenorden.nl 
Uiteraard nemen wij de regels van de privacy-
wetgeving in acht en worden uw gegevens niet 
voor andere doeleinden gebruikt.
Wilt u de korte enquête ook invullen en 
opsturen?

U kunt de enquêtevragen natuurlijk ook gelijk 
met uw aanmelding via de email sturen. 
Dan kunt u nu alvast meedenken!
Onze hartelijke dank. 

Namens het bestuur,
Margaret Bakker

!
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Wijkdeel Waterloo ‘Hart Veilig’

Een aantal bewoners van Groenewoud heeft het initiatief genomen om een AED voor de 
buurt beschikbaar te krijgen, bij voorkeur in de directe woonomgeving. (De dichtst bij-
zijnde AED’s bevinden zich op het Cortenbosch College en in het gebouw van Ons Huis. 
Deze zijn na sluiting van de gebouwen niet beschikbaar). De bewoners van Waterloo zijn 
divers in leeftijdsopbouw, er wonen meer ouderen dan jonge gezinnen.

Het idee viel samen met de verbouwing van het 
naastgelegen Prins Gebouw. Na overleg met 
de nieuwe eigenaar is een AED geïnstalleerd 
naast de nieuwe ingang. Als tegenprestatie 
hebben wij ons bereid getoond om de 
professionele instructie te organiseren. 
We hebben alle bewoners uit de directe 
omgeving geïnformeerd. Een groep van 8 
personen (4 buurtbewoners en 4 personen van 
het Prins Gebouw) volgde op 6 augustus de 
AED-training in het Prins Gebouw. Na de 
instructie ontvingen de deelnemers een 
AED-diploma en hebben de buurtbewoners een 
kaartje ontvangen met de 06-nummers en de 
namen en contactgegevens van de bewoners 

die gecertificeerd zijn. Zij kunnen als eerste 
hulpverlener bij calamiteiten opgeroepen 
worden, als de hulpdiensten nog niet zijn 
gearriveerd en elke seconde telt.
In overleg met de gemeente hebben de 
initiatiefnemers een beroep gedaan op een 
subsidie voor de instructiekosten. Dit op basis 
van het bericht in het vorige wijkblad Brink & 
Orden over burgerinitiatief en -participatie. 
Wij kijken terug op een geslaagde uitvoering 
van dit buurtproject. Een mooi voorbeeld van 
samenwerking tussen ondernemers, gemeente 
en buurtbewoners!

Gerard Laks, Marjanne en Henny Freriks

Volleybal bij sportvereniging Hart Nodig
Hart Nodig is een vereniging die in 1985 
door hartpatiënten zelf is opgericht. Het is 
een gezellige club die haar leden, veelal 
(ex)hartpatiënten, na de revalidatie in het 
ziekenhuis de gelegenheid biedt hun 
conditie op een plezierige en gezonde 
manier op peil te houden. Het sporten 
gebeurt onder deskundige en gekwa li-
ficeerde begeleiding. Bewegen is een 
belangrijke factor gebleken bij het 
voorkomen van hart- en vaatziekten. 

Hart Nodig biedt (verdeeld over zeven 
groepen) sport- en spellessen aan in sporthal 
Mheenpark en de gymzaal van basisschool  
De Boemerang. In sportzaal Sprengeloo aan  
de Schuttersweg wordt wekelijks op de 
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur gevolley-
bald.

Voorzitter Bert Keijer is ervaringsdeskundige. 
“Ik ben hartpatiënt. Of eigenlijk was.” Zo vertelt 
hij even later. “Ik kan nu meer dan ik voor die 
tijd kon.” Na de operatie (in 2006) en de weken 
revalidatie kwam hij in aanraking met de club. 
“Ik ben doorverwezen naar deze vereniging. 
Een aantal trainers is dezelfde als waar ik in het 
ziekenhuis mee oefende. Eerst deed ik mee met 
volleybal. Daar doen ook mensen mee die geen 
hartpatiënt zijn. Vanwege andere ongemakken 
heb ik me tegenwoordig aangesloten bij de 
gemengde sport- en spelgroep. Verschillende 
sporten worden daar gedaan, zoals badminton 
en basketbal.”

Vangnet, goede bezigheid en springplank
Voor degenen die al een hartinfarct of 
hartoperatie achter de rug hebben, zijn de 
vooruitzichten bewijsbaar beter wanneer een 
actieve en sportieve levensstijl wordt gevolgd. 
Natuurlijk in combinatie met gezonde voeding 
en niet roken. 

De hartrevalidatie in het ziekenhuis wordt 
meestal met groot enthousiasme gevolgd. 
Maar daarna ontstaat vaak een leegte en al die 
goede voornemens verdwijnen als sneeuw voor 
de zon. Sportvereniging Hart Nodig kan een 
vangnet zijn. Voor velen een gezellige 
sportieve bezigheid. Voor anderen misschien 
een springplank naar sportbeoefening in een 
ander verband, individueel of in een vereniging.

Momenteel staat de teller van het ledenaantal 
van de vereniging op 100. Bert Keijer: “Nieuwe 
mensen zijn welkom, bij alle groepen. Je kunt 
gewoon komen kijken en een maand gratis 
meedoen. Daarna bepaal je met de trainer wat 
je wilt of kunt gaan doen.” 

De contributie bedraagt €132,- per jaar voor 
de groepen die sporten in De Boemerang, 
€156,- voor groepen in sporthal Mheenpark en 
€162,- voor de volleyballers in sportzaal 
Sprengeloo aan de Schuttersweg.

Meer informatie
Bert Keijer (voorzitter) T 055 355 66 47
www.hartnodigapeldoorn.nl
E info@hartnodigapeldoorn.nl



Gerda Boks (middenvoor) temidden van het team van vrijwilligers van +Punt Orden

Tien jaar Ontmoetingsplek +Punt Orden

Vanaf het begin is Gerda Boks als vrijwilliger betrokken bij 
+Punt Orden. Ze steekt er veel tijd en energie in. Nu heeft ze 
die energie vooral nodig om te herstellen van Covid 19.
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een interview met Gerda Boks, vrijwilligster van het 1e uur

Hoe is het zo gekomen dat je bij +Punt 
Orden bent gaan werken?
Ja, hoe gaat dat? Ik werd gevraagd om bij de 
opening te helpen met koffie te schenken en ik 
ben gewoon gebleven. Ik vond het een 
uitdaging om van het ontmoetingscentrum dat 
een initiatief is van De Woonmensen, een 
succes te maken. We begonnen met twee 
koffie-ochtenden maar inmiddels zijn er alle 
dagen en avonden activiteiten.

Ben jij de enige vrijwilliger?
Oh nee hoor! Mijn man en twee zonen hebben 
ook altijd meegeholpen en er is nog 1 jongen 
en een aantal vrouwen die vanaf het begin 
allerlei werkzaamheden doen. Bij de grote 
activiteiten hebben we nog veel meer vrijwil-
ligers nodig en gelukkig zijn die ook altijd weer 
te vinden.

Wat voor activiteiten worden er zoal 
georganiseerd?
We hebben de koffie-ochtenden dus en dan 
komen er heel wat mensen gewoon gezellig 
kletsen. Velen komen voor de sociale 
contacten, maar laten we eerlijk zijn, er zijn ook 
mensen die komen voor een gratis kop koffie. 
En dat is ook prima, want geloof me, er zijn heel 
wat mensen die zich dat nauwelijks kunnen 

Je hebt in Duitsland op de IC gelegen, je 
bent net voor de pinksteren weer thuis 
gekomen. Hoe is het nu met je?
Iedere dag gaat het een beetje beter. Op 31 
maart ben ik het Gelre ziekenhuis ingegaan en 
al vrij snel overgebracht naar een ziekenhuis in 
Duitsland waar ik 3 weken heb gelegen op de 
IC voor ik weer naar Apeldoorn werd overge-
bracht, ook hier heb ik op de IC gelegen en op 
27 april mocht ik naar de gewone afdeling. 
Al die tijd hebben ze mij in coma gehouden. 
Begin mei ben ik begonnen met revalideren in 
Randerode. Ook mijn man Wim was ziek en hij 
heeft ca 2 weken in het ziekenhuis gelegen. 
Het was een zware periode, je hebt alleen 
telefonisch contact met elkaar of met je 
kinderen. Maar ik kan weer voor mezelf 
zorgen en een stukje lopen. Ons dagelijkse 
wandelingetje wordt iedere week iets groter.  
En als ik een dag teveel heb gedaan, doe ik het 
de volgende dag rustig aan.

veroorloven. Men kan ook ’s avonds komen 
eten voor 3,50 euro. Dan wordt er gekookt, 
maar ook gezamenlijk opgeruimd en 
afgewassen. Er staat een vaatwasser en er 
wordt wel gevraagd of die gebruikt mag 
worden maar dat heb ik zoveel mogelijk weten 
tegen te houden. Tijdens de afwas kun je 
namelijk heel goed met elkaar de dingen 
bespreken.
Verder zijn er onder andere de creatieve 
activiteiten, de dagbesteding, spreekuren en er 
wordt yoga gegeven en natuurlijk de wat 
grotere evenementen zoals de Sinterklaas-
viering, de kerstmaaltijd en de Winterfair, etc.

Ben jij dan altijd aanwezig en wat is jouw 
rol?
Ja hoor, ik ben er altijd bij. Dat betekent dat ik 
wel eens een week draaide van ± 60 uur. 
Maar dat heb ik nooit een probleem gevonden 
hoor. Ik doe het iedere dag met heel veel 
plezier en ik krijg er ontzettend veel dankbaar-
heid voor terug. Ik laat de mensen zoveel 
mogelijk zelf doen en regelen. Ik geef aan wat 
mogelijk is of waar de grenzen liggen. 
Soms heeft iemand behoefte aan een rustig 
gesprek, soms moet je iemand ook even 
vermanen. Nieuwkomers probeer ik op te 
vangen en gerust te stellen. 

Het is goed om te vermelden dat een aantal 
instanties zoals Philadelphia, ’s Heerenloo en   
Su International ook mensen ‘toeleiden’ naar 



23welzijn

Creatieve activiteiten in +Punt Orden

het ontmoetingscentrum. In de beginjaren 
waren het acht organisaties die bij ons 
betrokken waren, nu zijn het er nog drie.

Zijn er de afgelopen 10 jaar veranderingen 
geweest, heb je bepaalde ontwikkelingen 
gezien?
Geen opvallende veranderingen, de doelgroep 
van bezoekers is niet echt veranderd. 
We hebben hier allerlei nationaliteiten, mannen 
en vrouwen van verschillende leeftijden. 
Hoewel we het jammer vinden dat wij de 
jongeren niet altijd hebben kunnen bereiken. 
Het aantal en de soort activiteiten is natuurlijk 
wel gegroeid in al die jaren.

Wat is de mooiste herinnering uit de 
afgelopen 10 jaar?
Er kwamen nogal eens mensen uit andere 
plaatsen en van andere organisaties om te 
kijken hoe wij het hier hebben aangepakt.  
Op een doordeweekse dag tijdens een 

koffieochtend stond er een grote touringcar 
voor de deur en de mensen stapten uit om 
vervolgens naar onze voordeur te lopen.  
En ik riep uit: “Oh nee toch! Die afspraak ben  
ik helemaal vergeten!”. Op hetzelfde moment 
stond iedereen op om vervolgens de kopjes 
klaar te zetten, vliegensvlug koffie te zetten,  
de tafels recht te zetten en de stoelen klaar te 
zetten. De bezoekers hadden totaal niet in de 
gaten dat wij onvoorbereid waren. Wat was ik 
blij met de mensen die zonder enige aansturing 
precies wisten wat ze doen moesten om mij uit 
de brand te helpen!

De toekomst van +Punt Orden is uiterst 
onzeker. De subsidie van de gemeente 
wordt gestopt en hoe het verder gaat 
weten we nog niet echt. Wat vind je 
daarvan?
Tja, begrijpen doe ik het niet. We hebben 
zoveel bezoekers die alleen hier sociale 
contacten hebben, die niet voor zichzelf kunnen 

koken, die zó blij zijn met de activiteiten die we 
aanbieden. En als we naar een ander gebouw 
zouden gaan, moet je maar weer afwachten of 
diezelfde mensen weer terug komen en of de 
sfeer net zo als hier zal zijn. Het zal weer 
helemaal van de grond af opgebouwd moeten 
worden.

Zou je zonder +Punt Orden kunnen?
+Punt Orden en ik zijn één. Ik heb de afgelopen 
maanden ook gemerkt dat heel veel mensen aan 
me gedacht hebben. Ik ben ontzettend blij met 
de vele kaarten die ik heb ontvangen. Maar er 
zijn nog andere dingen die ik wil aanpakken, 
ik heb zeker nog ambitie om iets te betekenen 
voor mensen die tussen wal en schip vallen. 
Maar voorlopig staat mijn eigen genezing 
voorop.

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

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



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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Ook Albert Heijn Sprengenpark wil uitbreiden
Onlangs heeft de Albert Heijn-vestiging aan het Sprengenpark (ook wel bekend als 
AH-Schapendoesweg, voormalig C1000) een uitbreidingsplan aan aanwonenden, 
gemeente en wijkraad gepresenteerd. Dit plan omvat op hoofdlijnen uitbreiding van het 
winkelgebouw en verbouwing van de openbare ruimtes rondom het winkelgebouw.

De reden van het uitbreidingsplan is het 
veranderend consumptiepatroon dat zich richt 
op een groter assortiment, vers en gemak.  
(N.B. meer supermarkten hebben hier mee te 
maken en hebben uitbreidingsplannen).

Belangrijkste kenmerken van het plan
•  Laden en lossen langs de Asselsestraat, tussen 

huidige bushalte en gevel van AH.
•  Uitbreiding langs westgevel en oostgevel, 

totaal 400 à 500 m2.
•  Parkeerterrein wordt volledig heringericht 

Daarbij wordt gedacht aan rijbanen in asfalt 
ter vermindering van geluid en parkeerplek-
ken in graskeien ten behoeve van hemel-
waterinfiltratie. 

•  Het eerste deel (gerekend vanaf de 
Asselsestraat) van de Schapendoesweg tot 
aan de haakse bocht rechtsaf wordt 
herin gericht. Daarbij vervalt de niet zo 
gewaardeerde Y-splitsing met een onduide-
lijke voorrangssituatie.  
De nieuwe in- en uitritten van het parkeerter-
rein komen op een te verbreden rijbaan van 
dit deel van de Schapendoesweg.  
De woningen langs dit deel van de Schapen-
doesweg krijgen een eigen voetpad langs de 
voortuin. Dit voetpad wordt van de rijbaan 
gescheiden met een haag. In die haag, komt 
zo nodig een opening om met een auto de 
parkeerplek in de voortuin van de woning te 
bereiken.

Het speelterreintje achter de Albert Heijn wordt gedraaid en heringericht.

•  De aanbouw krijgt niet het karakter van te zijn 
‘aangeplakt’. Het uit te breiden gebouw 
wordt in zijn geheel architectonisch kritisch 
bekeken. Gevels krijgen een meer natuurlijke 
aanzicht en langs de vernieuwde Schapen-
doesweg wordt de gevel voorzien van groen.

•  Fietsen en winkelkarretjes staan onder de 
luifel aan de parkeerzijde van het winkelge-
bouw.

•  Speelterrein wordt gedraaid en enigszins 
kleiner. 

•  Het totaalbeeld (winkelgebouw en parkeer-
terrein) wordt opgefrist en groener.

Aanwonenden hebben gereageerd naar AH en 
de gemeente. Gemeentelijke diensten hebben 
het plan beoordeeld, er zijn aanpassingen 
voorgesteld.

In het najaar meer informatie
Met betrekking tot het partieel bestemmings-
plan en/of omgevingsvergunning gaat de 
gemeente na of er een kleine procedure  
(via college van B en W) of een uitgebreide 
procedure (via gemeenteraad) nodig is.

vervolg op pagina 26...

Het parkeerterrein gaat op de schop



jouw huis klaar voor de toekomst

Programma Energiek Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn krijgt in 2020 extra geld van het Rijk 
om huiseigenaren te helpen met verduurzamen. Samen met het 
Regionaal Energieloket, energiecoöperatie de A en Energiek 
Apeldoorn organiseert de gemeente daarvoor dit jaar diverse 
acties en worden gratis producten aangeboden. 
In juni is de zonnepanelenactie voor Apeldoorn van start gegaan. 
Huiseigenaren in de gemeente Apeldoorn ontvingen hierover een 
persoonlijke brief. 

Ook Albert Heijn  

Sprengenpark wil  

uitbreiden

Er komt -zo mogelijk dit najaar- informatie  
(die aan Covid-19 regels voldoet) en er wordt 
ruimte geboden voor het indienen van 
zienswijzen. 

De officiële procedures kunnen eventueel aan 
het eind van 2020 worden opgestart. 
De start van de bouwwerkzaam heden? Dat is 
afhankelijk van het verloop van de procedures.

26 bouwen en wonen

Ruim 700 inwoners volgden de online informa-
tiebijeenkomst en meer dan 550 inwoners 
vroegen een offerte aan. De eerste zonnepa-
nelen liggen al op de daken. Meedoen met de 
actie kan nog steeds. 
Kijk op: www.energiekapeldoorn.nl/ 
zonnepanelenactie

Na de zomer start Apeldoorn-breed de 
cadeaubonactie voor gratis energie-
besparende producten. Huiseigenaren kunnen 
gratis een energie-bespaarbox bestellen, met 
daarin energiebesparende producten ter 
waarde van 45 euro. Zoals LED-lampen, 
tochtstrips, radiatorfolie etc. 
Er geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. 
Voor meer informatie: 
www.energiekapeldoorn.nl/cadeaubon

Naast de bovengenoemde acties gaan er in het 
najaar in verschillende wijken en dorpen ook 
nog andere acties van start:
•  Buurtactie Energiezuinig Wonen: gratis 

energieadviezen aan de hand van voorbeeld-
woningen in verschillende wijken

• Isolatie-inkoopactie in verschillende wijken
•  Inzet van energie-conciërges die helpen met 

energiebesparing
•  Webinars en informatiebijeenkomsten met tips 

over energiebesparing.

Een compleet overzicht van alle activiteiten 
vind je op: www.energiekapeldoorn.nl/
jouw-huis-toekomstklaar

... vervolg van pagina 25

Huidige situatie van bovenaf gezien



Plan om voormalig pand Özbaktat om te vormen tot woning
Vele jaren was op de hoek van de Zanderijweg met de Frans 
van Mierisstraat een Turkse supermarkt gevestigd. Deze 
supermarkt trok in de loop der jaren zoveel publiek, dat er in de 
nabije omgeving veel overlast werd ondervonden van auto’s 
van klanten. Zelfs de stadsbus had moeite hier de bocht te 
nemen. 

Enkele jaren geleden vertrok supermarkt Özbaktat naar een ruimer 
pand in Apeldoorn- Zuid. De gemeente heeft het leegstaande pand 
aangekocht. De gemeente is voornemens om de voormalige 
supermarkt om te vormen naar een woonbestemming en het pand 
daarna weer te verkopen. Hiervoor is onder andere een 
bestemmingsplanwijziging nodig. De wijkraad is verheugd over deze 
ontwikkeling. Wij houden u op de hoogte.

27bouwen en wonen

Het multifunctionele lesgebouw is op 23 september officieel 
geopend. De wijkraad feliciteert de Marechaussee met het nieuwe, 
fraaie lesgebouw.

Nieuw lesgebouw Koning Willem III Kazerne

De hoofdingang van het nieuwe lesgebouw waarop de cijfers 46. Deze refereren aan het 
oude gebouw dat voorheen op die plaats stond.

Op de galerij van de 1e etage staan diverse tafels en stoelen, o.a. voor het houden van 
besprekingen. Op de 2e etage kunnen de zitjes worden gebruikt als flex werkplek.

Dak met de nieuwste technische voorzieningen die energie halen uit de omgevingslucht,  
de zon, neerslag en rijp.

Aanzicht van de Laan van Spitsbergen. Het lesgebouw met ondergrondse  
parkeergelegenheid.
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Een duik in de wereld van 

bebording en markering

Verkeersborden langs en boven de wegen in de 
gemeente Apeldoorn; het zijn er al met al zo’n 
30.000. En dan is er ook nog eens voor 500 
kilometer aan markering aanwezig. Maar wie 
zorgt er eigenlijk voor dat alles wordt geplaatst, 
wordt onderhouden en het veilig is? 

Daarvoor staat het team Beheer & Onderhoud klaar. 
Floris van Ginkel (junior vakspecialist verkeer) en 
Ronald Bronkhorst (technisch beheerder bebording 
en markering) weten er alles van. Ronald vertelt: 
“We plaatsen en onderhouden alle bebording in de 
gemeente Apeldoorn. Dit zijn alle straatnaamborden, 
bewegwijzeringsborden en RVV bebording.  
Onder RVV bebording verstaan we de officiële 
verkeersborden die voldoen aan de landelijke 
wetgeving wat betreft afmetingen, reflectie en 
hoogte.”

Verkeersborden die bijdragen aan  
verkeersveiligheid
Het landelijke beleid wat betreft bebording is dat er 
zo min mogelijk borden worden geplaatst. Floris 
vertelt: “Zo’n tien jaar geleden is er in Apeldoorn 
gestart met de ‘bordensanering’. Het werd namelijk 
een wildgroei van verkeersborden. Dit leverde 
alleen maar verwarring en onveilige situaties op.  
Nu plaatsen we alleen nog borden die echt wat 
toevoegen aan de verkeerssituatie. In bijvoorbeeld 
30 km/u zones staat niet meer in elke straat een bord 

Team Beheer & Onderhoud plaatst alleen nog borden die 
echt wat toevoegen aan de verkeersveiligheid. 
Foto: Rob Voss

team Beheer & Onderhoud in de schijnwerpers

dat je maar 30km/u mag rijden en bij drempels zijn de 
‘pas op drempels’ borden weggehaald.” De 30 km/u 
borden staan vrijwel alleen bij de toegangen van 
zones. In principe vallen alle woonstraten (wijken) in 
Apeldoorn in een 30 km/u zone en alle doorgaande 
wegen (hoofdwegen) in een 50 km/u zone. 

Toewerken naar digitaal beheersysteem
Als technisch beheerder bebording en markering 
stuurt Ronald een ploeg aan die de borden plaatsen 
en onderhouden. Ronald vertelt: “De ploeg plaatst 
verkeersborden bij nieuwe projecten, repareren 
schades die binnenkomen en vernieuwen bestaande 
bebording volgens een onderhoudsschema.  
We willen uiteindelijk een gedigitaliseerd systeem 
waarin alle bebording staat weergegeven. Door 
digitalisering kunnen we beter signaleren hoe lang 
een bord ergens staat, wat voor soort bord dit is en 
wanneer we verwachten dat er weer onderhoud 
aankomt.”

Afwegingen voor het plaatsen van borden
“We krijgen regelmatig verzoeken van bewoners of 
er nieuwe verkeersborden geplaatst kunnen 
worden”, vertelt Floris. “Ieder verzoek wordt 
nauwkeurig bekeken. Het plaatsen van een verkeers-
bord is echter niet altijd de oplossing. Ook de 
inrichting van de weg en handhaving door de politie 
speelt een rol bij het veranderen van het ‘rijgedrag’. 
We kijken altijd verder naar de situatie in de wijk. vervolg op pagina 31...
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Bijvoorbeeld bij scholen willen we nog 
veiligere situaties. Verkeersborden plaatsen 
heeft hier niet altijd zin. Wij denken wel mee 
over alternatieven.  
Zo hebben we op hoeken paaltjes staan die 
kinderen zelf kunnen beschilderen. Ook kan er 
bijvoorbeeld gekozen worden voor een kiss & 
ride strook, een parkeerverbod, drempels en/of 
matrixborden.”

Procedures voor het plaatsen van  
verkeersborden
“Voordat er een nieuw verkeersbord wordt 
geplaatst, zoeken we vaak afstemming met de 
verkeersadviseur van de politie of de wijk-
agent. Bewoners kunnen de beleidsvaststellin-
gen bekijken op www.officiëlebekendmakingen.
nl. Belanghebbenden kunnen vervolgens nog 
bezwaar maken. 

Foto: Rob Voss

... vervolg van pagina 29
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We snappen best dat bewoners het af en toe 
onzin vinden dat we ergens geen nieuw bord 
plaatsen, maar er gaat een heel traject aan 
vooraf. Over ieder verkeersbord in onze 
gemeente is goed nagedacht.”

Onderzoek naar duurzame bebording
De technische levensduur van bebording is zo’n 
tien tot twaalf jaar. Ronald vertelt: “Duurzaam-
heid speelt een belangrijke rol in de gemeente 
Apeldoorn. Ook de bebording draagt hier aan 
bij. Bordenfabrikanten ontwikkelen nieuwe 
folies zodat de bebording wel twintig tot dertig 
jaar mee kan. Ook draaien we op het moment 
een pilot met bamboe als duurzaam materiaal 
voor bebording.”

Samen werken aan veilige verkeerssituaties
“Onze ploeg in de wijk ziet met name bescha-
digde borden als gevolg van aanrijdingen met 
vracht- of autoverkeer. Maar ook laaghan-
gende struiken of groene aanslag in bosrijke 
gebieden zijn soms een probleem”, aldus 
Ronald. 
“Via deze weg willen we graag een oproep 
doen aan bewoners om onveilige situaties met 
betrekking tot verkeersborden te melden via 
14055 of de gemeentelijke website. Zo zorgen 
we er samen voor dat de bebording in de 
gemeente Apeldoorn veilig en netjes is.”

Muziektheater Apeldoorn is op zoek naar mannen vanaf 
circa 16 jaar en ouder, die alle facetten van het theater 
willen meemaken. Zingen, dansen en spelen met een 
hoop enthousiasme en een leuke groep mensen om je 
heen.

Op 25 en 26 september 2021 presenteren zij de productie 
‘Anatevka’ in theater Orpheus in Apeldoorn. Een bekende 
musical voor jong en oud! Iedereen kent wel ‘If I where a rich 
man’, een bekend nummer uit deze musical, die in het Nederlands 
gezongen gaat worden.

Er gaan heel wat kinderen, jeugd en volwassenen meedoen maar 
wij zijn nog op zoek naar jou! Eerst aan de slag met de muzikale 
nummers en vervolgens met regie en de dansen die in ‘Anatevka’ 
voorkomen.
Zingen is weer mogelijk! 
En wat zou het leuk zijn als jij aan deze musical mee kan doen.
Meld je aan bij Muziektheater Apeldoorn via email:  
joke@muziektheaterapeldoorn.nl.

ingezonden

Muziektheater Apeldoorn 
is op zoek naar mannen
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Beleefd aanbevolen voor uw:
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De lekkerste smaken
Vakmanschap
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Overloop-parkeren rond Apenheul

Over de ontwikkelingen van dit onderwerp 
bent u, gedurende de afgelopen jaren, 
door middel van ons wijkblad en door 
onze digitale nieuwsbrief (en door de 
Stentor) op de hoogte gehouden. 
Uw wijkraad heeft zich hierin zeer actief 
opgesteld. We hebben gesprekken gevoerd 
met de verantwoordelijk wethouder, 
gemeente-ambtenaren, raadsleden en de 
directie van de Apenheul. We hebben 
zienswijzen ingediend en ingesproken  
bij raadsvergaderingen.

Samen met de wijkraden Berg & Bos, de 
Sprengen, de Werkgroep Asselsestraat en 
Milieuzorg zijn wij van mening dat uitbreiding 
van de parkeerplaatsen (al of niet ten behoeve 
van Apenheul) niet binnen de bebouwde kom 
moet plaatsvinden. 

In de Verkeersvisie 2016-2030 van de gemeente 
Apeldoorn staat dit ook genoemd. Echter, zo 
blijkt, zijn de belangen van de attractieparken, 
met name die van Apenheul, groter dan de 
gezondheids- en welzijnsbelangen van 
omwonenden. 

Op 19 maart heeft de gemeenteraad besloten 
dat de tijdelijkheid van het parkeren op de 
velden van AGOVV omgezet wordt naar 
structureel overloop-parkeren voor de 
bezoekers van Apenheul.  

Gelukkig heeft de Partij voor de Dieren samen 
met Lokaal Apeldoorn een motie ingediend om 
dit besluit wat te verzachten. De specifieke 
voorwaarden die hierin voorgesteld zijn, zijn 
overgenomen door de gemeenteraad. 

Enkele hoofdpunten:
1.  Er vinden geen wijzigingen plaats in de 

kwaliteit van de huidige parkeervoorziening 
op de AGOVV-velden. Geen verdere 
verstening dus.

2.  Bij een bestemmingsplanwijziging worden de 
terreinen bestemd als bos en natuur met een 
specifieke doelbestemming Overloop-
parkeren Apenheul. Geen bestemmingsplan-
wijziging naar ‘parkeerplaats’ dus. 

3.  Het creëren van een verkeerscirculatie-
systeem waarin gestuurd kan worden op 
aanbod en overlast van verkeer op de 
toeloopwegen naar de attracties in 
Apeldoorn-West. 

4.  De oproep aan het College van B&W om met 
bedrijven en attracties in Apeldoorn in 
gesprek te gaan over de verkeersproblemen 
in Apeldoorn-West. We mogen verwachten 
dat deze hun verantwoordelijkheid nemen 
ten aanzien van de verkeersproblematiek. 

Natuurlijk zijn wij niet voor de volle 100% 
gelukkig met deze uitslag. Maar mede door de 
aangenomen motie PvdD/LA is het mogelijk 
geworden dat het gebied aan de natuur wordt 
teruggegeven zodra de parkeerplaatsen niet 
meer nodig zijn.
Door de coronacrisis staat deze verkeer- en 
parkeerproblematiek op dit moment in een 
ander daglicht. Er zijn geen grote verkeers-
stromen richting Apenheul, omdat de 
bezoekersstroom door diverse maatregelen 
gereguleerd wordt. 

besluit gemeenteraad maakt overloop-parkeren AGOVV structureel
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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 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 wijkraad@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 redactie@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, John en Mary 

Verhoek
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 28 oktober 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  
(zie website)

4. Financieel verslag 2019
 Verslag kascommissie

5. Bestuurlijke zaken 
Aftredend en herkiesbaar J. van der Wal, 
bestuurslid Groen & Kunst
 6.  Burgerparticipatie en de rol van de 

wijkraden
7. Begroting 2021
8. Rondvraag en sluiting

Na afloop kunt u met een drankje napraten.

U bent van harte welkom! 

Uiteraard houden we rekening met de 1,5 meter.
Indien er door corona meer beperkende 
voorwaarden zijn wat betreft het maximaal 
aantal personen, moet u zich van tevoren 
eventueel aanmelden bij het secretariaat. 
Als dit het geval is, wordt u daarover geïnfor-
meerd via de digitale nieuwsbrief (mits u zich 
hiervoor heeft aangemeld) of via Facebook.

De eerstvolgende uitgave van het Wijkblad 
komt uit in april 2021. De uiterlijke aanlever-
datum voor kopij van die uitgave is in de 
laatste week van januari 2021. 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 


