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Het bijzondere aan dierenpark Apenheul is dat de apen er los rondlopen tussen de evenzo loslopende mensen.

nieuwe aapjes en leuke activiteiten

Apenheul 50 jaar!
Apenheul is al 50 jaar hét leukste dagje uit
tussen de loslopende apen! Een bezoek
aan Apenheul is altijd een feestje, maar dit
jaar nog eens extra leuk. We bestaan dit
jaar 50 jaar en dat vieren we met leuke
activiteiten!
Ontdek het vernieuwde huis van Naaap waarin
kinderen alles spelenderwijs leren over apen.
We blikken ook op verschillende plekken in het
park terug naar het verleden. Wat was er
vroeger op de plek van het huidige

wolapenverblijf en weet jij wanneer de eerste
gorilla’s naar Apenheul zijn gekomen? Je ziet
het allemaal in de 50 jaar Apenheul Expo!
Dit jubileumjaar begon met de geboorte van
een bonobobaby op 16 februari. Het is een
meisje en ze heeft de naam Neje gekregen.
Dit betekent sneeuw. Ook werd de 50e
gorillababy in Apenheul geboren! Gorilla
Gyasi beviel op 21 februari van een gezonde
zoon. De kleine heeft, via een naamverkiezing,
de naam Kiango gekregen. De betekenis van

zijn naam is ‘licht’. De gorillababy is een
lichtpuntje in deze tijd van de pandemie.
En de geboorte van de eerste nakomeling
van Bao Bao is ook een groot lichtpunt voor
het soortbehoud. Kom snel op kraamvisite!
Er is ook een nieuwe apensoort in Apenheul te
zien: de manteltamarin! Als je door het nieuwe,
door Prinses Margriet geopende, dwergapen
gebied wandelt kom je ze tegen. Je loopt eerst
langs het grootste insectenhotel ter wereld en
vanuit daar loop je zo het dwergapengebied in.
vervolg op pagina 6...
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Bij het schrijven van dit stukje is het
hoogzomer. Men gaat op vakantie, de één
blijft in ons eigen land, de ander gaat naar
het buitenland. Er waren weer evenementen,
vaccinatiebewijzen zijn opeens erg
belangrijk, sommigen omhelzen elkaar weer,
anderen zijn blij dat dit niet meer hoeft bij
iedereen. Er waren zieke mensen die
gelukkig weer beter zijn, er zijn er ook die
nog flink last hebben van de nasleep van
het virus. Er worden alsnog mensen ziek,
sommigen ontspringen de dans, anderen
helaas niet. Er zijn rampzalige
overstromingen, ook in ons land, grote
branden in andere werelddelen verwoesten
bossen en steden.
De coronapandemie en andere rampen
hebben ons op harde wijze duidelijk
gemaakt dat we niet alles in de hand
hebben. Heeft de mensheid dit aan haarzelf
te danken? Dit zijn vragen en problemen die
niemand in zijn of haar eentje kan
beantwoorden, daarvoor is samenwerking
vanuit verschillende disciplines en denken
over letterlijke en figuurlijke grenzen heen
hard nodig. Wat wij, als wijkraad en
bewoners, wel kunnen doen is problemen in
onze wijken signaleren en proberen op te
lossen. Soms zijn dat ingewikkelde zaken
waarvoor samenwerking met verschillende
partijen nodig is. Maar de ervaring heeft
ons ook geleerd dat het snel aanpakken van
een klein probleem voor iemand van grote
betekenis kan zijn. Want wie bepaalt wat

In dit Wijkblad ziet u, zoals altijd, een
weergave van de grote, belangrijke (?)
zaken in onze wijk en van de kleine (?)
zaken die spelen in de buurt of straat.
Is een voetbalveld belangrijker dan een
kunstwerk in de straat? Is de aanstaande
verbouwing van Westpoint van belang
als u daar niet in de buurt woont?
Is biljarten belangrijker dan een boek
lezen? Is openbaar groen van meer
waarde dan parkeerplaatsen? Is een
supermarkt van meer belang dan een
sushizaak? De antwoorden hoeven we
gelukkig niet te geven, wij proberen
zoveel mogelijk zaken die spelen in onze
wijk en die leven bij de bewoners, onder
de aandacht te brengen. Zonder een
waardeoordeel te geven. Natuurlijk,
dat is best moeilijk, want we hebben
allemaal een mening, al dan niet
gedragen door argumenten. En ja,
daar gaan we weer, want wat is een
goed argument?
Wat u niet zult aantreffen is het stukje
‘van de wijkwethouder’. Maarten van
Vierssen heeft, na perikelen in zijn
fractie, besloten om af te treden als
wethouder. Wij danken hem voor de
prettige samenwerking en wensen hem
veel succes toe in zijn verdere loopbaan.
De algemene ledenvergadering vindt
plaats op woensdag 13 oktober.
Wij hopen van harte dat deze dit jaar
doorgang kan vinden en stellen uw
aanwezigheid zeer op prijs. In verband
met de coronasituatie verzoeken we u
zich daarvoor aan te melden via
wijkraad@brinkenorden.nl.
Veel leesplezier!
Margaret Bakker,
interim-voorzitter
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van het bestuur

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.

INTERIM-VOORZITTER
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van de

In dit nummer

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.

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) die
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)

Ontmoet elkaar in Apeldoorn
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.

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.

Bezorging Wijkblad
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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 wijkbewoners.

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!

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

Blijf op de hoogte met
onze digitale nieuwsbrief
en via facebook
• 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.

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.

van het bestuur
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van de stadsdeelmanager Wim Bergink

Overlast? Meld het
bij de gemeente!
Bij het schrijven van deze stukjes voor de Wijkbladen, vraag ik
me steeds af wat een onderwerp zou kunnen zijn dat enigszins
actueel is en dat voor velen interessant zou kunnen zijn. Voor
het onderwerp van dit stukje werd ik aan het denken gezet door
de publicatie van het onderzoek naar het thema veiligheid,
waar afgelopen najaar bijna 2500 leden van het gemeentelijk
bewonerspanel aan hebben deelgenomen. De korte conclusie is:
over het algemeen voelen Apeldoorners zich best veilig en zij
geven het rapportcijfer 7,7 voor de veiligheid in de buurt.
Er werd in dat onderzoek ook gevraagd naar de bekendheid met
gemeentelijke meldpunten. En wat me daarbij opviel was dat een
belangrijk meldpunt, het meldpunt woonoverlast, maar weinig bekend
is. Bijna 80% van u heeft er nog nooit van gehoord. Daarmee had ik het
onderwerp voor dit stukje te pakken! (met dank aan mijn collega van
het team woonoverlast voor zijn inbreng).

kunt u ook overlast ervaren van uw buren. Uw buren veroorzaken
bijvoorbeeld geluidsoverlast, stankoverlast of maken u het leven zuur
door pesterijen. Op de website van de gemeente Apeldoorn kunt u deze
overlast melden.
Wilt u een melding doen van overlast in de openbare ruimte? Dan kunt
u hiervoor een melding maken bij de buitenlijn. Dit kan online via: www.
apeldoorn.nl/buitenlijn. Bij spoed kan dat ook telefonisch via 14 055.
Heeft u een conflict met uw buren en wilt u van de gemeente weten hoe u
dit het beste kunt aanpakken? Bekijk dan de tips op de website van de
gemeente Apeldoorn www.apeldoorn.nl/overlast-in-de-woonomgeving.
Komt u er met de buren niet uit en blijft de overlast doorgaan? Vul dan het
meldformulier in. Een medewerker van het team woonoverlast neemt uw
melding vervolgens in behandeling.
We realiseren ons dat we zeker niet altijd alle problemen kunnen
oplossen. Samenleven in een buurt is mensenwerk. Maar met de tips op
onze website kunt u wellicht uw voordeel doen. En als u er onverhoopt
toch niet uitkomt, is het goed te weten dat u een melding kunt doen.
NB: Wilt u het hele rapport van het onderzoek naar veiligheid eens
doorlezen? Ga dan naar www.apeldoorn.nl/dataportaal en klik op het
logo ‘Leefbaarheid en Veiligheid’. Daarachter treft u diverse rapportages
aan, waaronder dit onderzoek.

Bij de gemeente Apeldoorn kun je verschillende vormen van overlast
melden. Dit kan bij overlast in de openbare ruimte maar ook bij een
burenconflict kunt u bij de gemeente een melding doen. Hiervoor zijn
verschillende meldformulieren beschikbaar.
Bij overlast in de openbare ruimte kun je denken aan overlast zoals
hondenpoep, een losse stoeptegel, afval, verlichting, zwerffietsen,
hangjongeren of overlast door te hard rijdende of verkeerd
geparkeerde voertuigen. Naast de overlast in de openbare ruimte

Wim Bergink
Gebiedsmanager Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl
06 54368244
twitter @055Noordwest

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

Biljartclub Brinkhorst heeft
ruimte voor nieuwe leden
Op 28 mei 1979 werd de biljartclub
Brinkhorst opgericht in het dienstencentrum
de Brinkhorst aan de Ritbroekstraat te
Apeldoorn. Toen dit gebouw werd
afgebroken zocht en vond de club medio
2008 een onderkomen bij het Duivensport
Centrum Apeldoorn (DCA) aan de Prinses
Beatrixlaan 240, 7312 AA Apeldoorn.
Het dagelijks bestuur van Brinkhorst is er best
trots op dat de club de stormen van een
noodgedwongen verhuizing en een -zo af en
toe- wisselend aantal leden heeft overleefd.
Ook zijn zij de heftige coronaperiode tot nu
toe goed doorgekomen.
Van maandag tot en met donderdag kan er op
twee biljarts vrij worden gebiljart. De openings
tijden zijn dan van 9:00 tot 12:00 uur en van
13:00 tot 16:30 uur.
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Dit gebeurt allemaal in een ontspannen sfeer,
evenals de sociale contacten en de gezellig
heid die daarbij horen.
De club organiseert daarnaast een onderlinge
competitie waaraan men vrijblijvend kan
meedoen. De competitiewedstrijden worden
alleen in de middag gespeeld.
Momenteel heeft Brinkhorst 34 leden waarvan
het oudste lid 92 jaar en het jongste lid 61 jaar
is. In 2019 had de club nog 43 leden.
Op dit ogenblik kunnen zij weer nieuwe leden
gebruiken.

Belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen
op de genoemde speeldagen.
Wij verwelkomen u met een kopje koffie en u
kunt dan meteen van de ongedwongen sfeer
proeven.

De contributie bedraagt 90 euro per jaar.
Looptijd van 1 september tot 1 september.
Wie interesse heeft in het biljartspel, waarbij
ontspanning en gezelligheid voorop staat, kan
vrijblijvend kennis komen maken met Brinkhorst.

Heeft u vragen dan kunt u ook contact opnemen
met de secretaris van de Bv Brinkhorst Jan
Woltjer, via e-mail j.woltjer4@upcmail.nl of
T 06 - 121 269 55.

nieuws uit de wijk

Zomerse activiteiten in speeltuinvereniging Kindervreugd.
We kunnen niet wachten tot alles weer kan.

van de buurtregisseur Jan van Eijk

IJs en weder dienende ...
Het is midden in de zomer als ik dit schrijf, echter de uitdrukking
‘IJs en weder dienende’ spookt door mijn hoofd. Dat betekent
zoiets als: ‘Als het ijs goed is en als het weer meewerkt’.
Nederland, Apeldoorn, Orden gaat heel langzaam weer open.
Een week losgaan in juli bracht ons weer een aantal stappen
terug. Het corona-virus heeft een enorme impact gehad op onze
samenleving. ‘IJs en weder dienende’ komen verschillende
activiteiten weer op gang.

“IJS en weder dienende’ gaan de leuke activiteiten weer van start.

De plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten zijn open. Je kunt
weer een kopje koffie of thee drinken en buurtbewoners ontmoeten bij
het +Punt, Orca, de Goede Herder Kerk, het Buurtpalet, Sprengenhonk
en speeltuin Kindervreugd.
Ook komen de verschillende activiteiten weer op gang en kan er ook
weer worden gegeten. Loop eens binnen om te vragen wat er allemaal
te doen is. In de speeltuin waren in de grote
vakantie wekelijks extra leuke activiteiten voor
de kinderen georganiseerd zoals Circus Snor en
Magic Aron. In augustus konden wijkbewoners
voor de 2e keer coronaproof deelnemen aan
een buurtpicknick in het Sprengenpark.
Nazomerfeest: burendag op 25 september
Gezond eten in de buitenlucht en samen bewegen om onze weerstand
te vergroten. ‘IJs en weder dienende’ gaan we op burendag zaterdag
25 september HET evenement voor alle kinderen in Orden, grOOt
wOrden in Orden, inhalen. Het kon vanwege corona 2x niet doorgaan.
Het wordt een geweldig NaZomerFeest, georganiseerd met veel
vrijwilligers van Speeltuinvereniging Kindervreugd, het Buurtpalet,
jongerencentrum 7312 en vrijwilligers uit de buurt.
Rimpeling
Iedereen kent de rimpeling in het water als je er een steen in gooit. Een
heftige gebeurtenis kan nog lange tijd na rimpelen. Zeker in de periode

achter ons hebben mensen veel meegemaakt wat grote impact heeft
gehad. Het is de kunst om juist dan aandacht te hebben voor de positieve
kanten die ook altijd te vinden zijn. Stimenz biedt mensen de mogelijkheid
om hier met behulp van creatieve werkvormen naar op zoek te gaan.
In zeven bijeenkomsten, die starten in het najaar, proberen we de
levensboot veilig op koers te brengen. De bijeenkomsten worden begeleid
door Esther Schoorstra. Heeft u belangstelling neem dan even contact met
mij op.

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

nieuws uit de wijk
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Apenheul 50 jaar!
De manteltamarins delen het verblijf met rode
titi’s, witgezichtsaki’s, en een zilveroeistiti. Even
uitrusten? Dat kan op het mooie terras van het
nieuwe restaurant de Apegaap terwijl de
kinderen de aap uithangen in de megagrote
gorillakop in één van de vele speeltuinen.
Alle dagen open
In 2021 is Apenheul tot november dagelijks
geopend, ook op feestdagen. Kijk op www.
apenheul.nl voor de actuele openingstijden.
Help de Javaanse langoeren aan een
nieuw verblijf
Stichting Apenheul heeft vorig jaar vanwege
alle de coronamaatregelen een lastig jaar
gehad en ook dit seizoen begon anders dan
gepland. Apenheul is een stichting en krijgt
geen structurele subsidies. Dit betekent dat we
inkomsten vanuit het park nodig hebben om te
kunnen investeren in nieuwe dierverblijven.
De Javaanse langoeren in Apenheul kunnen
heel goed een nieuw verblijf gebruiken en
daarom hebben ze jouw hulp hard nodig!
Doneer eenmalig een bedrag naar keuze of
word Vriend van Apenheul. Ga naar www.
apenheul.nl/steun-ons.

... op een vroege zondagochtend.

Nieuwsgierig geworden? Slinger snel naar Apenheul en feest met ons mee!
Uniek jubileumboek
Speciaal voor dit jubileum brengt Apenheul dit
seizoen een jubileumboek uit. In dit boek staan
prachtige foto’s en exclusieve interviews met
personen die veel voor Apenheul hebben
betekend en/of nog steeds doen. Een echte
must-have voor elke Apenheulliefhebber!

Het jubileumboek is deze zomer verschenen in
een beperkte oplage en kost 29,95 euro. Je kunt
het exemplaar met je betaalbewijs ophalen in
de souvenirshop. Wil je ook entreekaarten
bestellen? Ga dan naar apenheul.nl/webshop
en bestel het jubileumboek erbij onder de kop
‘Maak je dag nog leuker’.

Nieuwe huisstijl, vertrouwde service!
dijkgraaf.nl
Apeldoorn
Tel. 055 355 44 44

info@steneker-reclame.nl
www.steneker-reclame.nl

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 tuss
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 ontwer
alsmede uitgevoerd door derden is verboden.

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

Money mule: word geen geldezel!
Money mules, geldezels of katvangers,
zijn mensen die geronseld worden om
hun rekening te laten misbruiken door
criminelen. Als mensen hun bankpas/
rekening en pincode geven, storten
slachtoffers van internetoplichting geld
op de rekening van deze money mules.
Hiermee maakt een money mule zich vaak
onbewust schuldig aan het witwassen van
illegaal geld en blijft de crimineel
anoniem.
Hoe gaan criminelen te werk?
Criminelen proberen money mules op een
sluwe manier te strikken. Het ronselen van
money mules is voor criminelen essentieel.
Zij willen namelijk zelf anoniem blijven om niet
gepakt te worden. Dit gebeurt veelal onder
weg, op straat of op het schoolplein, maar
ook steeds vaker via social media, bijvoorbeeld
via lnstagram, Facebook of Snapchat of
via advertenties waar je op reageert.
De criminelen proberen mensen (vaak jonge
ren) met allerlei beloftes en smoesjes over te
halen om hun bankpas en pincode af te staan.
Als dat lukt, kunnen zij geld wegsluizen naar
deze rekeningen en zelf anoniem blijven.

De kans is groot dat wanneer een money mule
wordt opgepakt, hij of zij:
• een strafblad krijgt.
• geen bankrekening (meer) kan openen.
• moeilijker aan een baan komt.
• g een lening kan afsluiten voor het kopen
van een huis.
Hoe voorkom ik dat ik een money mule
word?
•G
 eef nooit ie bankpas en pincode aan
iemand anders.
• S tel je rekening niet aan iemand anders
beschikbaar. Ook niet aan een bekende!
Dit geldt ook voor het afsluiten van een
telefoonabonnement.
•G
 a niet zo maar in op vacatures waar je snel
en makkelijk veel geld kunt verdienen.
Controleer of het (buitenlandse) bedrijf of
persoon uit die mooie vacature wel echt
bestaat en of de tekst van die vacature niet
vol taal- en spelfouten staat.
• L ijkt iets te mooi om waar te zijn? Dan is het
dat vaak ook.
Ik ben een money mule geworden,
wat nu?
•V
 erzamel bewijs en neem contact op met je
bank.
• B lokker je pas en verander je pincode(s)
•N
 eem contact op met de politie.

Money mules zijn vaak jongeren
ledereen kan een money mule worden, maar
we zien dat het vaak om jongeren en jong
volwassenen (18 tot 25 jaar) gaat. Criminelen
zoeken ook vaak doelbewust mensen op die
kwetsbaarder zijn, doordat ze bijvoorbeeld
in geldnood zitten of een licht verstandelijke
beperking (LVB) hebben.
Wat zijn de gevolgen?
Een geldezel werkt mee aan het plegen van
strafbare feiten en maakt zich schuldig aan
witwassen. Soms is de money mule ook
slachtoffer van witwaspraktijken, wanneer
criminelen misbruik maken van hun kwetsbaar
heid. Als money mule moet je altijd het gestolen
geld terugbetalen. De criminelen zijn vervol
gens vaak spoorloos, zij kunnen over het
weggesluisde geld beschikken zonder dat
iemand weet dat zij erachter zitten.

Wanneer je wordt afgeperst of bedreigd
nadat je je bankpas hebt uitgeleend, doe
dan aangifte en bel 0900-8844 of ga naar:
www.politie.nI/aangifte-of-melding-doen.
Sharon Koenders
wijkagent
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Ontwerp Cruyff Court Plus

samenwerking tussen Johan Cruyff Foundation en de gemeente Apeldoorn

Cruyff Court Plus
We mogen het gerust een aanwinst voor de
wijk noemen: het Cruyff Court Plus (CCP)
aan de Morinistraat. Wat tot voor kort een
versleten en afgetrapt voetbalterrein op
een slordig grasveld met kuilen was,
omringd door slecht onderhouden
struikgewas en bomen, is nu een prachtige
en open plek voor jong en oud. En alles
wat daartussen zit.
Het CCP is een nieuw concept van de Johan
Cruyff Foundation, het CCP aan de Morinistraat
is de eerste van Nederland. Het is een combinatie van de reguliere variant met andere speel- en
ontspanningselementen.
Het veld aan de Morinistraat heeft behalve een
voetbal-/basketbalveld, een klimwand tegen de
muur van de naastgelegen gymzaal, een urban
dancefloor en diverse kleine speelelementen.
Langs het meanderende brede pad dat dwars
over het veld loopt, staat een uitnodigend zitelement. En natuurlijk een watertappunt voor de
dorstige sporters en wandelaars. De hangkeet is
weggehaald om elders in Apeldoorn een plek te
krijgen.

verbinding naar de naastgelegen woningen en
scholen. En... wat we -niet tot onze verbazingvooral zien, is dat er volop gebruik van wordt
gemaakt! Al tijdens de bouw konden de
voetballiefhebbers niet wachten, zodra het
enigszins kon, waren ze alweer aan het
voetballen. Het project is een samenwerking
tussen de Johan Cruyff Foundation en de
gemeente. Vele anderen hebben meegedacht:
de omliggende scholen, de kinderen uit de
buurt, de ouderen uit de buurt en natuurlijk ook
wij, als wijkraad. De officiële opening was op
8 september. Helaas was dat te laat om een
verslag hiervan op te nemen in dit artikel.
Heeft u een idee? Kom ermee!
Hoewel bewegen en sporten de hoofddoelen
zijn van dit CCP, is er meer mogelijk denken
we. Een picknick? Een dansvoorstelling? Een
schilderclub? Heeft u ideeën?
Laat het ons weten.

We denken dat dit een prachtige plek is om
elkaar, jong en oud, te ontmoeten. Om te
voetballen, te dansen, te klimmen, te kijken,
te ontspannen, elkaar aan te moedigen, elkaar
te helpen, elkaar te spreken.
We zijn blij met dit prachtige project!

Zodra het enigszins kon, waren de jongens alweer aan het voetballen.

Er wordt volop gebruik van gemaakt
Op het moment dat we dit artikel schrijven ziet
het er nog wat kaal uit. Het gras wordt in het
najaar ingezaaid en de beplanting volgt ook
later. Maar wat we al wel zien is een open,
glooiend en golvend terrein met een open
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incasseringsvermogen en ‘je mannetje’ staan
(sorry dames). Wel jammer dat veel kinderen
hun flesjes, blikjes en ander vuil achterlaten.
En ook niet iedereen heeft het watertappunt
ontdekt. Of drinkt liever cola... Het mooiste zou
zijn als er iemand uit de buurt iedere dag even
komt opruimen.

Voetballers vinden het veld een stuk beter.

Zomaar een zomeravond
op het Cruyff Court Plus

Zomaar een zomeravond: op het nieuwe
Cruyff Court is een groep van pakweg
16 voetballers een balletje aan het trappen.
Hoe oud zal de oudste zijn, tegen de
veertig? De jongste, een jaar of vier?
Wel duidelijk is dat er één meisje, in
voetbaltenue, meedoet. Sommige
voetballertjes doen fanatiek mee,
sommigen zijn ondertussen ook aan het
kopjeduikelen, aan het klimmen tegen het
hek op, of staan met elkaar te kletsen.
Er komt een jongetje naar me toe. Weet u wel
hoe dit veld heet? Ja hoor, antwoord ik, het
Cruyff Court Plus. Nee hoor, het heet Johan
Cruyff! Zijn ogen glimmen van trots.
De voetballers hebben veel commentaar op
elkaar. “Jij kan niet voetballen.” “Niet te hard
jongens, er zijn ook kleintjes bij.” “Je staat tijd te
rekken!” Maar er wordt ook gejuicht en

gelachen. Zonder overleg wordt er van plaats
gewisseld, er staat steeds een andere keeper in
het doel. Regels zijn er blijkbaar niet, het enige
doel is een doelpunt maken. Een van de oudere
voetballers roept zo nu en dan de stand, maar
het is de vraag of het klopt of dat iedereen het
er mee eens is. Er moet een strafschop genomen
worden. Niet duidelijk is wie dat besluit heeft
genomen, maar Ard neemt ‘m. Helaas, hij mist...
En dan besluit blijkbaar iemand om ermee te
stoppen. Iedereen gaat van het veld af,
sommigen staan wat na te kletsen, de meesten
gaan naar huis. Het begint te schemeren.

Nadat Ensar en zijn vader op de scooter zijn
weggereden, raak ik in gesprek met twee
(volwassen) achterblijvers. Zijn zij ook blij met
het nieuwe Court? “Ja, het veld is een stuk
beter!” Over het doel zijn ze minder tevreden.
Er zit meteen boven het doel een open ruimte
tussen de ijzeren palen, de bal gaat daar
regelmatig doorheen. Zou daar niet een extra
horizontale stang kunnen komen, of een net?
Ze merken dat het nieuwe Court veel voetbal
lers trekt, het is er veel drukker dan voorheen.
Het oude Court was vaak vrij en dan hadden ze
alle gelegenheid om met zijn tweeën te
voetballen. Nu moeten ze het veld delen, met
ook nog de kleintjes. En zo heeft ieder
voordeel zijn nadeel, zou Johan Cruyff gezegd
hebben.
Ze zien nog meer voordelen. De overdekte
container is verdwenen en daarmee ook
blowende jongeren. Op zich niet zo heel erg,
maar niet met jonge kinderen daarbij, vinden
ze. En nóg een voordeel is, zo zegt Jannus, dat
er achter het kampje een parkeerterreintje is
aangelegd voor de auto’s van de bewoners
daar. Dat is in overleg met de gemeente heel
mooi opgelost.
Wat mijzelf ook opvalt is, dat er zeer regel
matig fietsers en wandelaars voorbij komen.
Het pad dat dwars over het veld loopt, en
goed te zien is vanaf de weg, én verlicht,
nodigt blijkbaar uit om er te gaan wandelen, te
fietsen of te gaan kijken naar het voetballen.
Zo nu en dan zitten er wat mensen op de grote
bank midden op het veld.
Ik ben nieuwsgierig naar de dancefloor. Die ligt
meteen naast het voetbalveld, bij het watertap
punt. Ik heb er nog geen meisje of jongen zien
dansen. Je blijkt er een telefoon voor nodig te
hebben om muziek te krijgen. Ik vraag me af of
de grotere kinderen (die een telefoon hebben)
hier zullen gaan dansen. De kleintjes, die zich
minder generen om te dansen, hebben meestal
geen telefoon. Of deze dancefloor ook een
succes gaat worden?

Ik sta wat na te praten met de vader van Ensar,
die bij Victoria Boys voetbalt. Hij vertelt dat het
vorige veld een ramp was, het was glad door
het zand en door water. Dit veld is echt een
aanwinst, want bewegen is hartstikke goed
voor de kinderen. Bovendien goed voor het
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kijk in de wijk... toen en nu

100 jaar middenstandswoningen in Orden

De middenstandswoningen aan de Polhoutlaan zijn 100 jaar geleden gebouwd.

In 1921 werden aan de Jachtlaan en de Polhoutlaan 28 woningen voor
de Coöperatieve Bouwvereeniging ‘Middenstand’ gebouwd. Dit jaar is
dat dus 100 jaar geleden.

Architect Marius Poel.

Tekening voorgevel Jachtlaan.

Bijna in Berg en Bosch
Te bouwen ‘aan De Sprengen’ staat er
geschreven op de bouwtekeningen, maar bijna
hadden de 28 middenstandswoningen in Berg en
Bosch, aan de Vliegerlaan en de Zwarte
Kijkerweg gestaan.
De gemeenteraad had de grond al toegezegd,
alleen voor de vereniging was dit net te duur.
Een alternatief werd gevonden aan de
Jachtlaan en de Postweg (nu Polhoutlaan).

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

10

nieuws uit de wijk

Er zijn in onze wijk een aantal
bijzondere straten en plekken met
een rijke geschiedenis.
Deze bijdrage is van Jasper van
Leeuwen, bewoner van een van de
huizen aan de Jachtlaan.

De middenstandswoningen aan de Jachtlaan.

Crematorium en villa’s
De architect was Marius Poel. Een architect die
na Haarlem en Hilversum in 1916 in Apeldoorn
ging wonen. Poel was geen vernieuwer. Hij
bewoog soepeltjes mee met zijn tijd. Eerst in
de neorenaissancestijl en later met de tegen
beweging de Amsterdamse School. De wereld
was klein en in zijn werk kwam hij met de
bekende architecten uit zijn tijd in aanraking.
Zelf kreeg hij slechts bescheiden vermeldingen.

Niet alleen was hij directeur van Venz
chocoladefabriek in Vaassen en uitvinder van
hagelslag. Ook zaten er bij De Vries in de
oorlog drie Engelse piloten ondergedoken toen
er, door de bezetter opgelegd, twee Duitse
administratief medewerksters inhuisden. In 1960
werd het landhuis slachtoffer van de aanleg van
de Meester van Hasseltlaan. Het werd
gesloopt. Nummer 36 ontbreekt nog altijd in de
Frisolaan.

Zijn bekendste werk was het eerste Neder
landse crematorium ‘Westerveld’ in Driehuis
uit 1913. Een gebouw in Art Deco-stijl. Een
crematorium was in die tijd bijzonder. Het was
namelijk bij wet verboden, het werd gedoogd.
Poel was een voorvechter van cremeren en om
die reden zag de Facultatieve in hem de juiste
architect voor het ontwerp. Poel ging fanatiek
van start, maar het boterde niet tussen hem en
zijn opdrachtgever. Hij zou het werk niet
afmaken, dat deed Piet Kramer, een voorman
van de Amsterdamse School. En de uitbreiding
op het gebouw werd later ontworpen door
Dudok.

Moderne huizen
De 28 woningen voor de Coöperatieve
Bouwvereeniging Middenstand zijn nog net als
toen. Alleen enkele openslaande roederamen,
vertand gemetselde dakranden, wat dakkapel
len (door het vervangen van de daken in de
jaren ‘70), balkons en kleurstelling van het
houtwerk zijn veranderd.
Op oude foto’s is te zien dat een rij beukenha
gen de woningen van het voetpad scheidden.

Verdwenen huis
In Apeldoorn heeft Poel weinig ontworpen
gebouwen nagelaten. In de Parken was
Frisolaan 36 van zijn hand, een landhuis,
‘Op Honk’ genaamd. Deze is gebouwd in 1917.
Gerard de Vries woonde in de jaren ’30 in het
huis, een man met bijzondere verhalen.

Zijgevel Frisolaan 36 Apeldoorn (1917 gesloopt in 1960).

Wonen in een dennenbos
Het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar in
1921 waren de 28 middenstandswoningen
omringd door bomen, met name vliegdennen.
De badhuissprengen (tussen de huidige
Sprengenparklaan en John F. Kennedylaan)
waren er al wel en ook het trafohuisje aan de
Driehoek. De Driehoek was een jaar eerder
door de gemeente gekocht van erfgenamen
van de overleden eigenaar J.C. Wils. Het werd
bestemd voor woningbouw, er was woning
nood.
De Laan van Spitsbergen is in de jaren ’70
aangelegd. In 1921 was de Ouden Postweg, nu
Polhoutlaan de doorgaande weg, een weg
tussen de bomen. Een rustige weg, geen
autogeraas. De geur van kruidig dennen-aroom.

Dat in 1921 de gemeente graag ‘moderne
huizen’ zag blijkt uit een ambtelijke brief aan
architect Poel om de begane grondvloer in
steen (voor comfort) en de muren tussen de
woningen met spouw (voor geluidisolatie) uit te
voeren. Tevergeefs. Aan beide aanbevelingen
werd door Poel geen gehoor gegeven. Het was
vast een geldkwestie. De zakelijke kant van Poel
kwam ook naar voren toen hij, tegen de
afspraken in, zijn honorarium al voor de
oplevering van de woningen bij de bouwvereniging probeerde op te eisen. Dat ging
niet door, de gemeente wees het af.
In 1931 verhuisde Marius Poel naar Blaricum.
Hij woonde daar slechts enkele maanden.
Tijdens een fietstocht naar Laren overleed hij
door een hartverlamming. De ‘ijlings ontboden’
dokter kon niets meer voor hem doen. Hij werd
in Driehuis gecremeerd in ‘zijn’ crematorium.
De oudste aula daar werd later nog naar hem
vernoemd.

Airbnb
In de jaren ’30 waren enkele van de midden
standwoningen toeristenverblijven. Apeldoorn
was in trek. De Veluwe heeft veel moois te
bieden. En uitstapjes naar het net aangelegde
park Berg en Bosch en openluchtbad waren nu
op loopafstand.
Op Jachtlaan 194 en 196 was jeugdherberg
‘De Spreng’ gevestigd. Een nieuw fenomeen,
jeugdherbergen. En succesvol, want een groter
onderkomen was nodig en werd elders
gebouwd. Jachtlaan 186 was een kamphuis,
‘De Trekker’ genaamd.

Jachtlaan kamphuis De Trekker.
vervolg op pagina 13...
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... vervolg van pagina 11.

100 jaar middenstandswoningen in Orden
Topotijdreis 1920

Later werden ook andere woningen als pension
aangeboden, zoals Jachtlaan 190 (van vrouw
Haije), 196 (pension ‘Sprengenbos’), 198
(pension ‘Bosch en Heide’) Postweg 19 (van de
zusters Van Harte en Kroes) en nummer 23
(pension ‘Mol’). Ook waren er bewoners die in
de zomermaanden tegen vergoeding hun huis
beschikbaar stelden, zoals Postweg 9 en 17.
Airbnb avant-la-lettre. Geadverteerd daarvoor
werd in dagbladen in de Randstad.
Winterhulp
De crisisjaren (in de jaren ’30) lieten zich
voelen. De werkloosheid was hoog en
middenstanders raakten failliet. Mensen waren
nooddruftig. Huurders woonden er vaak maar
van korte duur. Ze kwamen overal vandaan, van
Groningen tot Maastricht en van Rotterdam tot
Straatsburg.
In Jachtlaan 188 en 190 was voor enkele jaren
het comité Winterhulp gevestigd met kantoor
en opslag. Tegen afbetaling werden daar
kleding, schoenen en vooral dekens verkocht
aan werkloze burgers. In het eerste half jaar
werden al 550 Apeldoornse gezinnen geholpen
de wintermaanden door te komen.
De winkeliers waren het er niet mee eens, bang
voor hun brood. Het waren barre tijden.

Jachtlaan 194-196 jeugdherberg De Spreng

Misbaksels en moordaanslag
Ondanks dat de woningen oorspronkelijk zijn
gebouwd voor woningnood onder de midden
standers is dit na enkele jaren al anders
geworden. Docenten, ambtenaren en militairen
waren ook welkom. Het werd namelijk moeilijk
om huurders te vinden en er stonden vele huizen
soms zelfs jaren leeg, in 1935 zelfs 16 van de 28
huizen. De huizen werden van binnen niet goed
onderhouden en hadden vochtproblemen.
De gemeente sprong bij voor een opknapbeurt
om huurders te trekken. Met wisselend succes.
Aan blokwoningen en dubbelhuizen waren de
Apeldoorners in eerste instantie nog niet toe.
Het werden ‘misbaksels’ genoemd en ‘hoe
misplaatst in die omgeving is de rij aaneenge
sloten huizen?’ en de Apeldoorner ‘wenscht een
vrij huisje met aanliggende grond. Hij wil wat
hebben en doen in zijn tuintje’, stond in de
krant. Leegstand liet in 1933 ook een moordaan
slag toe. Het werd landelijk nieuws.

Luchtfoto 1978

Moordaanslag artikel in Deli Courant (dagblad Sumatra)

Kruideniersknecht Dirk werd op een donkere
decemberdag in één van de lege woningen,
Jachtlaan 200, naar binnen gelokt, bewusteloos
geslagen, in een kast opgesloten en ontdaan
van zijn wisselgeld en nieuwe fiets. Dirk is er
gelukkig weer bovenop gekomen en de daders,
twee broers, werden in de kraag gevat.
Gedenktegels
Een treurig gebeurtenis in de Tweede Wereld
oorlog is de deportatie naar Auschwitz van het
Joodse gezin Bendik. Zij werden slachtoffers
van één van de grote razzia’s die in november
1942 plaatsvonden. Sinds vorig jaar zijn er ter
nagedachtenis gedenktegels aangebracht op
de stoep van hun woning Jachtlaan 204.
De bouwvereniging heeft zijn 100-jarig bestaan
niet gehaald, de huizen gelukkig wel.
De vereniging is inmiddels opgeheven en de
woningen zijn particulier eigendom.

Gedenktegels Jachtlaan 204

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

13

laagdrempelig boeken lezen en ruilen

Acht minibiebs in Brink & Orden
Kris kras door heel Apeldoorn staan inmiddels tientallen minibiebs. Voor de boekenwurmen
onder ons is dat een verrijking. Ook in onze wijk zijn kastjes met allerhande leesvoer te
vinden. Sommige exemplaren bevatten ook lectuur voor kinderen. De acht minibiebs, die wij
in de wijk Brink & Orden hebben gevonden, hebben we in kaart gebracht. De bouwsels
verschillen van grootte en inhoud. De meeste huisjes hebben een puntdak, maar de bewoners
aan de Hoogstraat hebben een heus flatgebouw van vier etages naast hun deur staan.
Enthousiast geworden bij het zien van het fraaie
blauwe flatgebouwtje gaan we de inhoud van
de minibieb aan de Hoogstraat (nummer 8 op
de kaart) eens bekijken. Wat is er zoal te
vinden? En wat is de reden dat het fraaie kastje
daar is neergezet? Na aanbellen komt de
bewoonster van het pand, Diny van Dijken er
gezellig bij. Je nieuwsgierigheid wordt gewekt
bij het zien van de verzameling. Er is voor elk
wat wils. Allereerst valt de grote verzameling
kookboeken op en de vele romans. “Maar ik
heb ook echte literatuur,” zegt de minibibliothe
caresse.
“En van Loes den Hollander (schrijfster van thril
lers, red.) heb ik wel tien boeken staan.
Het kastje staat er sinds coronatijd. Ik vond het
bij de Kringloop en heb er zelf wieltjes onder
gezet en in de kleur van het huis geschilderd.
In het begin had ik een grote verzameling
kinderboeken, die waren steeds snel weg.

“Ik zou het leuk vinden om een keer een high tea te
organiseren in de Highstreet (Hoogstraat) met de
vaste klanten van de minibieb. Maar dan moet
iedereen zelf hapjes meenemen.”
Wie ook buiten onze wijk op zoek wil gaan naar een
goed boek, kan nog meer adressen van Apeldoornse
minibiebs vinden onder het kopje ‘handige links’ op:
www.zerowasteapeldoorn.com.

7. Orderbos Minibieb, aan het begin van de
Tubantenlaan, (lenen & ruilen).
Overzichtskaartje minibiebs.

Ik heb veel vaste klanten. Soms brengen mensen
dozen vol boeken. Dat kan van alles zijn. Ik haal
er zelf ook wel eens wat uit om te lezen, maar
daarna gaat het weer in de kast.” Vaak hoort
Van Dijken aan het blaffen van de hond dat er
klanten voor haar boekenkastje staan.
“Soms ga ik er heen. Ik heb het ook opgezet
voor het sociale aspect. Het is laagdrempelig.”
Nu haar minibieb in de buurt zo’n succes is,
heeft Diny voor de toekomst nog meer plannen.
Ze glundert als ze haar idee ontvouwt.

3. Minibieb Swiftstraat 26, staat in de voortuin (kastje met
boeken voor volwassenen).
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1. Minibieb Gerard Doulaan 22 (boeken voor volwassenen, ook een paar voor kinderen).

2. Sylvia’s boekhuisje, Jacob Marisstraat 21 (onder de
carport zit een bieb met boeken voor volwassenen).

6. Minibieb in de AH Schapendoesweg, bij de
Asselsestraat (na entree, helemaal links achterin, voorbij de
kassa’s).

5. Minibieb Frans van Mierisstraat 46 (alleen voor
volwassenen).
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Athomebydiny
Tijdens de toevallige ontmoeting met
Diny van Dijken bij de minibieb vertelt
ze ook over haar andere passie.
Ze heeft al vele jaren haar ruime huis in
het centrum van Apeldoorn opengesteld
voor cliënten.

4. De hangende minibieb aan de Driehuizerweg
92 (alleen boeken voor volwassenen).

Ruim tien jaar geleden startte ze met de
kleinschalige activerende begeleiding en
(naschoolse) opvang, van met name pubers
met een beperking. Autisme is de specialiteit
van Diny. Voorheen was de Apeldoornse
werkzaam in het speciaal onderwijs.
Op dit moment verzorgt ze schilderlessen
voor mensen met een beperking.
“Dat is elke week een feestje, ze zijn trots op
zichzelf en het zijn echte kunstenaars.”
Op woensdag verzorgt ze dagbesteding
voor een meisje met Downsyndroom.
“Wat hebben we elkaar gemist deze
corona periode, de schilders, de leerlingen.
Gelukkig hebben we het weer op kunnen
pakken. Het was een rare periode, het
afgelopen jaar.
Toen is de minibieb er gekomen, zo heb je
toch wat sociaal contact met mensen die
langskomen. Ook voor kinderen lagen er
spelletjes, boeken en puzzels in. Op gepaste
afstand even kletsen en de passie voor lezen
delen met andere Apeldoorners.”

Ontspannen een boek lezen samen met haar
Labradoodle Abby.

Diny van Dijken op de rand van de visvijver.

Abby haar Labradoodle is haar geheime
wapen en een geweldige collega.
Ze brengt veel rust en gezelligheid en is
oprecht blij als er leerlingen komen. Ze ziet
net als Van Dijken de mens en geen leerling
met problemen. Als Abby er is en er lekkere
koekjes op tafel staan, is er al veel gewon
nen.
Even buiten inspecteren of de vissen nog uit
je hand willen eten. Dan is de coaching al
echt begonnen. Ze leert hen hoe ze zichzelf
kunnen helpen, soms ben je dat even kwijt en
heb je een zetje nodig. Soms neemt een
leerling uit de minibieb zelfs een boek mee
dat ze nog moeten lezen voor school.
Op dit moment werkt Van Dijken vooral als
kinder- en jongerencoach. Ook hier weer
Athomebydiny. “Voel je thuis bij mij, voel je
veilig dan kunnen we samen ontdekken
waarom het niet lekker gaat op school of
thuis.” Ze geeft de training ‘Ik leer leren’, dat
is een methode om jonge mensen te laten
zien dat er vele wegen zijn, die naar betere
schoolprestaties leiden. Samen ontdekken ze
wat er wel goed gaat. “Niet Wat je moet
leren maar Hoe je moet leren.”
Kom eens langs bij de bieb flat,
Hoogstraat 78, of bekijk de website
voor meer informatie over haar werk:
www.athomebydiny.nl.

8. De ‘bieb flat’ van Diny van Dijken kan je vinden aan de
Hoogstraat 78, op de hoek van de Groeneweg,
(voornamelijk boeken voor volwassenen).
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Welkom bij Viswinkel
DE VISCHMARKT

GENIET
VAN PURE AMBACHT

U kunt bij ons terecht voor een
ruim assortiment vis,
altijd lekker vers en gezond

Vakmanschap
De beste grondstoffen
Eerlijke prijzen
De lekkerste smaken

Laan van Orden 199 - 7312 KH Apeldoorn
T 055 356 08 04
E info@devischmarkt.nl

Uddel | Apeldoorn | Harderwijk | Nijkerk | Putten

www.bakkerijschreuder.nl
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Songsushi
Het is min of meer aan corona te danken
dat Orden nu een sushirestaurant heeft,
Songsushi genaamd. Yuanmei Wang heeft
de sprong in het diepe gewaagd en begon
begin april op het Ordenplein (tussen
House of Hair en de Primera) nadat ze
door de lockdown thuis kwam te zitten.
Bij het restaurant in Japanse en Aziatische
gerechten kun je gerechten afhalen of laten
bezorgen. In de toekomst hoopt Wang (die
straalt als ze over het bereiden van eten
vertelt)misschien de zaak uit te breiden met
zitplaatsen binnen en buiten. “Song is de
achternaam van mijn man.”
Thuis zitten. Dat vond de Arnhemse moeder van
vier kinderen maar niks. Ze was chef-kok bij de
Nieuwe Tijd in Duiven en ook haar man is
werkzaam in de horeca en moest vorig jaar
vanaf 15 maart thuis blijven. Inmiddels is haar
man weer aan het werk. Wang houdt met een
stuk of vijf man personeel haar toko draaiende.
Startproblemen waren er wel. “In het begin is
het heel druk geweest. Er waren problemen met
de kassa. Het was een Chinese kassa, die
werkte erg langzaam. Nu hebben we een
snellere kassa. En het was moeilijk personeel te
vinden voor de bezorging.” Het laatste punt
haalt Wang tijdens het gesprek een paar keer
aan. “Voor de snelheid kan ik er nog wel een of
twee bij gebruiken.” Twee auto’s en twee
scooters staan voor de bezorging paraat.

“Mensen willen vaak dezelfde tijd hun eten.”
Is het maken van sushi niet moeilijk? “Voor mij is
het heel makkelijk. Ik heb het van mijn oom
geleerd in zijn restaurant in China, op mijn 18e
en heb jaren ervaring.” Net nadat ze heeft
verteld dat de Song Crispy Box favoriet is, komt
een trouwe klant binnenlopen. Het is nog voor
openingstijd. “Kan ik alvast bestellen voor
vanavond? Hij bestelt inderdaad de favoriete
box en de garnalen box. De bewoner van de
Chamavenlaan is vaste klant. “Wij komen 2x per
week. Maandag vast en door de week nog een
keer. De kwaliteit/prijs verhouding is erg goed,”
prijst hij. ”Ik kan het weten want mijn ex is
Japanse en ik kwam vaak in Japan.” Later op de
avond wordt de bestelling opgehaald, zo
spreken ze af.
Dat de zoektocht voor een locatie in Orden
eindigde was toevallig. “We hebben heel veel
gezocht in Arnhem, mijn woonplaats. De panden
waren daar heel duur. En ook in Deventer en
Zutphen gekeken. Voor mij was het onbekend
hier.” De grote Japanse sakura plant (roze
bloesem van kersenboom) wordt buiten gezet
ten teken dat het restaurant voor de liefhebber
is geopend. Yuanmei Wang duikt na het gesprek
snel de keuken in om gerechten van de
uitgebreide menukaart te gaan bereiden.

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

Ontmoetingsplek Orca
Afgelopen maart zijn wij in wijkcentrum Orca
gestart met een ontmoetingsplek/dagbesteding.
Ontmoetingsplek Orca is een ontmoetingsplek
voor en door de wijkbewoners. Orca is er voor
jong, oud, alleenstaand, gezond, lichamelijke
en/of geestelijke beperking, Nederlander,
medelander, werk of geen werk. Of het u nu
voor de wind gaat of niet. Iedereen is welkom.

Op het moment van schrijven zijn er beperkte
openingstijden en activiteiten i.v.m. Covid-19.
Wij houden ons aan de geldende maatregelen
van het RIVM.
De activiteiten staan vermeld op
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl en op
onze facebook pagina: Ontmoetingsplek Orca.
Wij hopen u spoedig te ontmoeten!

Ontmoetingsplek Orca is een gezellige plek voor
diverse activiteiten. De ontmoetingsplek is van
maandag t/m vrijdag geopend. Er zijn professionals
van verschillende organisaties aanwezig
(ZG Apeldoorn, Su-International, Passerel en
Philadelphia).
U bent van harte welkom om eens binnen te komen
lopen bij één van de bestaande activiteiten,
cursussen, een praatje, vragen of een kopje koffie/
thee. Heeft u zelf suggesties voor een buurt
ontmoeting of activiteit dan horen wij dit graag.

nieuws uit de wijk
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ĞŶŚƵŝƐŚŽƵĚĞůŝũŬĞ͕ƚƵŝŶŽĨŬůƵƐŚƵůƉŶŽĚŝŐ͍

ŝĞŶƐƚĞŶǀŽŽƌƚŚƵŝƐŝƐĞĞŶŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨŐĞƐƚĂƌƚŽŵĚĞǌĞŚƵůƉǀŽŽƌ
ƐĞŶŝŽƌĞŶƐŽĐŝĂůĞƌĞŶƉƌŝũƐǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞƌƚĞŵĂŬĞŶ͘tŝũƌĞŬĞŶĞŶ
namelijk maar € 1ϳ͕ϵϱƉĞƌƵƵƌǀŽŽƌĞĞŶŚƵŝƐŚŽƵĚĞůŝũŬĞŚƵůƉ͘
sŽŽƌŽŶǌĞ<ůƵƐƐĞŶĚŝĞŶƐƚĞŶŚĞƚĚŽĞŶǀĂŶdƵŝŶŽŶĚĞƌŚŽƵĚ
ƌĞŬĞŶĞŶwij € 19,50 per uur͘

'ŽĞĚŽŵƚĞǁĞƚĞŶ͗
ͲƵŬƌŝũŐƚĞĞŶǀĂƐƚĞ͕ďĞƚƌŽƵǁďĂƌĞĞŶŐĞƐĐƌĞĞŶĚĞŚƵůƉ
ͲĞƌǌŝũŶŐĞĞŶůŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉƐŬŽƐƚĞŶ
ͲĞƌǌŝũŶŐĞĞŶŽƉǌĞŐƚĞƌŵŝũŶĞŶŽĨŬŽƐƚĞŶ
ͲƵďĞƚĂĂůĚǀĞŝůŝŐĂĐŚƚĞƌĂĨŵŝĚĚĞůƐĞĞŶĨĂĐƚƵƵƌ


ͲŵŝŶŝŵĂůĞĂĨŶĂŵĞϮƵƵƌƉĞƌŬĞĞƌ

Kapsalon
aan het Ordenplein 54


Met en zonder afspraak!
T 055 355 70 92



,ĞĞĨƚƵĚĞŚƵůƉǀĂŶĚŝĞŶƐƚĞŶǀŽŽƌƚŚƵŝƐŶŽĚŝŐ͍tŝũŵĂŬĞŶ
ŐƌĂĂŐĞŶŐĞŚĞĞůǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŽŵĚĞ
ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶƚĞďĞƐƉƌĞŬĞŶ͘

DĂƚŚŝũƐǀĂŶĚĞƌĂŶĚĞ
Θ ,ĞŶŬǀĂŶsĞůĚŚƵŝǌĞŶ

ŝĞŶƐƚĞŶǀŽŽƌƚŚƵŝƐ
ϬϱϱͲϯϬϯϬϲϮϴ

ŝŶĨŽΛĚŝĞŶƐƚĞŶǀŽŽƌƚŚƵŝƐ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ĚŝĞŶƐƚĞŶǀŽŽƌƚŚƵŝƐ͘Ŷů






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

 

Stimenz
Sociaal Werk
Ouderen
biedt advies en
ondersteuning

De sociaal werkers ouderen geven informatie, advies
en indien nodig de gewenste ondersteuning.

AutoMobiel zoekt vrijwilligers
Het openbaar vervoer is (voor een deel)
verdwenen uit de wijken. Er zijn bushaltes
en buslijnen opgeheven. Sommige mensen
met een beperking of senioren hebben
niemand in hun omgeving om op terug te
vallen voor vervoer. Hierdoor raken
mensen geïsoleerd en ontstaan sociale
problemen. Ook in onze wijk is dat het
geval.

krijgen een vergoeding van 0.30 cent per km
direct van de cliënt.
Een filmpje op: https://youtu.be/hO1Jna0PrVQ
vertelt het hele verhaal in 1 minuut.

AutoMobiel biedt vervoer van deur tot deur en
wil mensen daarmee uit hun isolement halen.
Zij blijven langer mobiel en kunnen meedoen
aan activiteiten buitenshuis. Ook voor vervoer
naar de winkel, een kennis of de huisarts is
AutoMobiel beschikbaar.

Informatie en/of aanmelding bij onze lokale
coördinator Gert Mulder:
T 06 - 371 293 90.
E gertjemulder@gmail.com
óf bij chauffeur/coördinator Gerrit van Soest:
T 06 - 130 840 10.
E soest.bimbergen@hetnet.nl

AutoMobiel heeft een belteam dat de planning
verzorgt voor heel Apeldoorn. Chauffeurs
rijden in een straal van 10 km om hun huis en

Voor dit mooie initiatief zijn natuurlijk
chauffeurs nodig! Heeft u wat vrije tijd
over? U rijdt graag auto? U ontmoet graag
mensen? Meld u dan aan!

De Wijkraad Brink & Orden ondersteunt dit
initiatief van harte !

Ouder worden brengt de nodige vragen met
zich mee. Vraagt u zich ook wel eens af, hoe
dat nu straks moet als u ouder bent? Houden
bijvoorbeeld de volgende vragen en
gedachten u bezig?
• Kan ik hier blijven wonen?
• Wie helpt mij bij het huishouden, in de tuin
of met de boodschappen?
• Ik voel me alleen
• Ik ben bang om te vallen
• Het lopen gaat steeds moeizamer
• Mijn partner is overleden en nu sta ik er
alleen voor
• Ik heb minder energie
• Mijn netwerk wordt kleiner
• Mijn gezondheid gaat verder achteruit
Zijn dit gedachten die u bezighouden?
Of heeft u iemand in uw naaste omgeving die
deze zorgen heeft? Neem dan contact op
met Stimenz Sociaal Werk Ouderen.
Deze sociaal werkers kunnen u voorzien van
informatie, advies en indien nodig van de
gewenste ondersteuning. U kunt hiervoor
bellen of mailen met Stimenz, T 088 784 64 64
of info@stimenz.nl.

Samen 055
Bij Samen055 kunt u als inwoner van
Apeldoorn terecht met vragen op het gebied
van welzijn, opgroeien en opvoeden, werk
en geld of zorg. Medewerkers van Stimenz,
MEE, Don Bosco, het CJG en de gemeente
staan klaar om te ondersteunen.
Een afspraak maken met één van de
organisaties van Samen055 kan telefonisch
of via onze website. Samen055 is in vier
locaties in Apeldoorn gevestigd:

Samen055 Noord - Zilverschoon 4
Samen055 Oost - Violierenplein 101
Samen055 West - Molenstraat-Centrum 1
Samen055 Zuid - 1e Wormenseweg 460
Door de coronamaatregelen zijn er op dit
moment helaas geen inloopspreekuren op de
locaties en kunnen niet alle activiteiten doorgaan.
Om die reden boren de collega’s van Samen055
met en voor u als inwoners in uw wijken en

buurten alle creativiteit
aan om tot andere
vormen van contact en
oplossingen voor
vraagstukken te komen.
Mocht u ondersteuning nodig hebben: meer
informatie over Samen055 is te vinden op
www.apeldoorn.nl/samen055.
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Kunst in de wijk
Waterloo
door: Gerard Laks

De gemeente heeft een programma om kunst in Apeldoorn een
mooie plek te geven. Via Jasper van der Graaf van ACEC
kwamen wij in gesprek om in de ‘voortuin’ van het nieuwe wijkje
Groenewoud een kunstwerk aan te vragen. De gemeente stond,
na beoordeling van ons verzoek als buurt, welwillend tegenover
de aanvraag. Dit proces, tot de realisatie, heeft een paar jaar
geduurd en mede vanwege de corona-perikelen vertraging
opgelopen.
Het was een bijzonder traject, waar wij als bewoners volledige
inspraak in hadden. Bijeenkomsten bij ACEC en selectie van
kunstenaars, gevolgd door een presentatie van drie kunstwerken
en hun gedachtegoed hierbij. Een keuze werd bijna unaniem
gemaakt voor ‘de boom’ van de kunstenaar Sjoerd Buisman.
Voor Sjoerd, was het een primeur in Apeldoorn in een wijk,
alhoewel er diverse werken staan in het gemeentehuis en Kröller
Möller museum. Zijn motivatie was om een stoere boom te
ontwerpen, die op een zichtplek langs de PWA-laan ging komen.
Bij het schrijven van dit artikel in juli, is het idee opgevat om eind
augustus de mogelijkheid te hebben het kunstwerk feestelijk in te
wijden met de buurt en de kunstenaar o.l.v. Jasper van der Graaf.
Een en ander afhankelijk van de situatie omtrent corona op dat
moment.
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sliblaag verwijderd en wanden waterdicht gemaakt

Groot onderhoud vijver
park Berg en Bos afgerond
De vijver in park Berg en Bos is in het
voorjaar flink onderhanden genomen:
de gemeente heeft de sliblaag laten
verwijderen en de wanden van de vijver
zijn weer waterdicht gemaakt.
Dat was nodig om het natuurlijk evenwicht van
de bosvijver te herstellen. In het najaar van
2020 is aannemer Gerwers met voorbereidende
werkzaamheden gestart en heeft men 1400
kubieke meter slib verwijderd. In maart 2021
waren de werkzaamheden afgerond.
Geschiedenis
De vijver bestaat al heel wat jaren. In 1932 is
de bosvijver aangelegd en werd toen door
grondwater gevoed. Door daling van de

grondwaterstand was het noodzakelijk om in
1973 de vijver te voorzien van een folie,
afgedekt met een dikke laag zand.
Nu, 47 jaar later, heeft men de sliblaag die in al
die jaren is ontstaan verwijderd en zijn de
wanden van de vijver weer waterdicht
gemaakt.
Natuurlijk evenwicht
De uitbraak van blauwalg een aantal jaar
geleden duidde op het verstoorde natuurlijk
evenwicht. Er is uitgebreid onderzoek gedaan
naar waterbodem en diktes van de sliblagen.
De sliblaag op de bodem van de vijver bleek
mede de oorzaak van de blauwalgenbloei.
In de tussentijd zijn onder andere de karpers
uit de vijver verwijderd.

Flora en fauna
Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft er
een flora en fauna onderzoek plaatsgevonden.
Daarbij zijn geen beschermde dieren- en
plantensoorten aangetroffen. Er werd gewerkt
volgens de gedragscode Wet Natuurbescher
ming voor waterschappen. Daarin staan de
voorwaarden beschreven waaronder het werk
mag worden uitgevoerd.
Onderhoud
Oorspronkelijk stond het groot onderhoud
al in 2019 gepland. Net als talloze andere
baggerwerkzaamheden in ons land is toen
ook dit project stil komen te liggen vanwege
de stof(groep) PFAS. Het afgelopen jaar is de
norm verruimd waardoor grond en slib met
PFAS mag worden afgevoerd en verwerkt.
Bron: website gemeente Apeldoorn

Activiteiten commissie Groen en Kunst
Zoals voor velen het geval was, heeft ook
de wijkraad anders gewerkt dan vóór de
pandemie. Er was minder contact met
wijkbewoners, we hebben de algemene
ledenvergadering in het voorjaar en in het
najaar moeten annuleren, het overleg met
medewerkers van de gemeente en andere
instanties ging via de digitale weg, evenals
de vergaderingen van het wijkbestuur.
Prima alternatief, maar toch anders.

De commissie Groen en Kunst heeft zich in de
afgelopen periode onder andere bezig
gehouden met de volgende onderwerpen.
• Verzoek van een bewoner voor meer groen
aan de Asselsestraat. Dit is onderzocht maar
niet altijd mogelijk door aanwezigheid van
riolering, leidingen, etc.
• Verzoek van bewoners voor meer groen aan
de Schotweg, Hamelweg, Nijverheidsstraat.

• Verzoek van een aantal bewoners voor
aanpassing van een sportveldje tot een
moderner en geschikter voetbalveld.
In overleg met de woningcorporatie wordt
onderzoek gedaan.
• Een verzoek tot het verwijderen van bomen
in een straat is afgewezen.
• Het maaien van groen ten behoeve van
veiligheid heeft op diverse locaties
plaatsgevonden.

groen en kunst
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Foto’s: Rob Voss

Wim en Henk van Beheer & Onderhoud over ecologisch beheer en biodiversiteit

Van natuur beheersen naar beheren
Ben jij team betegelde tuin en aangeharkt perkje? Of past een natuurrijke, wilde tuin
meer in jouw straatje? Als het aan Henk Harmsen en Wim Mulder van Beheer &
Onderhoud van de gemeente Apeldoorn ligt, heeft het laatste de voorkeur. Vooral in de
openbare ruimte. En dat is niet zozeer vanwege de uitstraling. “We zijn gewend om
tuinen en parken strak en netjes bij te houden. Maar we hebben er uiteindelijk veel baat
bij om de natuur meer zijn gang te laten gaan.”
Opruimdrift
Korenbloemen, klaprozen en hoge grassen.
Fiets of rijd je door de straten van Apeldoorn,
dan is het je misschien wel opgevallen.
De bermen langs de weg zijn niet meer strak
gemaaid, maar staan vol in bloei. “We krijgen
dagelijks veel vragen over het maaien van gras
in de bermen, graslanden en perken. Ook
kritiek: waarom die ‘zooi’ er nu nog steeds
staat,” vertelt wijkbeheerder Henk Harmsen van
de gemeente Apeldoorn. “We zijn gewend om
veel te maaien. Alles moet er netjes bij liggen.
Zo’n opruimdrift hebben we ook voor de winter
begint. We komen in Nederland van een
situatie dat alles netjes aangeharkt moet zijn.
Maar we staan voor een nieuwe opdracht.
Als we kijken naar de klimaatdoelstellingen
vanuit de overheid, moeten we ook als
gemeente veel meer inzetten op ecologisch
beheer. Die bloemrijke bermen? Daar willen
we steeds een stapje verder in gaan.”
Complexe vragen
Voor Henk en Wim zijn dit soort ecologische
vraagstukken een vast onderdeel van hun
werkzaamheden. Henk, als wijkbeheerder, is
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verantwoordelijk voor de openbare ruimte in
noordoost en de wijken Zevenhuizen en
Zuidbroek. “Ik toets nieuwe plannen, stuur
medewerkers Groen en onderhoud aan, huur
aannemers in en stel renovatieplannen op.
De meeste vragen van inwoners van Apeldoorn
worden beantwoord via de melddesk van de
gemeente Apeldoorn. Wij hebben een aantal
uitvoerders en voormannen die veel vragen en
klachten beantwoorden. Bij meer complexe
vragen kom ik in beeld.”
Gezondheid en eenzaamheid
Afdeling Beheer en Onderhoud heeft twee
locaties in Apeldoorn. Henk werkt vanuit de
gemeentewerf aan de Sleutelbloemstraat.
Wim heeft de werflocatie in Apeldoorn Zuid
als standplaats. Als regisseur openbare ruimte
beheert hij ‘alles wat onder het spoor zit’.
Wim: “We krijgen een heleboel vragen binnen.
De meeste zijn prima te beantwoorden. Zoals
vragen over een losse stoeptegel, of palen die
scheef staan. De vragen waar geen standaard
antwoord op is komen bij mij terecht.”
Wim bijt zich het liefst vast in vraagstukken die
inspelen op nieuwe strategische ontwikkelingen

en thema’s die nu leven in maatschappij, zoals
gezondheid of eenzaamheid.
“De overheid wil dat we meer bewegen. Hoe
stimuleer je dit en vertaal je dit in de openbare
ruimte? Hoe zorg je ervoor dat mensen
anderen ontmoeten? We gaan ons steeds meer
realiseren dat de gemeente verantwoordelijk is
voor de openbare ruimte, maar dat we het
doen voor de mensen die hier wonen.”
Nieuwe aanpak
Klimaat en biodiversiteit hangen nauw met
elkaar samen. Dit vraagt om een nieuwe
aanpak. Voor Henk is het steeds meer een
dynamisch spel tussen natuur en mens
geworden. Van beheersen naar beheren.
“Biodiversiteit zorgt voor heel veel verschil
lende plantjes. We laten planten, bloemen en
grassen veel langer staan. Dit zorgt voor
minder hitte en droogte. Als wij in de zomer
vaak maaien, wordt het gras namelijk net zo
warm als stoeptegels.*

Bloemrijke berm

Insectenhotel

Tips van Wim en Henk: “Zo kun jij bijdragen!”
Monoculturen, lange lanen met dezelfde
bomen, was hier altijd het ideaalbeeld. Maar
dit blijken mooie snelwegen voor plagen om
toe te slaan. Daarom zijn wij overgestapt naar
gemengdere beplantingen. Het levert een
gevarieerder beeld op en is tegelijkertijd
minder kwetsbaar voor ziekten en plagen.”
Insectenhotel
Steeds meer inwoners van Apeldoorn zetten
zich in voor ecologisch beheer. Individueel,
met aanpassingen in de tuin. Of gezamenlijk,
met het aanleggen van een buurttuin. Wim:
“Eén van de bijzondere projecten is die van de
Lions club, een groep met mensen uit grote
bedrijven, die zich vrijwillig inzet voor goede
doelen. Zij vroegen ons of ze insectenhotels
mogen plaatsen in elk stadsdeel van Apeldoorn.
Met de insectenhotels willen ze de jeugd
bewust maken van het belang van florerende
natuur om ons heen en de rol van insecten
daarbij. Al dit soort initiatieven zijn natuurlijk
geweldig en juichen we vanuit de gemeente
Apeldoorn van harte toe!”

Wim en Henk van Beheer en Onderhoud hebben tal van
tips, ook voor uw tuin.

*Openbare ruimte als speelgazons vallen buiten de
graslanden, bermen en perken. Speelgazons worden door
Beheer & Onderhoud gemiddeld 15-20 keer per jaar
gemaaid.

Tips van Wim en Henk:
“Zo kun jij bijdragen!”
• Buurttuin of border: een plek in jouw straat
of wijk die wel wat groener kan? Overleg
met de gemeente en ga aan de slag met
jouw buren om deze plek om te toveren tot
een groene oase!

• Laat blad van bomen en struiken zoveel
mogelijk liggen in je tuin. Dit zijn ideale
nestplaatsjes voor bijvoorbeeld egels.
Blad laten liggen is goed voor de bodem
ontwikkeling en maakt je planten sterker.
Wormen trekken blad in de grond, dit wordt
verteerd waardoor er meer mineralen en
lucht in de grond komt. Hierdoor wordt de
afwatering beter en is er minder kans op
droogte.
• Geef insectenplagen geen kans: breng
variatie aan in je tuin. Een grotere diversiteit
van planten, bomen en struiken geeft insecten
als de buxusmot en processierups minder kans
om zich tot een plaag uit te breiden.
• Tegels eruit, groen erin. Tientallen redenen
waarom meer groen in je tuin fijn is. Voor
jezelf, want tegels zijn in de zomer snoeiheet.
Maar ook voor de natuur en het klimaat.
Regenwater kan beter weg en, heel fijn,
meer groen biedt een aantrekkelijke
woonomgeving aan bijvoorbeeld vogels
en insecten.
Heb je vragen over het groenonderhoud in
jouw wijk? Neem dan contact op met het
algemene nummer van de gemeente
Apeldoorn 14055.

groen en kunst
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Nieuwbouw locatie voormalige
Karwei nog ongewis
Voor de locatie van de voormalige Karwei op de hoek van de Prinses Beatrixlaan en de
Asselsestraat is door projectontwikkeling van het bouwbedrijf Nikkels een plan gemaakt
voor een supermarkt van Lidl, met daarboven enkele woningen. Om deze supermarkt en
woningen te kunnen bouwen is een bestemmingsplanherziening vereist.
Tijdens deze ter visielegging in 2019 van deze
bestemmingsplanherziening zijn tegen dit plan
zienswijzen bij de gemeente binnengekomen.
Deze zienswijzen zijn de oorzaak dat een
aantal nadere onderzoeken met betrekking tot
geluid en verkeer moest worden uitgevoerd.
Die onderzoeken worden binnenkort afgerond.
De conclusies in die onderzoeken zijn
belangrijk, omdat hiermee de gemeenteraad
een standpunt in kan nemen over dit plan.
Tijdens dit schrijven is de behandeling van deze
herziening in de gemeenteraad op zijn vroegst
gepland in september dit jaar.
Het plan voor een Lidl is ontstaan in een
periode dat er geen contingent voor woningen
ter plaatse beschikbaar was. Omdat wijkraad
Brink & Orden het belangrijk vond dat de

bouwval van de voormalige Karwei snel zou
worden verwijderd, heeft de wijkraad zich tot
nu toe niet sterk gemaakt voor woningbouw ter
plaatse en heeft het Lidl-plan node geaccep
teerd.
Onlangs bereikte de wijkraad via de indiener
een kopie van de zienswijzen met 67 handteke
ningen tegen het plan om de voormalige
Karwei bouwmarkt te vervangen door een
supermarkt van Lidl. Deze zienswijzen gaven de
wijkraad aanleiding om het plan nogmaals
tegen het licht te houden. De wijkraad beseft nu
dat het draagvlak voor een Lidl op deze plaats
wel erg smal is. Het draagvlak voor woningen
met één bouwlaag (b.v. patiowoningen) langs
de Beatrixlaan blijkt veel breder te zijn dan
voor een Lidl. Daardoor is een plan voor

Bouwval voormalige Karwei locatie op de hoek
van de Prinses Beatrixlaan en Asselsestraat.

woningen kansrijk. Wat de wijkraad betreft
kunnen langs de Asselsestraat woningen met
meer bouwlagen komen, die passend zijn bij
het karakter van de overige bebouwing langs
de Asselsestraat.
Gezien de huidige grote woningbehoefte,
woningmarkt en ingediende zienswijzen is een
plan voor woningbouw nu veel realistischer dan
een paar jaar geleden en zijn minder bezwaren
te verwachten. Wij beseffen dat het maken van
het plan voor een Lidl veel inspanning en tijd
heeft gekost. Desondanks hebben wij nu
voorkeur voor een woningbouwplan.
Wij denken dat de buurt met een dergelijk plan
blij zal zijn. Wij hebben de gemeenteraad van
onze voorkeur in kennis gesteld. Tevens heeft
de wijkraad bij de gemeente aangedrongen om
samen met de projectontwikkelaar snel tot een
gedragen plan te komen.

Activiteiten commissie Bouwen en Wonen
In de afgelopen periode heeft de commissie Bouwen en Wonen
zich beziggehouden met onder andere de volgende zaken, zie ook
de artikelen in dit blad.
• De vernieuwing van Westpoint. Overleg heeft plaatsgevonden met de
toenmalige wethouder en met de projectontwikkelaar.
• De herbestemming van de voormalige Karweilocatie. Er is hierover
overleg geweest met de eigenaar van het pand en met de gemeente.

• De eventuele uitbreiding van de supermarkt aan de Schapendoesweg.
De commissie heeft zich laten informeren over de plannen door de
directie en de gemeentelijke projectleider.
De wijkraad heeft met de toenmalige wethouder een overleg gehad
over de eventuele gevolgen voor omwonenden en voor de verkeers
veiligheid.

bouwen en wonen
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Begin 2022 wordt het gebouw weer aangekleed

Verbouw Westpoint kan van start gaan
Na vele jaren leegstand kan de vernieuw
bouw starten. De Raad van State heeft de
laatste bezwaren verworpen. Tijdens de
vele jaren durende leegstand van het pand
ondervond de buurt overlast van ongenode
gasten en uitgaanspubliek. Daar zal nu
definitief een einde aan komen.
Na het verlaten van het kantoorpand door de
gemeente en daarna de Belastingdienst in 2008,
kende Westpoint een jarenlange periode van
leegstand, overlast in de buurt, plannenmakerij,
overleg daarover, procedures en bezwaren.
De eerste jaren na de leegstand heeft de
toenmalige eigenaar gezocht naar een koper
voor het kantoorpand en die gevonden in
projectontwikkelaar BUN te Almere. BUN heeft
eerst een plan ontwikkeld voor een boodschap
pencentrum met daarin ook een AH-supermarkt.
Nadat dit plan door een meerderheid in de
gemeenteraad is verworpen heeft BUN een
plan gemaakt voor kleine appartementen en
diverse bijzondere doeleinden, zoals fysio
therapie. Na bezwaren uit de buurt heeft BUN
dit plan herzien naar een plan voor 94
huurappartementen met meerdere kamers,
waardoor een breed publiek in het Westpoint
kan gaan wonen. De appartementen zullen
variëren van 60 tot 90 m2, waarbij alle
appartementen worden voorzien van een
buitenruimte of een balkon. Ook de gevel krijgt
een geheel nieuwe look.

in Zevenhuizen en in Orden. De openbare
ruimte achter het Westpoint wordt heringericht.
Er wordt voldaan aan de parkeernorm, er is
groen, een speelterrein en een hondenuitlaat
plaats. De gemeente ontwikkelt een plan voor
vergunningparkeren op het parkeerterrein
achter het Westpoint om auto’s van parkerende
centrumbezoekers te weren.
Het strippen van het gebouw naar een kaal
betonskelet zal dit najaar plaatsvinden. In begin
2022 wordt het gebouw weer aangekleed en
worden de wooneenheden gebouwd. Voorzien
wordt dat na ca. 1 jaar bouwtijd begin 2023 het
Westpoint bewoond kan worden. Kandidaat
bewoners kunnen zich nu al bij de afdeling
Vastgoed van BUN melden.
Zie ook www.bun.nl/projectontwikkeling/
renovatie-voormalig-stadskantoor-westpoint.

Stukje historie
Het gebouw Westpoint dateert uit
1970-1972. Het is gebouwd als stads
kantoor, naar ontwerp van architecten
bureau Landers uit Rotterdam. Het werd
gefinancierd door het pensioenfonds van
de Rotterdamse haven. Contractueel
werd vastgelegd dat de gemeente
Apeldoorn het pand zou huren voor een
periode van 20 jaar om daarin circa 500
ambtenaren te kunnen huisvesten. In de
loop der tijd bleek het pand echter te
klein voor de groeiende gemeentelijke
organisatie. Na de vastgelegde periode
van twintig jaar vertrok de gemeente en
werd het gebouw nog een tijd gehuurd
door de Belastingdienst.
Het pand heeft enige cultuurhistorische
waarde, vanwege de modernistische vorm
die typisch is voor de late jaren ‘60 van de
twintigste eeuw. Maar vooral vanwege
het feit dat het gebouw voortkomt uit het
ambitieuze ‘Centrum- en Cityplan’ dat in
1964 werd gelanceerd om van het oude
dorpse centrum van Apeldoorn een
modern stadscentrum te maken.
Van het plan werden uiteindelijk slechts
fragmenten uitgevoerd rond 1970,
waaronder de Wilhelmina Druckerstraat
en Prins Willem Alexanderlaan, de
Brinklaanflat, de flats aan de Loolaan en
het Centraal Beheer-gebouw. Deze
fragmenten worden nu niet allemaal zeer
gewaardeerd, maar de historische
context maakt ze wel interessant.

Een deel van de aanwonenden is beducht voor
drukte tussen de achterzijde van het Westpoint
en overlast van parkeren door centrum
bezoekers. De drukte zal niet veel anders zijn
dan op vergelijkbare wijken in Apeldoorn zoals

Activiteiten commissie Verkeer en Veiligheid
De commissie Verkeer heeft zich de afgelopen tijd beziggehouden met:
• Parkeerdrukmetingen in het Winkelcentrum Orden, Betsy Westendorp
straat, Coby Ritsemastraat, Spartahof, Prins Willem Alexanderlaan.
Aan de Betsy Westendorpstraat is in overleg met de bewoners en de
gemeente het aantal parkeerplaatsen uitgebreid.
• Matrixpalen aan de Orderparkweg en aan de P. de Hoochlaan.
De uitslag van deze metingen waren echter geen reden voor de
politie om tot actie over te gaan.
• De verkeerssituatie aan de Asselsestraat en de Schapendoesweg,
in relatie tot de eventuele uitbreiding van de AH aldaar.

•D
 e verkeerssituatie rondom basisschool De Vijfster. In samenwerking
met de school en de gemeente is hiervoor een oplossing gevonden
door het plaatsen van borden met een inrijverbod gedurende
bepaalde tijden per dag.
• P arkeerprobleem Chamavenlaan hoek Laan van Orden. Het probleem
is opgelost door het verplaatsen van een verkeersbord.
• In samenwerking met wijkraad De Sprengen, de gemeente en de
commissie Groen is onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid aan
de Sprengenweg, nabij de Julianalocatie. Eventuele maatregelen
worden (nog) niet getroffen.

bouwen en wonen
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Nieuwe situatie verkeersaanpassingen Berghuizerweg, Sportlaan en sportpark Orderbos.

verkeerswijzigingen rondom Willem III kazerne en het Sportpark

Wegen en fietspaden Orderbos aangepast
1e Fietspad Sportlaan
Dit betreft werkzaamheden aan het vrij liggende
fietspad langs de Sportlaan. Nabij de kruisende
wegen wordt het fietspad voorzien van rood asfalt
op een verhoging, zodat de fietsers goed zichtbaar
zijn. In de Sportlaan wordt een verhoogd plateau
aangebracht zodat de fietsers vanaf de rijbaan over
kunnen steken naar het 2-richtingen fietspad.

3e Fietspad Berghuizerweg
De parkeerplaats en het asfaltpad door het
Orderbos krijgt een nieuwe asfaltlaag. Er vinden
nog wat wijzigingen plaats aan de bestaande
hekwerken en wildroosters in het bos. Dit vergt
nog enige afstemming omdat hier een archeolo
gische vindplaats aanwezig is. Ook wil de
gemeente deze vindplaats beter zichtbaar maken.

2e Sportlaan Orderbos
Hier wordt het asfalt vervangen en een drempel met
oversteekvoorziening nabij de parkeerplaats
aangelegd. Nabij de kruising worden voorzieningen
getroffen, zodat het water de zijkanten van de weg
niet meer zal uitspoelen. In de groene zone wordt
een voorziening gemaakt waar het water kan
infiltreren.

4e Berghuizerweg-Sportlaan
De Berghuizerweg en de Sportlaan worden
voorzien van een nieuwe verharding. Onlangs
hebben we onderzoek gedaan en het asfalt is in
een dermate slechte toestand dat de gehele weg
vernieuwd zal moeten worden.
Op het deel Sportlaan (parallel aan de kazerne tot
aan bocht De Kleiberg) wordt aan de westzijde een
parkeerstrook aangelegd. Het hemelwater zal van
het vuilwater worden afgekoppeld en met speciale
infiltratieputten wordt het water in de bodem
geïnfiltreerd. Zodoende zorgt de gemeente er voor
dat de grondwaterstand op peil blijft en er geen
onnodig schoon water naar de afvalzuivering gaat.

Bestekontwerp details aanpassingen, zoals bermversteviging,
overgangsconstructies, drempels, etc..

Op het deel van De Kleiberg tot de Orderbeek
wordt aan de zuidzijde van de weg ca. 0,5 m. van de
rijbaan afgehaald, zodat de bestaande bomen meer
ruimte krijgen. De weg is hier breed genoeg voor.
Ook aan de verkeersveiligheid is gedacht: op het
hele traject zullen er drempels en een plateau
aangebracht worden.
De uitvoering van deze werkzaamheden zijn in het
najaar van 2021 gepland.
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Minder parkeerleed met een verkeersplan.

Motie Green Deal aangenomen
Al jaren zoekt de gemeente naar een
oplossing om het parkeerleed in
Apeldoorn-West te verzachten. In
deze regio zorgen publiekstrekkers
Apenheul, Julianatoren, Paleis Het
Loo, Stadspark Berg & Bos en het
Boschbad tijdens drukke zomerdagen
voor enorm veel verkeersoverlast.
Bovendien liggen de attracties midden
in Natura 2000 gebied en pleiten
zowel buurtbewoners als
milieuorganisaties al jarenlang voor
minder bezoekers en een transferium.

De oplossing die de gemeente afgelopen maart
presenteerde, om de velden van AGOVV die
tijdens hoogtijdagen tijdelijk werden ingezet
als permanente oplossing te gebruiken, kon dan
ook op weinig enthousiasme rekenen. Onder
meer niet van de bewoners van ApeldoornWest.
Partij voor de Dieren diende daarom samen met
Lokaal Apeldoorn een motie in die oproept om
de parkeervelden van AGOVV zo min mogelijk
te gebruiken. En in plaats daarvan, in samen
werking met Apenheul, Julianatoren, Paleis

Het Loo en ook de Belastingdienst en
Marechaussee, een verkeersplan te ontwikkelen
voor minder en duurzamer vervoer.
De motie is massaal gesteund en gaat hopelijk
in de toekomst het parkeerleed in ApeldoornWest een stuk draaglijker maken.
Lees ook: https://www.ad.nl/apeldoorn/
green-deal-moet-apenheul-parkeren-opagovv-velden-draaglijk-maken~ae7fb239/

Verkeersoverlast in onze wijk
Regelmatig ontvangt de wijkraad meldingen over te hard rijden
op de 30 en 50 km wegen in onze woonwijk. Wij geven deze
meldingen door aan de gemeente en vervolgens vinden er
regelmatig door middel van het plaatsen van de zogenaamde
matrixborden snelheidsmetingen plaats.
Uit de uitkomsten van deze metingen is gebleken dat rond de 50% van de
verkeersdeelnemers zich aan de maximaal toegestane snelheid houdt en
40% tot 10 km/h te hard rijdt en de resterende 10% veel te hard rijdt.
Deze 10% van de verkeersdeelnemers veroorzaakten veel overlast in de
vorm van minder sociaal gedrag en (bij motorrijders) het produceren van
extreem veel herrie.
Vaak zijn dit onze eigen buurtbewoners, die zich wat minder van de
regels aantrekken. In veel gevallen zal het geen of een minimale
tijdswinst opleveren en is het een kwestie van mentaliteit.

Op de Prins Willem Alexanderlaan is in de vroege avonduren een aantal
malen tussen de 80 en 100 km/u gemeten. Stel u voor dat bij de uitrit van
Spartahof een kind oversteekt, dan zijn gevolgen niet te overzien.
Ook de grote aantallen door de wijk racende bezorgdiensten beginnen
een probleem te worden. Het lijkt wel of er voor deze pakketdiensten
geen verkeersregels bestaan. Men rijdt soms tegen de rijrichting in en zelfs
over fiets- en voetpaden, als dit hun zo uitkomt.
Als wijkraad kunnen wij dit constateren, maar niet oplossen. Wij kunnen
het constant onder de aandacht van de gemeente en de politie brengen.
De hele wijk met drempels volleggen is ook geen oplossing. Ook aan de
verkeerde kant van het fietspad rijden is inmiddels ‘gewoonte’ geworden,
met alle consequenties van dien. Hier wordt totaal niet op gehandhaafd.
Laten wij met z’n allen proberen de wijk leefbaar te houden en dat begint
met verkeersgedrag, waarbij iedereen zich aan de regels houdt.

verkeer en veiligheid
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Adressen
Algemene zaken/vragen
E wijkraad@brinkenorden.nl

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

?

VACATURE

?

VACATURE

Vacature
penningmeester

Vacature
voorzitter wijkraad
INTERESSE?
BEL: T 055 - 355 57 96

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

Commissie Verkeer
Onderhoud en aanleg van wegen
en paden, verkeer en veiligheid
• J ohn Verhoek, bestuurslid,
adres zie 2e kolom onder zijn foto.

INTERESSE?
BEL: T 055 - 355 57 96

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

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

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

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

?

WAT VOOR JOU?

Vacature
bestuurslid Welzijn
INTERESSE?
BEL: T 055 - 355 57 96
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John Verhoek
bestuurslid Verkeer
Driehuizerweg 230, 7312 DW
M 06 - 814 053 93
E verkeer@brinkenorden.nl

bestuur en commissies

Commissie Groen & Kunst
Aandacht voor groen, openbare
ruimte en kunst
• Jan van der Wal, bestuurslid,
adres zie hierboven onder zijn
foto.

Commissie Bouwen & Wonen
Aandacht voor nieuwbouw, bestaande
woningbouw en de kwaliteit van wonen
• B ert 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
• L ida 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
•W
 ilma van Wijk
Voorhoevestraat 14, 7339 AT
T 055 - 541 66 87
M 06 - 519 047 94
E redactie@brinkenorden.nl
Website, facebook en nieuwsbrief
• J olanda Boukari, John en Mary
Verhoek
E website@brinkenorden.nl en
E nieuwsbrief@brinkenorden.nl
Secretariële ondersteuning
commissies
• Mary Verhoek

Therapie
Fysiotherapie
Manuele therapie
Sport fysiotherapie
Geriatrie fysiotherapie
Oedeem fysiotherapie
Oncologie fysiotherapie
Bedrijfsfysiotherapie
Oefentherapie Cesar
COPD training en hartrevalidatie
Dry needling
Echografie / shockwave / Epte

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

Groepslessen
o.a. steps, bodybalance,
total workout

Thematrainingen
Personal training
Voedingsadvies

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

Isokin Training & Therapie
Jean Monnetpark 19
7336 BA Apeldoorn
055 - 534 10 82
isokin@isokin.nl
www.isokin.nl

Algemene Ledenvergadering
Datum woensdag 13 oktober 2021
Locatie De Goede Herderkerk,
Asselsestraat 199, Apeldoorn
Aanvang 20.00 uur, de zaal is open vanaf
19:30 uur

De eerstvolgende uitgave van het Wijkblad
komt uit in april 2022. De uiterlijke aanlever
datum voor kopij van die uitgave is in de
laatste week van januari 2022. 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
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 - 543 682 44 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
Info 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 - 204 657 53
E zonnebloemapeldoorn@gmail.com

Agenda
1. Opening door de interim- voorzitter
2. Goedkeuren en vaststellen notulen AV
oktober 2019 (zie ook onze website)
3. Financieel verslag over 2019 en 2020
Verslag kascommissie 2019 en 2020
Begroting 2021 en 2022
4. Bestuurszaken
In 2020 waren aftredend en herbenoembaar
Jolanda Boukari, bestuurslid Welzijn en Jan
van der Wal, bestuurslid Groen & Kunst.
In 2021 is aftredend en herbenoembaar
Bert Vierhout, bestuurslid Bouwen & Wonen.
John verhoek, bestuurslid Verkeer, is
aftredend en niet herbenoembaar.

Wij roepen geïnteresseerden op om zich
kandidaat te stellen! Tegenkandidaten voor
het herbenoembare bestuurslid kunnen zich
tot uiterlijk 7 dagen voor de vergadering
melden. Indien u belangstelling heeft, neemt u
gerust contact op met de secretaris of met de
voorzitter.
5. Aan thematafels kunt u, samen met uw
wijk- of buurtbewoners een gesprek
aangaan over wensen en ideeën voor de
wijk. Dit doen we onder het genot van een
drankje.
6. Rondvraag
7. Sluiting
Van harte welkom, we hopen u weer te
mogen begroeten!
In verband met de coronasituatie verzoeken
we u om u voor de vergadering aan te
melden via wijkraad@brinkenorden.nl.
Dit kan tot uiterlijk dinsdag 12 oktober.

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

Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD)
spreekuur via hoofdkantoor
T 055 - 580 19 30

Ontmoetingsplek Orca
Germanenlaan 360, 7312 JJ
M 06 - 856 260 64
E ontmoetingsplekorca@gmail.com
Info www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl
en op de facebookpagina

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

Samen 055
Samen 055 West
Molenstraat-Centrum 1 (begin 2022)
Info www.apeldoorn.nl/samen055
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
T 14055

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
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