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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Voetbal en humor

sportief op de vroege zondagochtend

Het gesprek vindt plaats onder de grote 
veranda in de tuin van één van de spelers. 
Het is winter, er ligt sneeuw, het is koud, 
maar vier heaters en warme thee houden 
uw redactielid en drie voetballiefhebbers 
warm. 

Want daar willen we meer van weten, van 
mannen die iedere zondagochtend van 8 uur tot 
half 10 op het linker binnenveld in het Orderbos 
(te midden van de zgn. ‘wielerbaan’) op één 
van de drie grote grasvelden een balletje 

trappen. De sfeer van de ploeg laat zich 
meteen horen. “Man ik sta al een kwartier op je 
te wachten, jij bent altijd te laat”, “Jaaa, zo’n 
ouwe vent als jij moet natuurlijk vroeg van huis.” 
Alle drie met een grijns op hun gezicht. 

Smeuïge verhalen
Dick Steffens, Adrie Schreuder en Ad Gooijaers 
vertellen met veel plezier smeuïge verhalen 
over hun voetbalpassie. Dick werd 15 jaar 
geleden door zijn overbuurman gevraagd om 
mee te doen. Pas nadat Dick toezegde werd 

hem verteld dat het om 8 uur ’s ochtends is...  
En Adrie had op zijn verjaardag al wat drankjes 
op toen hij zich liet overhalen. Ad (80!) doet  
al 40 jaar mee. Hij vertelt dat de ploeg toen 
waarschijnlijk al een jaar of tien bestond. 
De groep bestaat uit een man of 16 (ja, alleen 
mannen) in leeftijd variërend van ergens in  
de 30 tot 80. Meestal zijn er op zondag  
pakweg 8 á 10 aanwezig. Ad stelt al 40 jaar  
de teams samen. Volgens de anderen doet  
hij dat dus “nooit goed, hij heeft er geen 
verstand van” (weer die grijns). 

vervolg op pagina 6...

Een deel van het fanatieke voetbalteam dat wekelijks speelt temidden van de wielerbaan in het Orderbos.
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Beste wijkbewoners,

Wanneer u dit leest is het voorjaar weer 
begonnen. De tulpen en narcissen schieten 
uit de grond, de struiken krijgen weer groene 
blaadjes, de dikke winterjas hangt aan de 
kapstok. Op het moment dat ik dit schrijf 
hebben we net een week met een dik pak 
sneeuw en een flinke laag ijs achter de rug. 
Even hadden veel mensen plezier met sleetje 
rijden en schaatsen, even was het volop 
genieten. 

Wat nog niet achter de rug is, is het virus 
dat ons nu een jaar lang teistert. Voor 
iedereen is het een lastige tijd. Voor de één 
wat meer dan voor de ander. Gelukkig kent 
onze wijk genoeg bewoners en hulpverleners 
die klaar staan om een ander te helpen of te 
ondersteunen. Soms met grote acties, dan 
weer met kleine gebaren. We hebben grote 
waardering voor ieder die daarbij een rol 
heeft gespeeld.
Het doet ons beseffen dat gezondheid en 
vrijheid van essentieel belang zijn in het 
leven. Hopelijk hebben we, nu u dit leest, 
wat meer van die gezondheid en vrijheid 
teruggekregen. 

De algemene ledenvergadering die we altijd 
in het voorjaar houden, hebben we niet 
gepland. Het ziet er op het moment van 
schrijven niet naar uit dat we in april met 
veel mensen bij elkaar mogen komen. 
Dat is extra jammer omdat we met u van 
gedachten hadden willen wisselen over de 

toekomst van de wijkraad. Want de 
gemeente heeft de Verordening Dorps- 
en Wijkraden ingetrokken en daarvoor in 
de plaats een nieuwe subsidieregeling 
ingevoerd. 
Nu zult u zich afvragen “ja, en?” 
Welnu, dat betekent dat onze rechten en 
plichten en positie ten opzichte van de 
gemeente niet meer helder zijn. Én dat 
wij drastisch gekort worden in de 
subsidie. 
Een aantal dorps- en wijkraden heeft 
daarom besloten te stoppen met haar 
activiteiten. Wij, als bestuur van 
wijkraad Brink & Orden hebben besloten 
voorlopig door te gaan. Hoewel we van 
de hele gang van zaken een vervelend 
gevoel hebben overgehouden, zijn we 
van mening dat we voor onze wijken nog 
veel goeds kunnen doen. (Zie ook het 
artikel over de Vitaliteitsagenda van 
Orden). Of dat inderdaad gaat lukken, 
willen we aan het einde van het jaar 
evalueren. Hopelijk kunnen we dan weer 
een algemene ledenvergadering 
organiseren waar u uw mening ook kunt 
laten horen. Dat neemt niet weg dat u 
dat nu ook kunt doen. Neem gerust 
contact op met één van de bestuursleden 
als u iets wilt bespreken.

Dat we voorlopig doorgaan betekent ook 
dat u ons wijkblad nog steeds ontvangt. 
Zo blijft u op de hoogte van 
ontwikkelingen op het gebied van 
verkeer, groen, kunst, wonen en welzijn. 
Als u wat vaker op de hoogte wilt blijven 
van de meer actuele ontwikkelingen en 
activiteiten, leest u dan ook onze digitale 
nieuwsbrief. Als u die nog niet ontvangt, 
moet u zich wel even aanmelden. 
Kijk hiervoor op de website: 
www.brinkenorden.nl. 

Als bestuur van de wijkraad wensen we 
u een mooi voorjaar, een fijne zomer en 
een goede gezondheid toe!

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

Bent u al lid van de wijkraad?
Veel bewoners hebben zich inmiddels aangemeld, maar nog lang niet iedereen. 
Als u het belangrijk vindt dat uw belangen blijvend worden behartigd door een 
onafhankelijke wijkraad, dan kunt u zich kosteloos aanmelden als lid. 

Stuur even een mail naar ledenadministratie@brinkenorden.nl.
Graag uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres vermelden.
Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.



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

MededelingDe gebruikelijke voorjaars-
ledenvergadering kan i.v.m. de 

coronamaatregelen helaas niet 
doorgaan. De eventuele nieuwe datum 

van de ledenvergadering 
wordt vermeld in de volgende 

najaarsuitgave van het 
wijkblad, in de nieuwsbrief 

en op Facebook.
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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!



meedoen voor buurt of wijk
 
Apeldoorn heeft een lange traditie op het gebied van 
samenwerking met dorps- en wijkraden (DWR). We noemen dit 
gebiedsparticipatie. DWR kunnen een belangrijke rol spelen bij 
het contact tussen gemeente en bewoners en organisaties in een 
wijk of dorp. U leest dit stukje ook in een blad dat wordt 
uitgebracht door uw wijkraad!

De afgelopen tijd heeft het gemeentebestuur gezocht naar nieuwe 
vormen van gebiedsparticipatie, waarbij ook meer mogelijkheden 
zouden komen voor andere vormen dan alleen via DWR. Uiteindelijk 
heeft dit geleid tot een besluit eind december over een nieuwe 
subsidieregeling. 
 
In alle wijken en buurten van Apeldoorn zijn er mensen die graag hun 
steentje bijdragen aan de samenleving. Mensen die invloed willen 
uitoefenen op het beleid. En op hun leefomgeving. Om te zorgen dat 
deze vitaal blijft of vitaler wordt. Deze mensen ondersteunt de 
gemeente Apeldoorn graag. Dat doen we met de nieuwe Subsidie-
regeling Gebiedsparticipatie. Deze regeling komt in de plaats van de 
Verordening Dorps- en Wijkraden. 
De nieuwe Subsidieregeling Gebiedsparticipatie biedt nog steeds de 
mogelijkheid aan DWR om hun rol te vervullen, maar staat open voor 
iedereen die wil meedoen.

De subsidie wordt verleend voor het gebied waar de aanvrager zich voor 
in wil zetten. Dat mag de wijk zijn zoals we die nu kennen, maar het kan 
bijvoorbeeld ook een straat, buurt of de hele stad zijn. En dat kan ook 
voor een specifiek doel zijn. Bijvoorbeeld om de samenwerking te 
bevorderen of om de begaanbaarheid voor mindervaliden te verbeteren. 
Als het maar in het algemeen belang is en bijdraagt aan de vitaliteit. 

Voor 2021 is er E 325.000,- beschikbaar met een maximum van  
E 5.000,- per aanvraag per jaar. De subsidie wordt toegekend per 
kalenderjaar, ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. 
Alle informatie over de voorwaarden, hoe u kunt aanvragen en  
dergelijke, kunt u vinden op www.apeldoorn.nl/subsidieregeling- 
gebiedsparticipatie. Deze Subsidieregeling Gebiedsparticipatie is 
aanvullend op de Subsidieregeling Inwonersinitiatieven die nieuwe en 
eenmalige initiatieven steunt die Apeldoorn mooier, leuker en beter 
maken. 

Wilt u daar meer van weten, kijk dan op www.apeldoorn.nl/
inwonersinitiatieven. Of neem contact met mij op! Ik ga graag met u in 
gesprek hierover in het belang van de inwoners van het stadsdeel 
Noordwest.
 

Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest
E w.bergink@apeldoorn.nl
T twitter @055Noordwest
M 06 543 682 44
twitter @055Noordwest
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Beste inwoner van Brink & Orden, 

Hoe is het met u? Komen de muren op u 
af? Of heeft u tegenwoordig een veel 
rustiger leven zonder stress? Iedereen heeft 
nu wel zijn of haar eigen corona verhaal. 
Terecht gaat vaak de aandacht uit naar de 
negatieve verhalen. 

De ondernemer die bang is zijn of haar 
levenswerk te verliezen. Mensen die door 
corona iemand verloren zijn of mensen die 
steeds eenzamer worden. 

Als wethouder in de gemeente Apeldoorn krijg 
ik bijna dagelijks de schrijnende verhalen te 
horen en doe ik mijn best om deze mensen te 
helpen. Toch is er ook een hele groep waar ik 
bijna niks van hoor. Mensen die gestopt zijn met 
hun baan en een heel ander carrière pad 
gekozen hebben. De student die op de 
zolderkamer een paar uur per dag mag zoomen 
met zijn klas en zich daarnaast vrijwillig inzet 
voor ouderen. Of wat dacht u van die oma die 
via facetime nog nooit zoveel contact heeft 
gehad met de familie? 

Ook dat soort verhalen mogen er zijn. Het laat 
zien hoe veerkrachtig we als mens zijn en dat 
hoe rot deze tijd ook is, er zeker ook lichtpun-
ten zijn. Zo is één van de lichtpuntjes in de wijk 
Orden dat er sinds kort een beweegtuin is 

Wethouder en stadsdeelbestuurder Maarten van Vierssen. 
Fotograaf © Rob Voss

aangelegd in de binnentuin van het zorg-
centrum naast het winkelcentrum Orden. 
Een prachtig initiatief waarin huisartsen, 
fysiotherapeuten, wijkraad en gemeente 
samenwerken.

Daarnaast krijgt het winkelcentrum ook een 
groene impuls. Zo wordt er op verschillende 
plekken in het winkelcentrum groen toege-
voegd. Als bomenstad zijn we al heel lang 
actief als het gaat om vergroening. Niet alleen 
omdat het mooier is, maar ook omdat het helpt 
onze stad af te koelen op hete dagen en bij nat 
weer het regenwater beter afvoert. 

We blijven dus als gemeente investeren in de 
wijk. De wijk waar ik u graag ook zou willen 
ontmoeten na corona, om u dan ook in het 
‘echt’ de vraag te stellen: hoe gaat het met u?

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

Lichtpuntjes in de wijk

van de stadsdeelmanager Wim Bergink

Gebiedsparticipatie:
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van de buurtregisseur Jan van Eijk

Wij staan te trappelen ...

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

Licht aan het einde van de tunnel, perspectief, nog even 
volhouden, samen tegen corona houd moed, 2021 is het jaar 
waarin we elkaar weer gaan vinden. 

We hebben een lange periode van onzekerheid, eenzaamheid, stilte, 
verdriet achter de rug. Ook hebben velen en zeker de bewoners van 
Orden zich ingezet om met elkaar in contact te blijven. Op vele 
creatieve manieren, luisterlijnen, corona hulplijnen, kleine vormen van 
ontmoeting op de ontmoetingsplekken zoals +Punt, Mandala en het 
Buurtpalet. Met boodschappendiensten en gewoon omkijken naar je 
buren hebben we ons er doorheen geslagen. 

In contact blijven en steuntjes in de rug
Bij Stimenz waar ik werk, heb ik de enorme inzet van mijn collega’s 
gezien om met de inwoners in contact te blijven. Telefonisch, met 
WhatsApp, maar als het nodig was zijn wij ook steeds verantwoord 
fysiek met inwoners in contact gebleven, desnoods wandelend door de 
wijk. Op die manier konden we dat steuntje in de rug geven waar veel 
mensen ons van kennen. 
We organiseerden noodopvang voor de kinderen en stonden scholen 
bij toen ze weer open mochten.  
De jongerenwerker bleef in contact met de jeugd in de wijk.  
Ouderenadviseurs en Sociale Raadslieden zijn meer mensen dan ooit 
blijven ondersteunen. De activiteiten voor kwetsbare mensen zijn zoveel 
mogelijk doorgegaan.

Lichtpuntjes
En echt, groot is de inzet geweest van inwoners en vrijwilligers die 
10-tallen kerstpakketten hebben gemaakt en rondgebracht voor mensen 
en gezinnen die het niet gemakkelijk hebben. Er zijn vele spelletjes en 
boekjes verspreid in de buurt, de Winterkaravaan heeft gratis  
maaltijden verstrekt, de Goede Herderkerk bood altijd een luisterend 
oor, er is gegymd in verschillende appartementengebouwen, muziek 
gemaakt en met 10-tallen vrijwilligers en collega’s hebben we duizenden 
lichtpuntjes in de buurt gemaakt en in de buurt verspreid.

We halen straks in wat achter ons ligt
De veerkracht en daadkracht in het kleurrijke Orden is groot.
We staan te trappelen om weer met elkaar in contact te komen, elkaar te 
ontmoeten. In de ontmoetingsplekken, gewoon bij een buurtactie of een 
evenement zoals GrOOt wOrden in Orden. In het jongerencentrum, 
Sprengenhonk of speeltuin Kindervreugd. 
De komende tijd halen we in wat achter ons ligt. Samen met al die 
geweldige actieve bewoners en vrijwilligers zorgen we ervoor dat Orden 
bruist.
Bakker Schreuder is de spaaractie Samen voor Orden alweer begonnen. 
Als Stimenz zorgen we ervoor dat de mensen die het kunnen gebruiken 
weer een fijne cadeaubon krijgen om rond de Pasen bij de bakker te 
besteden. Een prachtig voorbeeld van hoe we Samen voor Orden gewoon 
doen.

We staan te trappelen...
Terwijl ik dit schrijf worden er temperaturen voorspeld die echt de lente 
inluiden. Ik moet dan altijd denken aan mijn jongere jaren. Ik ging vaak met 
vrienden in de omgeving van Delft de polder in. Vogels spotten en slootje 
springen. De lente was de tijd dat de koeien weer van stal werden 
gehaald. Een enkele keer maakte je mee dat je ze voor de eerste keer 
naar buiten zag komen, na maanden in de stal te hebben doorgebracht.  
De koeien staan te trappelen om weer huppelend, dansend en dartelend 
de wei te ontdekken. Daar denk ik aan als ik vooruit kijk...

Jan van Eijk
Buurtregisseur Apeldoorn Noordwest/Centrum
M 06 526 347 73
E j.vaneijk@stimenz.nl
www.twitter.com/janvaneijk 
Brinklaan 268
7311 JD Apeldoorn
T 088 784 64 64
www.stimenz.nl

Koeien dansen omdat ze voor het eerst naar buiten mogen in de lente.



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

Maar ondertussen gaan ze fanatiek voetballen, 
want winnen willen ze allemaal. De verliezende 
partij krijgt het na die tijd dan ook flink voor de 
kiezen, “die kunnen niet voetballen”. U begrijpt 
het inmiddels, dat vinden ze allemaal heel leuk.

Laat? ... Hard aanpakken!
Eén van de voetballers komt zelfs iedere 
zondag uit Arnhem naar het Orderbos om mee 
te doen. Ook was er een groepslid die uit zijn 
woonplaats Amsterdam kwam geracet. En met 
vakantie gaan? Prima, maar wel op zaterdag 
weer terugrijden, want op zondag moet er 
weer gevoetbald worden. Zelfs als ze 1x per 
jaar, op een zaterdag, met elkaar uit eten gaan 
en daarna ‘nog even’ wat gaan drinken, staan 
ze de volgende ochtend om 8 uur weer paraat. 
Degenen die het die nacht erg laat hebben 
gemaakt, worden extra aangepakt. En eerlijk 
gezegd stelde het voetbal die zondag niet veel 
voor...

Sportieve mannen
Nu er door de coronamaatregelen niet 
gevoetbald mag worden, gaan enkelen in een 
groepje van twee mountainbiken. Ze komen niet 
bij elkaar over de vloer, maar ze missen elkaar 

en het voetballen wel. Hopelijk mag het weer in 
het voorjaar. En hopelijk is het veld dan ook 
opgeknapt. Want dat willen ze nog wel even 
kwijt: het grasveld was meer een knollenveld 
geworden. Gelukkig nam Jan van Eijk contact 
op met de gemeente. En die werkt mee, men is 
wezen kijken en er is beloofd dat het veld 
opgeknapt zou worden. Dat zou mooi zijn, een 
goed grasveld en weer lekker met elkaar 
voetballen en grappen maken. Als je zin hebt 
om mee te doen met deze enthousiaste 

voetballers, kom gerust op zondag eens kijken 
en meedoen. Wel vóór achten aanwezig zijn 
natuurlijk.

Natrapje
“O ja, weet je nog van die keer dat er een paar 
dames toevallig langskwamen en even mee 
wilden spelen? Ha, ha, één van ons (we noemen 
géén namen!) werd compleet overspeeld door 
één van die dames. Dat heeft ‘ie nog lang 
moeten horen….”

... op een vroege zondagochtend.

... vervolg van pagina 1

Voetbal en humor
“Of we ook een goede conditie hebben? 

Nou... we zijn wél sportief!

nieuws uit de wijk6
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er is veel veranderd maar de politie werkt gewoon door 

Corona en politiewerk

Wat een bizarre tijd waar we nu in zitten met gevolgen voor ons 
allemaal. Het coronavirus houdt ons in de greep en dat zal 
voorlopig nog wel blijven. De komst van het virus heeft ook effect 
op het politiewerk. 

Wij zijn als politie verplicht om te blijven werken. Politiewerk gaat altijd 
door. Het is ook belangrijk, om ervoor te zorgen dat het buiten op straat 
veilig blijft. Niet iedereen die bij de politie werkt heeft een straatfunctie. 
Waar mogelijk werken politiemensen ook vanuit huis. Het politiewerk doen 
op 1,5 meter afstand is niet altijd mogelijk. In de noodverordening zijn wij 
als politie - samen met andere vitale beroepen - uitgezonderd van de 
regels. Wij kunnen namelijk ons werk niet doen als we 1,5 meter afstand 
moeten houden van elkaar. Maar we doen wel ons best om die afstand aan 
te houden.

Minder geweld door avondklok
Bij aanhoudingen of fouilleringen dragen we in principe medische 
handschoenen. Soms is er geen tijd om die aan te trekken. In dat geval is 
dat helaas het risico van ons vak. We zullen alles doen wat we kunnen om 
niet besmet te raken én om te zorgen dat we niet bijdragen aan het 
verspreiden van het virus. Op sommige plekken is meer blauw op straat, op 
andere minder. Veiligheid is ons vak en daarom gaat de hulp aan hen die 
dit nodig hebben, de handhaving van de openbare orde en de opsporing 
van strafbare feiten door. De ontwikkelingen gaan heel snel en de politie 
bekijkt dat per dag. Samen met het bevoegd gezag (burgemeester en 
Openbaar Ministerie) besluiten we wat we wel en wat we niet doen. 

Door de maatregelen is het wel rustiger op straat. Dat is zeker in onze wijk 
ook te merken. Dit betekent bijvoorbeeld minder geweldsincidenten (in de 
horeca) en woninginbraken. Hoewel we nog geen enorme stijging zien, 
zien we wel dat (cyber)criminelen gebruik maken van de actualiteit om 
mensen op te lichten. Houd hier dus rekening mee. 

Let op je snelheid!
Veiligheid blijft belangrijk. Politiewerk gaat daarom zo normaal mogelijk 
door. Het is niet zo dat te hard rijden, dronken achter het stuur kruipen 
of fietsen zonder licht ineens is toegestaan als er een virus heerst. We 
hebben de laatste tijden trouwens opvallend veel meer rijbewijzen in 
moeten nemen. Let dus op je snelheid. Ook nu!

En dan de avondklok. Een zeer ingrijpende maatregel ook voor ons 
allemaal. Je mag na 21.00 uur alleen nog met een goede reden de straat 
op. De redenen vind je op de website van de rijksoverheid. Als je ’s 
avonds voor je werk de straat nog op moet moet je de nodige formulie-
ren bij je hebben. Een werkgeversverklaring, een eigen verklaring en je 
identiteitsbewijs. Wij controleren of je de nodige formulieren bij je hebt 
en of het aannemelijk is dat je daar voor je werk bent. We zien in onze 
wijk dat de meeste mensen de regels goed opvolgen. Weet wel dat we 
veel opvallend in de wijk aanwezig zijn en waar nodig ook zullen 
optreden. 

Waar u terecht kunt
In verband met de coronacrisis zijn we genoodzaakt het aantal 
persoonlijke contacten te verminderen. Alleen in dringende gevallen 
spreken we nog af op het politiebureau. We proberen zoveel mogelijk 
aangiftes telefonisch af te handelen of via internet op te nemen. Kijkt u 
op www.politie.nl of online aangifte voor u mogelijk is. Niet? Bel ons 
dan op 0900-8844. Dan kijken we of het telefonisch kan, of dat het toch 
op een politiebureau mag. Sommige aangiftes zijn namelijk te complex 
of gevoelig om telefonisch te doen. Voor de richtlijnen en algemene 
vragen t.a.v. het coronavirus kunt u terecht op de site van het RIVM.  
Ook is er een telefoonnummer beschikbaar gesteld. U kunt contact 
opnemen met het RIVM via 0800-1351. Blijf gezond!

Vera Kraaijvanger, uw wijkagent

... op een vroege zondagochtend.

foto: Shutterstock
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Gerrit Konijnenberg voor de noodwinkel tijdens de verbouwing in het midden van de jaren ‘50.

kijk in de wijk... toen en nu

De in 1880 geboren opa Willem 
Konijnenberg runde in het pand aan de 
Asselsestraat 234, toen nog Asselscheweg, 
een zaak als Kruidenier. Dat deed hij 
samen met zijn vrouw Heintje Weijenberg. 
Het pand stond links naast de 
Asselschestraatschool, school Nr.13. 

Willem en zijn vrouw Heintje hadden drie 
zoons en twee dochters. De oudste zoon Wim 
wilde absoluut de zaak van zijn vader niet 
overnemen en werd smid. Dat had tot gevolg 
dat de 2e zoon Gerrit aangewezen werd om 
de zaak over te nemen, ondanks dat hij liever 
als slager verder wilde.

De kruidenierswinkel van Konijnenberg

aan de Driehuizerweg

www.apeldoorn-orden.nl

Op de hoek van de Driehuizerweg en de 
Achterlandseweg was nog een mooi stukje 
grond dat van de zwager van boer Jochems 
werd gekocht. Hier werd een mooi nieuw pand 
gebouwd door aannemer Van der Zande, de 
schoonvader van Gerrit. 
Gerrit en zijn vrouw Dina van der Zande 
trouwden 25 oktober 1933 en op 28 oktober 
1933 werd de zaak geopend. 
Willem Konijnenberg gaat later aan de 
Achterlandseweg nr.1 wonen en van zijn 
pensioen genieten.

Pensioen
Op een dag komt Gerrit zijn vader Willem op 
z’n klompen tegen en vraagt hoe het met hem 
gaat:
Willem: “Best, ik kriege alsmoar geld op de 
rekening en wete niet woar ut vondoan kump.”
Gerrit: “Dat is je pensioen, dat krijg je van de 
regering.”
Willem: “Dat snappe’k niet, ‘kep ‘r niks veur 
edoan.”

Er werd uiteraard hard gewerkt om de 
klanten tevreden te houden. Het hele gezin 
werkte naar vermogen mee. De familie werd 
verblijd met drie zoons en een dochter. 
Vooral de oudste zoon Wim werkte veel in 
de zaak en deed bezorgingen aan huis. 
Vader stond in de zaak. De andere kinderen 
Henk, Rita en Gert waren nog aan de jonge 
kant en deden dus wat minder en speelden 
meer in de buurt. Na school moest er wel 
eerst in de zaak geholpen worden. Vooral 
rond de feestdagen was het extra druk met 
het bezorgen van de levensmiddelen bij ruim 
350 klanten. Soms werd er met drie auto’s 
gereden om de spullen op tijd te bezorgen.

De verbouwing
Midden jaren ’50 had de gemeente 
Apeldoorn het plan bedacht om naast het 
huis en dan parallel met de Achterlandse-
weg richting Zanderijweg een nieuwe straat 
aan te leggen, met flats! Alle reden om de 
zaak eens flink te verbouwen, want dat zou 
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Gerrit Konijnenberg voor de noodwinkel tijdens de verbouwing in het midden van de jaren ‘50.

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. 

immers meer klandizie betekenen. De oom van 
Gerrit sr, aannemer D. Konijnenberg uit de 
Driehuizerweg hielp hieraan mee. Er werd een 
kamer bij de zaak aangetrokken en de zaak 
werd voorzien van de nieuwste snufjes zoals 
een wijnhoek. Het werd een semi-zelfbedie-
ningszaak. Hiervoor moesten dan wel weer 
door vader de nodige diploma’s worden 
gehaald. 

Gert weet zich nog goed te herinneren dat 
moeder bijzonder alert was dat iedereen er 
netjes bijliep. Kleding werd voor het weekend 
geborsteld en zo nodig gewassen. Ook vader 
was gesteld op zijn correcte uiterlijk.

In de winkel had hij een smetteloos wit jasje 
aan maar als hij ‘achter’ ging werken werd 
deze vervangen door een grijze stofjas. 

Gestopt in 1975
In 62/63 kreeg Gerrit de gelegenheid om een 
reguliere baan bij de Zwitsalfabriek te 
aanvaarden, waardoor hij het wat rustiger aan 
kon doen en zoon Wim de zaak kon overne-
men. Deze heeft de zaak nog tot 1975 gerund. 
Om gezondheidsredenen en de opkomst van 
grote supermarkten zoals de Priba en Groene-
woud is Wim gestopt. Een prachtig paasvuur

Een leuke anekdote die Gert zich nog herinnert 
uit de tijd van zijn jeugd: In mijn jeugd was er 
nog weinig bebouwing buiten de Driehuizer-
weg en de Achterlandseweg. Wel hadden we 
een aantal tradities waar de hele buurt aan mee 
deed. Zo werd er met Pasen natuurlijk een 
Paasvuur gemaakt. De jeugd uit de hele buurt 
hielp uiteraard om het materiaal voor deze 
brandstapel bijeen te zoeken. Ze kenden de 
omgeving als hun broekzak en wisten dus dat 
boer Jochems langs de Driehuizerbeek rijshout 
had staan. Dat rijshout werd gebruikt om het 
varkensvoer (slobber) in een grote pan te 
stoken. Als dat onder de pan fikt dan doet het 
dat ook op de brandstapel hebben de jongens 
gedacht en dus... Was de oever van de 
Driehuizerbeek al snel kaal. 

Het paasvuur was een groot succes, de hele 
buurt inclusief boer Jochems heeft ervan 
genoten. Het verhaal gaat dat Jochems de 
volgende dag de kaalslag ontdekte maar of hij 
erachter is gekomen wie het rijshout heeft 
gepikt...

Boer Jochems, waar destijds het rijshout van werd gepikt.

www.apeldoorn-orden.nl

www.apeldoorn-orden.nl

De kruidenier van Konijnenberg op de hoek van de Driehuizerweg.
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veiliger, fraaier, leefbaarder...

Vitaliteitsagenda Orden

Klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk is het eenvoudig. Orden is een al wat oudere wijk, 
met een grote diversiteit van bewoners en huizen, een groot aantal sociale 
huurwoningen, veel groen ook, ietwat saaie straten, zowel jonge gezinnen als oudere 
alleenstaanden (die al bijna hun hele leven in deze wijk wonen), een modern 
winkelcentrum, vlakbij het bos en uitvalswegen. Kortom een prima wijk om in te wonen.
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Maar ook een wijk die wat extra aandacht kan 
gebruiken, die een opkikker moet hebben om 
een fijne, vitale en veerkrachtige wijk te blijven. 
Want hier en daar is er sprake van overlast, is 
er soms een gevoel van onveiligheid, is een 
enkele buurt wat aan het verrommelen, staat de 
kwaliteit van huizen ter discussie, is de sociale 
redzaamheid aan het verminderen en staat de 
veerkracht onder druk. 

Kerngroep
De gemeente, de woningcorporaties, de 
hulpverleningsinstanties, de wijkraad én 
bewoners moeten aan de slag om deze 
opkikker te geven. Er is een kerngroep 
geformeerd, waarin zitting hebben twee 
medewerkers van de gemeente, een vertegen-
woordiger van de woningcorporaties, een 
medewerker van Stimenz en een bestuurslid van 
de wijkraad. Zij hebben op basis van eerdere 
rapporten, analyses en ervaringen een aantal 
aandachtspunten op het gebied van wonen, de 
ruimtelijke ordening, verkeer en de sociale 
component geformuleerd. 

Inventariseren
Maar uiteindelijk is het toch aan de bewoners, 
ondernemingen en sportverenigingen in de wijk 
om aan te geven wat de wijk op korte en lange 
termijn nodig heeft. En is het ook aan hen, en 
natuurlijk de officiële instanties, om de plannen 
die gemaakt worden, te realiseren. 
De leden van de kerngroep gaan dan ook de 
komende weken in gesprek met de diverse 
mensen zoals hierboven genoemd. Om zo een 
inventarisatie te maken van de behoeften en de 
ideeën voor de komende jaren. 

De volgende stap is het concreet beschrijven 
van doelen en acties. Acties waarbij zoveel 
mogelijk de bewoners, ondernemingen en 
sportverenigingen betrokken worden. Die 
betrokkenheid is van groot belang. Maar laten 
we eerlijk zijn, het kost ook geld. Veel plannen 
moeten worden gefinancierd door de gemeen-
te, de woningcorporaties en andere organisa-
ties. Niet alles zal kunnen. Soms helemaal niet, 
soms pas op de lange termijn. Maar laten we 
vooral kijken naar wat er wel mogelijk is, 
waartoe we in staat zijn en waar geld voor is. 

Laat ons weten wat voor u van belang is
Wilt u laten weten hoe u de wijk Orden beleeft, 
omdat u hier al heel lang woont of omdat u hier 
voorlopig wilt blijven wonen en omdat u beseft 
dat een fijne woonomgeving voor nu en voor 
de toekomst van essentieel belang is? 
Neemt u gerust contact op met Margaret 
Bakker (bestuurslid wijkraad en lid van de 
kerngroep Vitaal Orden), zodat we de signalen 
van de wijkbewoners nog beter kunnen 
inbrengen. 

Van de pas geïnstalleerde beweegtuin kikkert onze wijk op. 
Foto: Henk Reijen en Apeldoorn Direct

De speeltuin is een vitale 
plek in de wijk Orden.
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De mannen die 1200 kilometer 

riolering onderhouden en vervangen

Maar liefst 1200 kilometer riolering in de 
gemeente Apeldoorn; heb je daar wel eens 
bij stil gestaan? Het doel van de mannen 
van rioolonderhoud is dat alle bewoners 
niet merken dat het riool er is. 

Wil de Ridder (vakspecialist riolering), Cees 
Petersen (unitleider water en riolering) en het 
team rioolonderhoud (bestaande uit acht 
personen) houden zich dagelijks bezig met de 
riolering in onze gemeente. Zij zorgen er 
namens Beheer & Onderhoud voor dat de 
riolering functioneert, ze repareren schades, 
verhelpen lekkages en houden het riool schoon. 
Zo speelt er zich ontzettend veel af onder 
onze Apeldoornse grond. Wil en Cees 
vertellen er graag over.
 
Twee soorten riolen
Er bestaan twee soorten riolen, namelijk het 
traditionele riool waarbij vuil water en 
regenwater gemengd worden opgevangen en 
het afgekoppelde systeem waarbij het vuile 
water apart van het schone regenwater wordt 
opgevangen. Wil legt uit: “We kijken steeds 
vaker of er ‘afkoppelkansen’ zijn. Dit houdt in 
dat we het traditionele riool vervangen voor 
een nieuw riool waarbij het schone regenwater 
apart wordt opgevangen. We hebben hier 
maandelijks een ‘wateroverleg’ over. Het 
schone regenwater wordt steeds meer 
opgevangen in wadi’s. Deze wadi’s zien we met 
name in nieuwbouwwijken. Het zijn eigenlijk 
droge rivierbeddingen die een overvloed aan 
water kunnen opvangen in natte periodes. 

een kijkje in de wereld van Beheer & Onderhoud

Het is dus geen rioolwater meer dat omhoog 
komt, maar altijd schoon water. Dit is hygiëni-
scher voor de bewoners en beter voor het 
milieu. Wanneer riolen zijn afgekoppeld, is dit 
ook beter voor de wateropvang bij extreme 
regenbuien. Het zal nog wel eens voorkomen 
dat er water op straat komt te staan, maar weet 
wel dat dit altijd schoon regenwater is. Het mag 
wat ons betreft best wat hinder opleveren, 
maar wij willen er altijd voor zorgen dat de 
overlast beperkt blijft.”

Goede afstemming over vervanging riolen
Er vinden met grote regelmaat rioolinspecties 
plaats om vast te stellen waar schades zich 
voordoen en op basis daarvan worden er 
maatregelen genomen. Wil vertelt: “Wanneer 
we maatregelen nemen, proberen we dit zo 
veel mogelijk te combineren met bijvoorbeeld 
wegwerkzaamheden. Als er een riool compleet 
vervangen moet worden, moet de weg toch 
opengebroken worden. Wanneer dit gecombi-
neerd wordt met andere werkzaamheden 
scheelt dat aanzienlijk in de kosten. 

We hebben dan ook regelmatig contact met de 
beleidsmedewerker Ruimtelijke Leefomgeving. 
Riolering gaat in onze gemeente zo’n 70 tot 80 
jaar mee. In het verleden is er altijd veel 
aandacht geweest voor leidingherstel, maar de 
laatste jaren kiezen we daarnaast ook steeds 
vaker voor het renoveren van putten. Er werd 
lange tijd gedacht dat de putten weinig te 
verduren hadden, maar we weten inmiddels wel 
beter. Dit soort grootschalige ingrepen worden 
uitgevoerd door een externe aannemer.”
 
Innovaties in rioleringssystemen
“Binnen onze afdeling zijn we altijd bezig met 
innovaties op het gebied van riolering”, vertelt 
Wil. “We kijken natuurlijk naar landelijke trends, 

maar ook binnen onze afdeling worden er 
innovaties uitgeprobeerd. We hebben altijd de 
focus op wat het beste werkt, hoe onderhouds-
vriendelijk het is en hoe de status op de lange 
termijn zal zijn. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig 
met een pilot onder de parallelweg aan de 
Zwolseweg in Apeldoorn. Hier hebben we 
waterbergende bestrating aangebracht. In 
deze innovatieve bestrating loopt het water via 
de kolken de fundering in. Van hieruit kan het 
water breed de grond in vloeien.”

Risico’s voor riolen
De risico’s voor riolen zijn groot. Cees vertelt: 
“We zien vaak dat riolen verstopt raken door 
vet en vochtige doekjes. Wc-papier lost wel op 
in het water, maar vochtige doekjes niet. 
Ook wordt er nog steeds veel frituurvet en jus 
weggespoeld. Dit gaat stollen en zorgt voor 
problemen. Verder zien we verstoppingen door 
wortelgroei van bomen en struiken. Bij voegen 
tussen de leidingen groeien deze wortels soms 
naar binnen. Bij rioolinspecties komen we regel-
matig flinke wortels in de leidingen tegen. Een 
ander risico voor riolen is instorting. Dit heeft 
vaak een lekkage als oorzaak. Door de lekkage 
spoelt het zand onder de verharding weg, 
ontstaat er een holle ruimte en is instorting het 
gevolg. Het asfalt erboven kan soms tijden lang 
intact blijven, maar het gaat geheid een keer 
mis. Hier kan een bewoner zelf niets aan doen, 
maar aan het doorspoelen van vochtig 
toiletpapier en vet kan iedereen zelf wel wat 
doen.”

Controleputje
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Verschil tussen kolk en put
Jaarlijks worden er binnen onze gemeente zo’n 
500 tot 600 meldingen over riolering gedaan. 
“Bij klachten hebben bewoners het vaak over 
putten, terwijl het dan om een kolk gaat. De kolk 
is de plek waar het water het riool in stroomt. 
Kolken zie je meestal aan de zijkant van de 
weg. Als er een watermotiefje op de kolk staat, 
betekent dit dat het om een afgekoppeld 
systeem staat. Hier wordt het regenwater dus 
apart opgevangen. Putten zijn de grote deksels 
die je in het midden van de weg ziet”, vertelt 
Cees.
 
Klachten verhelpen
“Niet alle meldingen moeten acuut worden 
opgelost. Soms kan het wachten en worden 
gecombineerd met andere werkzaamheden”, 
aldus Wil. “Wat voor bewoners in ieder geval 
goed is om te weten, is dat zij zelf verantwoor-
delijk zijn voor het water op eigen terrein. 
Op de grens van hun tuin en het gemeentelijke 
deel zit een controleputje op zo’n meter diepte. 
Wij weten precies waar die putjes zitten. Als er 
een melding komt, wordt vanuit dat putje 

gekeken aan welke kant het probleem ligt. 
Ligt het aan de kant van de gemeente (staat 
het controleputje vol) dan lossen wij het op. 
Ligt aan de kant van de bewoner (staat het 
controleputje leeg), dan moet hij of zij zelf 
hulp inschakelen via een rioleringsbedrijf. 

Aanpassing straten in de Ordense Schildersbuurt 
In het derde kwartaal van 2021 gaat de gemeente noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan een aantal straten en 
de openbare ruimte in de Schildersbuurt. Het betreft hier de 
volgende straten: Rembrandtlaan, Jan van Goyenlaan, 
Hobbemalaan, een deel van de Pieter de Hoochlaan en ook een 
deel van Johannes Bosboomstraat. 

Welke werkzaamheden gaat de gemeente doen?
• Vervangen klinkerverharding.
• Afkoppelen hemelwater / aanbrengen IT-riool.
• Aanbrengen nieuwe kolken en vervangen huisaansluitingen.
• Verbeteren van de openbare ruimte.

Wat is een IT-riool?
Een IT-riool geeft het opgevangen regenwater terug aan de natuur 
en dit gaat dus niet naar de rioolwaterzuivering. Een IT riool moet 
altijd boven het grondwater liggen. Als niet al het regenwater kan 
worden geïnfiltreerd, zal de buis gaan werken als een gewone 
afvoer. Om zware buien op te vangen kan het IT–riool uitmonden in 
een noodoverstortvoorziening op oppervlaktewater of het 
regenwaterriool. 

Planning werkzaamheden
Het begin van de uit te voeren werkzaamheden zijn gepland voor 
de maand september 2021. De bewoners van de desbetreffende 
straten worden binnenkort schriftelijk door de gemeente benaderd. 
In verband met de huidige pandemie is er geen voorlichtingsavond 
gepland. 

Bewoners worden overigens ook gestimuleerd 
om dakwater zelf op te vangen en ook om hun 
tuin groen te maken zodat water opgenomen 
kan worden. Er is de mogelijkheid om subsidie te 
ontvangen. Ga hiervoor naar www.Apeldoorn.
nl/subsidie-afkoppelen-regenwater
 

Wil de Ridder (vakspecialist riolering)en Cees Petersen (unitleider water en riolering) van het team rioolonderhoud.



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

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

 Uddel | Apeldoorn | Harderwijk | Nijkerk | Putten 

www.bakkerijschreuder.nl

Vakmanschap

De lekkerste smaken

De beste grondstoffen

Eerlijke prijzen
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We zijn in gesprek met Wilma Potkamp, 
coördinator bij JobHulpMaatje, een 
organisatie die inmiddels in meerdere 
locaties in Nederland actief is en sinds eind 
vorig jaar ook in Apeldoorn aan de slag is 
gegaan. 

Wilma vertelt enthousiast over de organisatie, 
de plannen en vooral, wat ze willen betekenen 
voor iemand die geen baan (meer) heeft of 
werk heeft waarin hij/zij zich niet meer gelukkig 
voelt. Of wanneer je weer op zoek bent naar 
een betaalde/onbetaalde baan. Werk is 
ontzettend belangrijk. Behalve een inkomen 
levert het je structuur in te leven, sociale 
contacten en zelfvertrouwen. 

Als je je niet meer thuis voelt op een plek
Sommige mensen lukt het prima om te weten wat 
ze kunnen en willen in hun werk en het lukt hen 
ook om dat werk te vinden. Maar er kunnen zich 
situaties voordoen dat dit even niet zo makkelijk 
is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je op 
een plek zit waar je je niet meer thuis voelt en je 
afvraagt: “wat wil ik, wie ben ik en wat kan ik?” 
Ook als je net ontslagen bent en je gaat op 
zoek naar een baan, is het goed om jezelf die 
vragen eens te stellen. Het kan je helpen om je 
(nog) beter te presenteren bij een bedrijf waar 
ze op zoek zijn naar jouw kennis of vaardig-
heden. JobHulpMaatje kan je daarbij helpen. 

Wilma vertelt: “Je komt dan in een JobGroup 
samen met anderen die ook een baan zoeken. 
In 7 bijeenkomsten ga je, samen met de andere 
groepsleden en een trainer, aan de slag met 
verschillende vragen zoals: “wat kan ik, wat wil 
ik, wat zoek ik, hoe maak ik een cv, hoe stel ik 
een mooie motivatiebrief op, hoe presenteer ik 
mezelf?”

Als je daarna verder begeleid wilt worden dan 
kan een maatje je bijstaan. Een maatje is een 
opgeleide vrijwilliger die met je meedenkt en je 
ondersteunt. Als een groepsaanpak niet zo past 
bij jou, kun je ook meteen voor begeleiding 
door een maatje kiezen.

Indien je niet op zoek bent naar een betaalde 
baan, maar toch iets wil betekenen in de 
maatschappij door het doen van vrijwilligers-
werk, is een traject bij JobHulpMaatje natuurlijk 
ook heel fijn. Je hebt dan de mogelijkheid eerst 
te ontdekken wie je bent en wat je kunt en wilt. 
Om het traject bij JobHulpMaatje te volgen  
heb je motivatie, inzet en tijdsinvestering nodig. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.”

op zoek naar een baan?

JobHulpMaatje biedt uitkomst

Wil jij een werkzoekende helpen? 
Zou je wel zo’n maatje willen zijn? Iemand 
willen begeleiden bij het zoeken naar een 
passende baan? Je krijgt dan een 2-daagse 
opleiding om te leren hoe je een werkzoekende 
kunt coachen in zijn of haar zoektocht. En 
natuurlijk leer je daar als maatje ook weer van. 

De eerste JobGroupMaatjes training is begin 
maart gestart en duurt tot eind april. Uiteraard 
volgen spoedig daarna de volgende trainingen. 
Wilma hoopt dat ze via JobHulpMaatje veel 
werkzoekenden mag helpen, aan haar 
enthousiasme zal het niet liggen. 

Ondersteuning nodig? Neem contact op
Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij het 
zoeken naar een (andere)baan of wilt u een 
werkzoekende hierbij graag helpen? 
Neem dan gerust contact op via de mail:
coordinator@jobhulpmaatjeapeldoorn.nl
Of ga even naar de website voor meer 
informatie: www.JobHulpMaatje.nl

foto: Shutterstock
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Nieuw kunstwerk in het Sprengenpark

Onlangs is er een hekwerk geplaatst om een jonge beuk naast 
het winkelcentrum Orden. De oude beuk ernaast is in zijn 
afstervingsfase/aftakelingsfase. Op de oude beuk zitten 
meerdere zwamaantastingen. Over dit proces heb ik een gedicht 
geschreven. Linksonder op de foto is de oude beuk te zien.

Niets is voor eeuwig
 
Wat ben jij toch een prachtige mooie boom
Met takken tot op de grond,
Met gaten in de stam en paddenstoelen rondom je tenen
Je hebt op deze plek echt een verleden
 
In 1905 nam iemand je mee
En plantte je in de tuin van een café 
Tot op het moment dat Alles in Orden er moest komen
En ben je in het plantsoen terecht gekomen

Je gaf de mens zuurstof en zorgde voor een aangename temperatuur
Nu eten schimmels je op, zo gaat dat in de natuur
Je hielp verschillende dieren te overleven 
Door ze broed- en schuilplaatsen te geven

Je hebt geleefd en alles hier meegemaakt.
Als boom in de stad wordt het je niet makkelijk gemaakt
Je omgeving verandert en jij zit verankerd in de grond
Toch heb jij alles gedaan wat kon en bleef je gezond

Je heb echt wel in de gaten dat je binnenkort zult gaan
Je gaf een goed voorbeeld voor de nieuwe generaties die naast je staan
De mensen moeten deze beschermen tegen de mens en zijn handelingen 
Dan kan deze mens ook blijven genieten tijdens wandelingen. 

Geniet van bomen

Peter Huis in ‘t Veld

De oude beuk

Aanvankelijk was het de bedoeling dat een flink 
aantal mensen gedurende een hele week samen 
met Martha aan de slag zou gaan. Door de 
coronamaatregelen kon dat echter niet 
doorgaan. Uiteindelijk hebben negen mensen 
meegewerkt aan het kunstwerk. Aan hen werd 
gevraagd wat hun band is met Apeldoorn en 
een voorwerp mee te nemen dat de relatie met 
de stad in beeld brengt. Die voorwerpen zijn 
verwerkt in het kunstwerk. 

Zo ziet u een schop (“ik kwam in een plaats te 
wonen waar ik eindelijk een tuin had en ik een 
schop in de grond kon steken.”), een rieten 
mandje (“Ik woon mijn hele leven al in Apel-
doorn en generaties voor mij ook. Mijn oma, 
weduwe en 8 kinderen, moest voor haar gezin 
zorgen, zij was mandenmaakster.”). Het was een 
bijzonder proces met mooie en openhartige 
verhalen. Een proces dat is mogelijk gemaakt 
door de samenwerking met ACEC en de 
gemeente Apeldoorn. 

De officiële onthulling van het beeld zal nog 
even op zich moeten laten wachten, maar u kunt 
natuurlijk wel gaan kijken!

Sinds december vorig jaar is er een 
kunstwerk bijgekomen. In het Sprengen-
park, tegenover het belastingkantoor, staat 
een opvallend kunstwerk. Het is gemaakt 
door Tirzo Martha, die in 2019 de 11e 
Wilhelminaring won. Misschien heeft u  
het al gezien en heeft u zich afgevraagd: 
“wat stelt het voor, wat wil de kunstenaar 
hiermee zeggen, wat is de gedachtegang 
erachter?” 

Drie principes zijn voor Tirzo Martha leidend 
geweest: balans, stapelen en dragen. 
Dat is letterlijk in dit kunstwerk het geval. 
Verschillende steensoorten, gecombineerd met 
andere materialen zijn op elkaar gestapeld en 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is als 
het leven zelf, onze menselijke ervaringen, 
gevoelens, ideeën en verwachtingen moeten 
we dragen. Soms is dat zwaar, soms is het prima 
te doen. Het vraagt van de mensen doorzet-
tingsvermogen, zelfvertrouwen en vertrouwen 
in elkaar.

De kunstwerken van Martha komen tot stand in 
samenwerking met mensen uit alle lagen van de 
bevolking. Zo ook in Apeldoorn. 

Het café waar ik naar verwijs is Café Biljart Spitsbergen.



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

wij € 19,50 per uur
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de vijver wordt natuurlijker en ecologischer

Renovatie bosvijver Berg & Bos

Het ‘bloeien’ van blauwalg (het alg raakt 
los van de bodem en komt omhoog) was 
een van de redenen om eind vorig jaar te 
starten met groot onderhoud aan de 
bosvijver van Berg & Bos. In 2015 lag er 
voor het eerst een groen-blauwe waas 
over het water. De gemeente heeft daarop 
onderzoeksbureau Be-Ware uit Nijmegen 
advies gevraagd. Zij monitoren 
desgevraagd de waterkwaliteit.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat op de 
bodem een laag slib lag die rijk aan fosfaat 
was. Een overmaat van deze voedingsstof 
veroorzaakt extreme groei van allerlei soorten 
algen en wieren in het water. Na verloop van 
tijd ontstaat er dan een blauwalgenbloei. In de 
vijver zwommen zeer veel karpers die het slib 
op de bodem omwoelden, waardoor de 
fosfaten in de ‘waterkolom’ terecht kwamen.  
In 2016 zijn toen zo goed als alle karpers uit de 
vijver gevist. Afgelopen december is in twee 
weken tijd, een dikke sliblaag van wel 1500 
kubieke meter verwijderd. Dat gebeurde met 
een baggerbootje. 

Waterpeil verlaagd
Het waterdicht maken van de zijkanten van de 
vijver is een klus die nog tot dit voorjaar duurt. 
Delen van het folie waren losgeraakt en 
weggezakt. Het water kon daar zo weg vloeien. 
Voor die renovatie moest een korte periode 
het waterpeil worden verlaagd. 

Naar verwachting komen, volgens Arnout 
Nefkens, projectleider afdeling Ruimtelijk 
ontwerp en realisatie van de gemeente 
Apeldoorn, alle verrichte werkzaamheden de 
waterkwaliteit ten goede. ”Daar zetten we op 
in.”

Een paar karpers mogen er in blijven
De bosvijver in Berg & Bos is in 1932 als 
werkverschaffingsproject met de hand 
gegraven. In de jaren ’70 is de vijver na 
drooglegging afgedekt met folie en ijzer-
houdend zand om algengroei tegen te gaan. 
Maar door blad, ontlasting en voedingsresten 
had zich nu op de bodem een sliblaag van 
gemiddeld 11 centimeter gevormd. Het was de 
hoogste tijd groot onderhoud te plegen aan de 

bosvijver. Bezoekers van het park hebben, na 
het wegvissen van de ongeveer 160 karpers in 
2016 al resultaat gezien. Op sommige plekken 
was de bodem van de bosvijver weer zichtbaar. 
Het blauwalgprobleem was al flink verminderd.
“Er zwemmen nu nog maar enkele karpers rond. 
De laatste paar mogen er in blijven. Nieuwe 
soortgenoten worden niet actief uitgezet. 
Misschien wel andersoortige vissen, zoals 
blauwwindes of zilverwindes. 

We willen de vijver natuurlijker en ecologischer 
maken”, zegt Nefkens. Streefdatum voor de 
afronding van het project is de seizoensopening 
van de Apenheul. 



Stap voor stap van gas naar elektra en toch lekker warm blijven heeft nog wel wat voeten in de aarde.

Transitievisie Warmte
Bron: www.apeldoorn.nl. Zoekterm ‘aardgasvrij’ 
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wat doet de gemeente om onze wijk aardgasvrij te maken?

De weg naar aardgasvrij 2050 lijkt ver weg, 
maar deze ingrijpende veranderingen vragen 
om een goede voorbereiding. Stap voor stap 
gaan we aan de slag met het aardgasvrij maken 
van woningen en wijken. 

De eerste stap is om in 2021 een Transitievisie 
Warmte te maken. Daarin staat beschreven 
welke alternatieven voor aardgas in Apeldoorn 
kansrijk zijn, in welke volgorde de wijken en 
dorpen van het aardgas afgaan, in welk tempo 
dat kan en hoe de gemeente dat, samen met 
partners en inwoners, gaat aanpakken. 

Meedenken
Het maken van de Transitievisie Warmte doet 
de gemeente niet alleen. Bij het maken van 
deze visie worden inwoners en organisatie op 
verschillende manieren betrokken. Bijvoorbeeld 
via een vragenlijst en de Tafel van 15. En we 
hebben een Meedenkteam van organisaties. 
Op deze manier maken we een visie die aansluit 
bij waar behoefte aan is in Apeldoorn.

Wijken van de Toekomst
Daarnaast heeft de gemeente al enkele stappen 
gezet om de overgang naar aardgasvrij voor te 
bereiden. Zoals het benoemen van vier Wijken 
van de Toekomst. Dit zijn Kerschoten, Loenen, 
De Maten en De Parken. Hier onderzoekt en 
experimenteert de gemeente samen met 
bewoners en partners hoe de wijk of dorp het 
beste van het aardgas af kan gaan.

In 2030 gaat de aardgaskraan in Groningen dicht en uiterlijk in 2050 gaat Nederland 
stoppen met het gebruik van aardgas. Dat betekent dat we zonder aardgas gaan koken 
en verwarmen. Afsluiting van het aardgas zal niet van vandaag op morgen gebeuren, 
maar de gemeente Apeldoorn bereidt zich samen met woningcorporaties, netwerkbedrijf 
Liander, bedrijven en bewoners in verschillende wijken wel alvast voor.

Gemeenteraad beslist uiteindelijk
De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de 
Transitievisie Warmte en ook over de uitvoe-
ringsplannen op wijkniveau, die na 2021 volgen. 
Deze uitvoeringsplannen die samen met 
bewoners worden opgesteld geven meer 
duidelijkheid over het exacte proces en de 
aanpak in de eigen wijk en wat dit voor de 
eigen woning betekent.

Foto’s: Shutterstock
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Wat kunt u zelf doen?
U hoeft niet te wachten tot uw wijk van het 
aardgas af gaat om toch alvast met uw woning 
aan de slag te gaan. In veel gevallen levert dat 
u ook direct meer comfort op en een lagere 
energierekening! U kunt nu al zogenaamde 
‘geen-spijt maatregelen’ (laten) uitvoeren, 
zoals besparen, isoleren, ventileren en 
zonnepanelen plaatsen. Dat zijn maatregelen 
waarvan u geen spijt krijgt, ongeacht de keuzes 
die voor uw wijk nog volgen in de toekomst. 
Kijk voor voorbeelden, tips en informatie op 
www.energiekapeldoorn.nl en vraag gratis 
advies.

Veelgestelde vragen
Er zijn nog veel onzekerheden rondom het 
aardgasvrij maken van woningen en wijken. 
En we snappen dat u veel vragen heeft over 
deze enorme opgave. Daarom staan de meest 
gestelde vragen en antwoorden voor u op een 
rij op: https:/www.apeldoorn.nl/ter/
faq-apeldoorn-aardgasvrij/

Subsidie collectieve 

energieprojecten voor 

Apeldoorners
Bericht van gemeente Apeldoorn

Inwoners, bedrijven en organisaties die samen energieprojecten realiseren in de 
gemeente Apeldoorn, kunnen dit jaar gebruik maken van de subsidieregeling collectieve 
energieprojecten. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan innovatieve ideeën die 
binnen de gemeente leven.

Het gaat om initiatieven van minimaal zeven 
personen die samen een collectief project 
willen ontwikkelen. Bijvoorbeeld een buurt-
batterij, gedeelde elektrische laadpalen, een 
zonneveld of zonnedak. De subsidie onder-
steunt deze initiatieven in de opstartfase van de 
projecten. Zoals inhuur van externe expertise, 
voorbereidende onderzoeken of projectonder-
steuning.

De subsidieregeling bestaat overigens al 
langer, maar was toen alleen toegankelijk voor 
energiecoöperaties. Het ruimer toegankelijk 
maken van deze regeling is een mooie manier 
voor Apeldoorners om mee te doen aan en 
voordeel te hebben van gezamenlijke energie-
projecten om zo stappen te nemen naar een 
energieneutraal Apeldoorn.

Meer informatie over deze 
regeling of een aanvraag 
indienen? 
Dat kan via https://
www.apeldoorn.nl/ter/
subsidie-collectieve-
zonne-energieprojecten

Foto’s: Shutterstock



22 bouwen en wonen

Nieuwbouw Karwei start nog niet snel

Al vanaf het jaar 2004 staat het pand op de hoek Asselsestraat-
Beatrixlaan van de voormalige Karwei leeg. De oude panden 
raken steeds verder in verval. Er is sprake van zware 
verloedering en gevaar voor omgeving en voorbijgangers. 
Zo zijn er meldingen bekend van vallend verrot hout en een 
scheefstaande muur langs de Prinses Beatrixlaan. 
Uit voorzorg heeft de eigenaar die muur langs de Prinses 
Beatrixlaan gesloopt. Voorbijgangers hebben nu zicht op de 
oude parkeerplaats en opslag van Karwei.

In mei en juni 2019 heeft de gemeente een 
ontwerpbestemmingsplan voor een supermarkt 
(Lidl) ter visie gelegd. Op dat bestemmingsplan 
zijn zienswijzen ingediend. Inmiddels vindt de 
gemeente het nodig om een aantal rapporten 
dat bij het bestemmingsplan was gevoegd, te 
herzien. Daarvoor is actualiserend onderzoek 

nodig. Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, 
ontvangt ieder die een zienswijze heeft ingediend 
de zienswijze nota en zal een voorstel aan de raad 
worden gedaan over vaststelling van het bestem-
mingsplan.

Naar verwachting wordt het ontwerpbestemmings-
plan inclusief geactualiseerde rapporten in de 
zomer van 2021 behandeld in de gemeenteraad . 
Gelijktijdig wordt de nota van zienswijzen 
behandeld. In die nota zal nader worden ingegaan 
op de eerder ingediende zienswijzen. Het is nu nog 
niet te zeggen wanneer welke bouwactiviteiten 
kunnen gaan starten.

zware verloedering en verval
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Uitbreiding Albert Heijn Sprengenpark

Albert Heijn aan de Schapendoesweg 
werkt aan een plan om de winkel uit te 
breiden. Reden daarvoor is dat de klanten 
toenemend vragen om verse 
gemaksproducten. Zoiets vraagt nu 
eenmaal meer ruimte. Daarnaast wordt 
gedacht om in het te vergroten pand een 
ETOS en een Gall&Gall onderdak te 
bieden.

Vorig voorjaar is het concept-plan gepresen-
teerd aan aanwonenden en wijkraad. Er is een 
aantal reacties gegeven. Daarbij zijn de nodige 
opmerkingen uit de buurt over de herinrichting 
van de openbare ruimte van de Schapendoes-
weg en het parkeerterrein gemaakt. AH heeft 
een tussenfase voor het plan gepresenteerd 
aan een deel van de aanwonenden, gemeente 

Nieuwe situatie parkeerterrein
Asselsestraatzijde met luifel aan de voorkant.
Foto: artist impression van Korfker architecten

Tijdens dit schrijven wordt over de voorzijde van het pand 
met luifel boven het laden en lossen nog overlegd tussen 
de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (=CRK) 
en AH. Foto: artist impression van Korfker architecten

en wijkraad middels een videovergadering. 
De voornaamste kenmerken van het plan zijn:
•  Uitbreiding van het winkeldeel aan westzijde 

en oostzijde.
•  Laden en lossen via het achterliggende 

parkeerterrein wordt verplaatst naar de 
Asselsestraatzijde van het pand.

•  Om geluidshinder voor de bovenwoningen 
langs de Asselsestraat te reduceren is boven 
de nieuwe laad- en losplaats een luifel 
geprojecteerd.

•  De splitsing van Schapendoesweg naast de 
oostgevel van AH wordt aangepast, 
waardoor auto’s langs de voorkant van een 
deel van de bejaardenwoningen rijden.

•  Herinrichting parkeerterrein waarbij meer 
groen en asfalt in de rijstoken om karretjes-
geluid te reduceren.

•  Speelplek wordt gedraaid en enigszins 
verkleind. Over herinrichting ervan vind 
nader overleg met buurtbewoners plaats.

•  Nieuwe plek voor containers in de oksel van 
de Schapendoesweg.

Zoals zoveel plannen hebben dergelijke 
veranderingen voor- en nadelen in de buurt. 
Eén van de zorgpunten van de wijkraad is de 
eventuele verkeersdruk op de omgeving. 
Wij hebben aan de gemeente geadviseerd om 
op korte termijn  een nader verkeerstechnisch 
onderzoek te laten doen. Op een gegeven 
moment wordt/is de procedure voor de 
omgevingsvergunning via de gemeente 
opgestart. Afhankelijk van het verloop van die 
procedure wordt bekend hoe de wijzigingen 
van AH met omgeving uitgevoerd gaan worden.
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Rookmelders verplicht

Het duurt nog even maar vanaf 1 juli 2022 wordt het in alle 
Nederlandse woningen verplicht om optische rookmelders te 
installeren. Als jouw woning niet aan de hier onder genoemde 
eisen voldoet, heb je kans op een onprettige boete en/of 
problemen met de verzekering.

Deze verplichting bestaat al voor nieuwbouw-
woningen vanaf 2003. Volgens de verandering 
in het bouwbesluit moet een huis uitgerust zijn 
met ‘voldoende rookmelders’. Dit houdt in dat 
op iedere verdieping van een zelfstandige 
woning minstens één rookmelder aanwezig 
moet zijn. 

In zogenaamde kamerwoningen, zoals studenten-
huizen, wordt in iedere kamer één rookmelder 
verplicht. Met deze nieuwe regels zullen minder 
mensen bij woningbranden omkomen.
De rookmelder moet het Europese EN 14604 
certificaat hebben. Voor rookmelders op 
netstroom is daarnaast een NEN 2555 certificaat 
vereist. Genoemde certificaten garanderen onder 
meer dat de rookmelder een goed geluidssignaal 
geeft, eenvoudig te plaatsen is en op tijd rook 
detecteert.

 Daarnaast moet een rookmelder ook nog 
voorzien zijn van een CE-markering en niet van 
het ionische type zijn. Om schaarste voor 1 juli 
2022 te voorkomen is het raadzaam om binnen niet 
al te lange tijd rookmelders aan te schaffen die 
voldoen aan de gestelde eisen. Nog veel meer 
info is te vinden op: https://www.brandweer.nl/
brandveiligheid/rookmelder
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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

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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Algemene Vergadering

De eerstvolgende uitgave van het Wijkblad 
komt uit in oktober 2021. De uiterlijke 
aanleverdatum voor kopij van die uitgave is 
in de laatste week van juli 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 

De gebruikelijke voorjaarsledenvergadering kan in verband 
met de coronamaatregelen helaas niet doorgaan.
Hopelijk kunnen we in het najaar een ledenvergadering 
organiseren. De eventuele datum zal vermeld worden in het 
wijkblad (dat in het najaar uitkomt) en in onze digitale 
nieuwsbrief en op Facebook.

Mocht u vóór die tijd vragen of ideeën hebben, neem gerust 
contact op met één van onze bestuursleden.


