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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Het laatste wijkblad

terugblik en vooruitblik

Op deze voorpagina van dit laatste 
wijkblad en op de middenpagina treft u 
een collage aan met foto’s van diverse 
projecten waarbij de wijkraad op een of 
andere wijze gedurende de afgelopen 
jaren betrokken is geweest.  
U ziet gebouwen, groen, speeltoestellen, 
zitbanken, kunst, een monument. 

Als wijkraad hebben we meegedacht, 
meegepraat, soms mede besloten, soms mede 
gefinancierd. We hebben dat met 
betrokkenheid voor de wijk en met plezier 
gedaan. Die betrokkenheid hebben wij als 

bestuurs- en commissieleden omdat wij ook 
bewoner zijn van één van de buurten in ons 
wijkraadsgebied. Het plezier hebben we, 
omdat het voldoening geeft als we iets gedaan 
krijgen of als we juist iets kunnen voorkomen. 
Dat plezier is voor ons altijd een voorwaarde 
geweest, het is tenslotte ‘liefdewerk-oud-
papier’. 
De gemeente is de instantie waar we het meest 
mee te dealen hebben. We halen er onze 
informatie vandaan, we verstrekken informatie, 
we bespreken kleine en grote kwesties, we 

hebben overleg met ambtenaren, raadsleden, 
wethouders of met de burgemeester. We geven 
onze zienswijzen, we maken bezwaren, we 
schrijven brieven, we hebben live/telefonisch/
via Teamworks overleg. Soms levert het veel 
op, soms een beetje, soms ook niets. Dat weten 
we, dat is ‘all in the game’. 

De relatie tussen de Dorps- en Wijkraden 
(DWR’n) en de gemeente was formeel 
vastgesteld in een verordening waarin 
verplichtingen en bevoegdheden van de DWR’n 
waren beschreven. In deze verordening was 
ook de subsidie geregeld. 

vervolg op pagina 14...

Collage van eerdere uitgaves van de wijkkrant, het wijknieuws en het wijkblad van Brink & Orden.
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Beste wijkbewoners,

Voor u ligt het laatste wijkblad van onze 
wijkraad. Het was een moeilijke beslissing 
voor ons als bestuur. We hadden het besluit 
ook liever niet genomen. Maar het vervallen 
van de Verordening Dorps- en Wijkraden 
per januari 2021 en daarmee het 
wegvallen van de structurele subsidie 
noodzaakt ons om bezuinigingen toe te 
passen om het jaar 2022 nog goed door te 
kunnen komen. 
In een artikel verderop in dit blad wordt het 
u uitgebreid uitgelegd. 

Als bestuur zagen we het wijkblad als 
bindend middel tussen de verschillende 
buurten die onder onze wijkraad vallen en 
tussen de bewoners. Een blad waarin leuke 
dingen staan, waarin ontwikkelingen 
binnen de wijken worden beschreven, 
waarin informatie vanuit de gemeente of 
een andere instantie wordt vermeld, en niet 
in de laatste plaats waarin bewoners hun 
verhaal kwijt kunnen. Van dat laatste is niet 
veel gekomen. U bent bepaald niet scheutig 
geweest met het schrijven van een stukje, 
waarover dan ook. Dat geeft niet, we 
weten dat veel mensen het blad lezen en 
we horen hier en daar dan ook 
teleurgestelde reacties als we vertellen dat 
het blad niet meer zal verschijnen. 

Gelukkig is er een alternatief. Al jaren 
hebben we naast het blad de digitale 
nieuwsbrief die u per e-mail toegestuurd 
krijgt. Deze zal in de toekomst eens per 
ongeveer 6 weken uitkomen en bevat veel 
actuele informatie over de wijk. Al veel 
mensen zijn hierop (kosteloos) geabonneerd 
maar nog lang niet iedereen. 

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?  
Stuurt u dan een e-mail naar 
nieuwsbrief@brinkenorden.nl. 
Zo kunnen we toch contact met elkaar 
houden. 

De afgelopen ontwikkelingen hebben ons als 
bestuur ook aan het nadenken gezet over 
onze activiteiten en over onze rol als 
wijkraad. Ook daarover leest u meer in het 
artikel verderop in het blad.
Maar er staat nog meer in dit wijkblad.  
We besteden aandacht aan het afscheid van 
Jan van Eijk die 10 jaar als buurtregisseur 
heeft gewerkt. U kunt lezen over de 
Vitaliteitsagenda van Orden.  
Over scouting, over een sportvereniging, over 
verkeer en over bouwplannen is er ook een 
en ander te lezen. Kortom, voor iedereen wat 
interessants. 

We bedanken de adverteerders, we 
bedanken Made in Holland voor het 
ontwerpen van ons blad, we bedanken 
Dijkgraaf die het drukwerk heeft verzorgd, 
we bedanken de medewerkers van de 
gemeente voor de artikelen die zij hebben 
geleverd, we bedanken de bezorgers, we 
bedanken de redactie, en natuurlijk alle 
anderen die op een of andere wijze hun 
bijdrage hebben geleverd. 

Wij wensen u veel leesplezier!

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



Jaargang 31
Het vorige nummer van uw wijkblad was jaargang 30, 
nummer 2. Dat betekent dat dit alweer jaargang 31, nummer 1 
is. En meteen het laatste nummer, heb ik begrepen. Het bestuur 
van de wijkraad is tot de conclusie gekomen dat het blad niet 
meer voortgezet kan worden. Het einde van een periode.

Als inwoner van Brinkhorst kende ik het wijkblad al als eenvoudig 
zwart/wit boekje op A5-formaat. Maar in de loop der jaren is het 
uitgegroeid tot een prachtig vormgegeven full-color blad op A4-
formaat. Een glossy kun je bijna zeggen. En het blad ziet er niet alleen 
mooi uit, het bevat ook een keur aan interessante artikelen, informatie 
en wetenswaardigheden over onze wijk. Ik heb het altijd met plezier 
doorgelezen.

Het samenstellen, ontwerpen, drukken, verspreiden van zo’n blad kost 
veel tijd en geld. Tijd die beperkt is en geld dat ook beperkter werd en 
niet meer automatisch voor langere periode zeker is. Ik vind het jammer 
dat het bestuur van de wijkraad deze beslissing heeft genomen, maar ik 
heb begrip voor hun afweging en keuze.

Gelukkig blijft de digitale nieuwsbrief wel verschijnen. 
U bent straks dus niet helemaal verstoken van 
wijknieuws. Maar: daar moet u zich dan nog wel even 
voor aanmelden. Doe dat vooral als u dat nog niet 
gedaan hebt.

Ik dank het bestuur, de redactie, de bezorgers niet te 
vergeten, voor hun jarenlange inzet en voor alle 
mooie wijkbladen die ik heb mogen ontvangen.

Wim Bergink
Gebiedsmanager Noordwest
E w.bergink@apeldoorn.nl
M 06 543 682 44
twitter @055Noordwest

Blijf op de hoogte met 
onze digitale nieuwsbrief

Bent u al geabonneerd op de gratis 
digitale nieuwsbrief van wijkraad  
Brink & Orden? Stuur hiervoor een e-mail 
naar: nieuwsbrief@brinkenorden.nl.
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
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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.

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.

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.

van de stadsdeelmanager Wim Bergink

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



“Er zit mooie energie in onze wijk”

Dat zijn de woorden van 
Jan van Eijk, buurtregisseur 
in de wijk Orden. Menig 
wijkbewoner kent hem.  
Grijze krullen, vriendelijke 
kop, relaxed rondkijkend en 
pratend met wie hij 
tegenkomt. En altijd een 
interessant en opbeurend 
stukje in ons wijkblad. 
Natuurlijk ook nu weer: 
zie elders op deze pagina.

In maart nam hij afscheid van zijn baan en van 
zijn werkende leven. Een goede aanleiding om 
eens uitgebreid met hem te praten.  

Hoe het begon
We gaan terug naar het begin en vragen hem 
wanneer hij is gestart in Orden. Jan heeft zich 
voorbereid en raadpleegt zijn lijstje met data 
en gegevens. “Dat is zo’n tien jaar geleden,” 
vertelt hij. “De gemeente had een pilot van 
twee jaar bedacht voor een viertal wijken in 
Apeldoorn die extra aandacht konden 
gebruiken. De opbouwwerker van weleer kreeg 
een nieuwe naam én nieuwe taken, de 
‘buurtregisseur’ werd in het leven geroepen.  
De bedoeling was dat deze nieuwe initiatieven 
zou aanpakken, bewoners erbij betrekken, de 
boel op de rit zetten en het vervolgens 
loslaten. Maar na twee jaar bleek dat 
bewoners graag een vast gezicht zien, iemand 
die ze kennen en in wie ze vertrouwen hebben.” 
Dus Jan bleef gelukkig, maar wel voor minder 
uren. 

uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws 
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van de buurtregisseur Jan van Eijk

Mo’j is luusteren, woar blif de tied...

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

Het is inmiddels 25 jaar geleden. Ik woonde in Wageningen, 
40 jaar, en was jongerenwerker in Harderwijk. Om mij verder te 
ontwikkelen solliciteerde ik in Apeldoorn op de functie Stedelijk 
Jongerenwerker en werd aangenomen. Ik werkte vanaf  
1 februari 1997 voor Wisselwerk 8 uur in Orden en de rest van 
de tijd voor de hele stad. Mijn kantoor was in Orca. Ik heb mij 
jarenlang als een vis in het water gevoeld en mooie dingen 
mogen ontwikkelen met en voor jongeren. Zoals de Jongeren
bus, maatschappelijke stages, Hfftig een coachproject voor 
jongeren en een werkwijze om met jongeren op straat te werken.

In Orden hebben we inmiddels het jongeren centrum 7312 in Orca en de 
twee jongerenwerkers Cihan en Murad. Na een jaar of 12 heb ik de 
switch gemaakt naar het buurtgerichte werk als opbouwwerker en kwam ik 
in 2011 twee jaar lang in dienst van de gemeente als buurtregisseur in 
Orden. Ik heb de functienaam regisseur altijd in verband gebracht met het 
theater van de straat. De inwoners horen wat mij betreft op het podium. 
Om jullie gaat het. Vanaf 2013 was ik de buurtregisseur voor 40.000 
inwoners in Noordwest/Centrum en weer in dienst bij Stimenz. Als ik 
terugkijk heb ik met heel veel mensen contact gehad en mooie dingen 
voor elkaar gekregen. Vooral wanneer we het samen deden en het leven 
aangenamer en ook socialer werd gaf dat energie. Ga uit van het tempo 
van de buurt en maak van elke bijeenkomst een feestje is mijn motto. 

Maar ik heb ook leed gedeeld, want dat hoort bij het leven, niet altijd 
gemakkelijk, maar belangrijk om te delen. En vaak levert dat ook weer 
mooie intense momenten op. Ik kan terugkijken op een prachtig cadeau 
wat ik heb mogen krijgen in de vorm van het uitwisselen van ervaringen en 
het vertellen van verhalen. Iedereen doet er toe. Dus dank jullie wel voor 
dit cadeau. Ik ben nu 25 jaar later toe aan een nieuwe fase, mijn pensioen 
en nog steeds in Wageningen. Ik ga hierin vast ook weer mooie ervaringen 
opdoen. 
Bij mijn afscheid in Orca heb ik velen van jullie gezien wat erg fijn was. 
Mijn cirkel is rond na 25 jaar. Jullie zijn in goede handen bij mijn opvolger 
Yvonne Porn, werk ook met haar samen aan de geweldige wijk Brink en 
Orden. Bedankt, tot ziens en ...

...’t goa oeln goed!
Jan van Eijk
Buurtregisseur Apeldoorn Noordwest/Centrum
M 06 526 347 73
E j.vaneijk@stimenz.nl
www.twitter.com/janvaneijk 
T 088 784 64 64
www.stimenz.nl

De afgelopen tien jaar
Op de vraag wat de afgelopen tien jaar heeft 
opgeleverd, vertelt Jan dat het opbouwen van 
een netwerk erg belangrijk is. De samenwerking 
met allerlei organisaties (we noemen ze hier 
niet, want het zijn er veel en we lopen het risico 
dat we er een vergeten), met instanties, met 
groepen bewoners, met individuele bewoners 
en daartussen weer koppelingen tot stand 
brengen, heeft heel wat opgeleverd. Jan noemt 
het ‘de haakjes’ om nieuwe ideeën en 
initiatieven aan op te hangen.  

Uit al die bemoeienissen zijn de ontmoetingstuin 
Mauvestraat, uitbreiding van de speeltuin, 
GrOOt wOrden in Orden Event, de Brede 
School en de Recycledag P. Saenredamstraat 
ontstaan en er zijn verschillende activiteiten in 
en rond het +Punt, Buurtpalet, Mandala, Orca 
en Kindervreugd door Jan ondersteund. Daarbij 
ontdekte hij dat er in de wijk heel wat bewoners 
zijn die willen meehelpen, die iets voor elkaar 
willen doen en zich willen inzetten voor het 
welzijn van andere bewoners. Juist die 
samenwerking is de meerwaarde van zijn werk 
als buurtregisseur. Soms gaat dat over grote 

zaken, maar het zijn zeker ook de kleine dingen 
die veel kunnen betekenen voor een wijk of een 
groep bewoners.  

Er zit mooie energie in onze wijk. 
Spelen er ook zaken die minder mooi zijn?
“Jazeker, alleenstaande ouderen die zich 
terugtrekken, mensen die zichzelf niet kunnen 
redden, jongeren die zich laten verleiden tot 
het doen van criminele klusjes. Het is zaak om 
daar oog voor te hebben en signalen van 
medebuurtbewoners op te pakken, mensen aan 
te spreken en te vragen of en welke hulp ze 
nodig hebben. 
Als het gaat om jongeren die over de rand van 
de maatschappij dreigen te tuimelen worden de 
ouders erbij betrokken en uiteraard instanties 
die professionele begeleiding kunnen bieden. 
Helaas constateren we dat die groep jongeren 
steeds jonger wordt.”

Wat vond hij minder leuk aan zijn werk?  
Met een zucht: “De bureaucratie, de zoveelste 
nieuwe organisatie, wéér een stuurgroep, daar 
word ik een beetje moe van en dat zal ik niet 
missen. Wel zal ik de mensen missen, de buurt en 

de reuring. Maar ik ben er ook wel aan toe en 
er is genoeg vrijwilligerswerk te doen in mijn 
woonplaats Wageningen. Iets op het culturele 
gebied lijkt me leuk, maar ach, eerst even 
genieten van de vrijheid en de vrije tijd.”

Opvolging
Yvonne Porn zal Jan gaan opvolgen. Hij heeft 
haar gedurende een flinke periode kunnen 
inwerken en inmiddels kent ze de wijk al aardig 
goed. “Ik kan het met een goed gevoel 
loslaten,” geeft Jan aan. Het afscheid van Jan 
was in maart. Helaas was dat te laat om hiervan 
in dit blad verslag te doen of foto’s te tonen.

Dank
Als wijkraad bedanken we Jan voor zijn 
betrokkenheid en inzet voor de wijk. 
Wij, en vooral veel bewoners, hebben het 
gewaardeerd dat Jan een toegankelijk persoon 
is en altijd bereid is om mee te denken en hulp 
te bieden. Wij wensen hem een mooie 
volgende levensfase toe!
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Wat maakt het werken als buurtregisseur anders 
dan dat van sociaal werker? Yvonne geeft aan 
dat de functie van sociaal werker meer gericht 
is op individuele hulpverlening, uiteraard 
rekening houdend met de sociale structuur 
waarin het kind leeft. Als buurtregisseur gaat 
het er meer om te weten wat er speelt in een 
hele wijk, welke bewoners en partijen daarbij 
betrokken zijn. 

Het verbinden van vraag en aanbod in de wijk. 
En natuurlijk veel overleggen. Dat is niet het 
leukste onderdeel van het werk, zegt ze, maar 
ze begrijpt goed dat het zo nu en dan onvermij-
delijk is en ook waardevol kan zijn. Maar toch, 
ze is meer van het ‘doen’. En dan niet meteen 
met grote activiteiten of grootse gebaren 
beginnen, maar gewoon ‘in het klein’ de dingen 
aanpakken. Dan groeit het vanzelf. Of niet, en 
dat kan ook goed zijn. En vooral: doorgaan met 
de goede dingen die er al gedaan worden in 
de wijk!

Luisteren naar wat bewoners te zeggen hebben, 
spontaan een praatje beginnen, doorvragen, 
belangstelling tonen. Van daaruit kijken wat je 
kunt doen als buurtregisseur samen met de 
partners in de wijk. Vooral niet vanuit het 
perspectief van de hulpverlener. Of vanuit een 
instantie, die weliswaar het beste voor heeft, 
het is toch de bewoner zelf die weet aan welke 
zaken hij/zij behoefte heeft.  

nieuwe buurtregisseur Yvonne Porn neemt het stokje over van Jan van Eijk

Yvonne Porn is degene die het stokje van 
Jan van Eijk krijgt overgedragen. Zij werkt 
inmiddels een jaar of drie bij Stimenz als 
sociaal werker met als aandachtsgebied 
kinderen van 0 tot 12 jaar. Per eind 
februari is ze onze nieuwe buurtregisseur. 
Zij gaat 36 uur per week werken voor het 
stadsdeel NoordWestCentrum, waaronder 
ons wijkgebied ook valt. 

Ze heeft er zin in!
Wat wil ze bereiken? 
In eerste instantie wil ze de buurt leren kennen 
en dat de bewoners haar leren kennen. 
Zichtbaar zijn, bereikbaar, en dan samen  
optrekken. Het zou mooi zijn als Orca als 
centraal gebouw in de wijk, drempelloos is en 
open zou staan voor iedereen die behoefte 
heeft aan een praatje, een kopje koffie of 
deelname aan een activiteit. Maar ook dat 
Orca een plek is waar mensen worden 
opgevangen, waar ze zich thuis en veilig 
voelen. Waar mensen die een beetje hup nodig 
hebben en waar mensen die hulp of steun te 
bieden hebben, aan elkaar gekoppeld worden. 
Ze heeft er zin in!

Yvonne is te bereiken via M 06 133 926 87  
of via het telefoonnummer van Stimenz  
T 088 784 64 64.

We wensen Yvonne veel succes en veel plezier 
in haar nieuwe baan!
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Phishing kan je voorkomen
   

van de wijkagent

Je hebt ongetwijfeld al eens een mailtje 
ontvangen waarin een bedrijf of een bank 
je vraagt om een achterstallige betaling in 
orde te brengen waar je niets van afweet. 
Zoiets heet phishing.

Phishing is een vorm van internetoplichting 
waarbij slachtoffers, soms uit onwetendheid, 
criminelen toegang geven tot hun persoonlijke 
informatie of bankrekening. Vaak gebeurt dit in 
de vorm van een e-mail. Deze e-mail lijkt 
afkomstig te zijn van een officiële instantie, 
organisatie of bedrijf, maar niets is minder 
waar: de daadwerkelijke afzender is een 
fraudeur. Deze oplichters doen er alles aan om 
de e-mails die ze versturen zo authentiek 
mogelijk te laten lijken. Ze gebruiken 
bijvoorbeeld vaak officiële logo’s. In de e-mails 
worden mensen vaak gevraagd om op een link 
te klikken of een bijlage te openen.

Als je een link in een phishingmail aanklikt, kom 
je op een pagina terecht die misschien doet 
denken aan een officiële website. Dit is echter 
geen echte website maar een nagemaakte 
website. De oplichters hopen dat jij je 
gevoelige informatie op deze pagina 
achterlaat door bijvoorbeeld een inlogscherm 
in te vullen. Als je dit doet, hebben de 
oplichters toegang tot deze persoonlijke 
gegevens. Ook het openen van een bijlage in 
een phishingmail kan problemen veroorzaken. 
Je kunt zo ongemerkt malware, bijvoorbeeld 
een virus op je computer installeren. Hiermee 
kunnen zij weer allerlei belangrijke persoonlijke 
informatie onderscheppen. 

Het uiteindelijke doel
Het uiteindelijke doel van de oplichter is om 
jouw geld of persoonsgegevens buit te maken. 
Hier komt de naam ‘phishing’ ook vandaan: 
cybercriminelen ‘vissen’ naar informatie. Ze 
gooien hun digitale hengel (de e-mail) uit en 
wachten tot een slachtoffer bijt. Ze spelen 
daarbij in op de angsten en emoties van de 
ontvangers. Zo doen ze net alsof je een 
achterstallige rekening moet betalen en anders 
een boete krijgt. Slachtoffers raken hierdoor 
vaak in paniek en zijn geneigd in de valstrik van 
de phishing-mail te trappen. Oplichters willen 
immers niet dat jij logisch nadenkt voordat je op 
een link klikt.

Phishing voorkomen
•  Reageer nooit op e-mails of appjes met 

verzoeken om persoonlijke inlogcodes of 
pincode. Banken, creditcardmaatschappijen 
en bijvoorbeeld webshops vragen hier nooit 
om. Ontvangt u zo’n e-mail? Verwijder deze 
dan meteen. Klik in geen geval op een link die 
in de e-mail staat.

•  Krijgt u betaalverzoeken van onbekenden, 
klik deze dan niet aan.

•  Stuur uw bankpas niet op. Uw bank zal hier 
nooit om vragen. Als u een nieuwe pas krijgt, 
vraagt de bank altijd om uw oude pas door te 
knippen en weg te gooien.

•  Stuur ook nooit een kopie van uw 
identiteitsbewijs op. Criminelen kunnen uw 
BSN-nummer gebruiken om een bankpas aan 
te vragen.

•  Rijbewijs gehaald? Zet hiervan liever geen 
foto op social media. De zichtbare 
persoonsgegevens op de foto van het 
rijbewijs kunnen worden misbruikt.

•  Geef nooit zomaar persoonlijke gegevens 
over de telefoon.

•  Wilt u een betaalverzoek doen, log dan in op 
uw eigen bankapp of de website van uw bank 
en doe daar de betaling. Geef ook aan bij de 
koper dat u op deze manier betaalt. Vaak zal 
de fraudeur dan al afhaken en geen verdere 
actie ondernemen.

•  Vertrouwt u een link niet helemaal, check hem 
via www.checkjelinkje.nl.

•  Zorg dat wachtwoorden veilig zijn en 
verander ze regelmatig. Wees er zeker van 
de uw computer de laatste software- en 
beveiligingsupdates heeft gehad.

Uw wijkagent,
Vera Kraaijvanger

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

Een typische phishing mail:
soms verraad de e-mail van de 
afzender of de link in de mail al 
dat het een phishing mail is.
Let ook op schrijffouten.
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Overlast van ratten
In 2019 is er sprake geweest van moverlast van ratten in de wijk Orden. 
Na een inspectie van de gemeente is destijds door middel van camerabeelden 
geconstateerd dat de hoofdrioolbuis in orde is. Het vertoont geen gaten of scheuren 
waar ratten door zouden kunnen.

Nu zijn er weer ratten gesignaleerd. Een 
bewoner vraagt ons wat hier aan gedaan kan 
worden. We constateren echter ook dat er 
regelmatig voedsel (zoals hele broden), 
voedselafval en vogelvoer open en bloot op 
de grond en in de struiken ligt. Dit trekt allerlei 
dieren zoals ratten aan. Het is goed bedoeld, 
maar we willen bewoners er op wijzen dat 
restanten van (vogel)voer ’s avonds weer 
opgeruimd moeten worden. 
Uiteraard overleggen we met de gemeente wat 
hier verder aan gedaan kan worden. 
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KV Apeldoorn is een korfbalvereniging uit Apeldoorn en ontstaan 
uit een wereld van korfbalhistorie. De oprichting van de eerste 
Apeldoornse korfbalvereniging stamt uit 1932 en de verschillende 
verenigingen die daaruit zijn ontstaan zijn heel Apeldoorn 
rondgezworven op zoek naar hun perfecte plek. 

Fusieclub KV Apeldoorn 

Uit de verschillende verenigingen die door de jaren zijn ontstaan, zijn 
twee verenigingen overgebleven. AKC Steeds Hooger en KV Atalante zijn 
in 2016 gefuseerd tot KV Apeldoorn om hun gezamenlijke droom te 
realiseren: de korfbalgeschiedenis voortzetten in de toekomst en korfbal 
bedrijven op niveau. De overgangsklasse is het niveau waar we naar toe 
werken in de nabije toekomst.

Korfbal is een bijzondere sport. Niet alleen vanwege het unieke feit dat 
het de enige sport is waarin mannen en vrouwen tegelijk actief zijn binnen 
1 team, maar ook omdat het een sport is met een gedeelde competitie in 
zowel de zaal als op een (kunst)grasveld. Korfbal bij KV Apeldoorn wordt 
zowel in Breedtesport als Wedstrijdsport bedreven. Het G-team is een 
mooi voorbeeld van het sociale aspect van korfbal. Iedereen kan zijn plek 
vinden in deze geweldige familiesport.

Elke zaterdagmorgen (vanaf het voorjaar in het Orderbos en in de winter 
in de zaal) kunnen kinderen vanaf zeer jonge leeftijd aansluiten bij de 
Kangaroeclub. En zo heerlijk kennismaken met balbeheersing en beweging. De kinderen oefenen balbeheersing in de Kangaroeclub van de korfbalvereniging

Passend korfballen voor sporters met een beperking 
In de Apeldoornse korfbalwereld bestaat 
het Gteam bijna dertig jaar. Enkele 
sporters van het team van KV Apeldoorn 
zijn al jarenlang actief lid. Dat zijn onder 
andere Rosita (61), Feyenoord fan Alex 
(33) en Bianca (40). Gelukkig mochten de 
mannen en vrouwen van het Gteam 
vanaf eind januari weer samen trainen, 
net als de andere teams van de fusieclub 
KV Apeldoorn. In de wintermaanden is de 
groep te vinden in sporthal Matenpark. 
Vanaf maart weer in de buitenlucht, op het 
Sportpark Orderbos op de velden van KV 
Apeldoorn. 

De korfballers hebben het gezellige uurtje met 
elkaar door corona afgelopen winter weer 
enkele weken moeten missen. En dat was een 
groot gemis. Nu wordt op de training weer 
volop genoten. Direct nadat de 3 meter hoge 
korven op het trainingsveld zijn geplaatst, 
wordt door de spelers de bal gepakt om 
richting de korf te mikken. En met goed 
resultaat. Rosita scoort meteen met haar eerste 
worp. Ze heeft er zin in. “Ik ben de oudste hier,” 
zegt ze trots. Het is te zien dat de spelers 
oudgedienden zijn en er veel trainingsuren op 
hebben zitten. Het scoren gaat de groep goed 
af. Jeannette de Graaf is de trainer en coach 
van het stel. Ze wordt tijdens de les al jaren 

ondersteund door Anjo Modderkolk, moeder 
van Tim, die ook bij de groep hoort. “Ik help 
Jeannette een beetje met van alles en nog wat.” 
Tevens bieden Sigrid en Coen het team de 
helpende hand.
Ook tijdens het spel, waar de sporters in een 
binnenring en anderen in een buitenring staan 
en vervolgens elkaar de bal moeten aanspelen, 
spat het plezier ervan af. Alleen voor bankzitter 
Bianca is het wat minder. Dolgraag had ze 
meegedaan, maar door een operatie aan haar 
voeten kan dat even niet. “Ik mis het wel. Het is 
mijn lust en mijn leven. Ik doe het al wel twintig 
jaar. Maar het is ook leuk om te kijken.” Bianca 
grijpt haar kans aan om een oproep te doen.  
“Ik zou het leuk vinden dat als wij thuis spelen, 
er meer mensen van buitenaf zouden komen 
kijken. En dan niet alleen ouders. Dan kan 
iedereen zien hoe mensen met een beperking 
sporten. Ze zijn van harte welkom.”
Of de groep (de oudste is 50+ en de jongste 
20+) nu binnen of buiten moet trainen. “Het 
maakt niet uit. We doen het even graag. Maar 
binnen is meer lawaai,” vindt Alex. Hoe het 
staat met de kwaliteiten van de korfballers? 
“Dat is voor iedereen verschillend. De ene is 
sneller en de ander is beter in scoren. Dat is 
ook afhankelijk hoe je dag is. Maar we hebben 
allemaal veel doorzettingsvermogen.  
We geven niet gauw op,” geven Rosita, Alex en 

Bianca gezamenlijk als antwoord. “We zijn met 
een klein groepje. Ook als je ergens pijn hebt 
ga je door.” 
Met een aantal verenigingen uit de omgeving 
wordt in een competitie gespeeld. En toernooi-
en, bijvoorbeeld de Veluwe Cup. Maar dat is al 
twee jaar niet doorgegaan. En dan is er nog 
een gezellig evenement dat Jeannette de 
Graaf even aanhaalt. “De Special Olympics. 
Daar gaan we met twee teams naar toe en er is 
een overnachting bij. Daar wordt altijd erg 
naar uitgekeken.” Het is voor de korfballers te 
hopen dat die evenementen in 2022 weer 
kunnen plaatsvinden.

De kangoeroeclub is voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar. Je gaat 
samen met andere kinderen allerlei leuke spelletjes doen,  

met en zonder bal. Zo maak je alvast een beetje  

kennis met korfbal. Neem gerust je  

vriendje of vriendinnetje ook mee!  

Kangoeroes op het  

korfbalveld! 

Meer informatie: Kijk op www.kvapeldoorn.nl/kangoeroe-klup  

Durf jĳ je aan te melden? ikdurf@kvapeldoorn.nl 

Wij nemen contact met je op en zorgen dat je je welkom voelt. 

Het beachkorfbalveld in het Orderbos

Het fanatieke G-team van de korfbalvereniging
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Alle afbeeldingen in deze artikelen zijn afkomstig van: www.apeldoorn-orden.nl

kijk in de wijk... toen en nu

Zoals in de meeste steden zijn er in 
Apeldoorn nog namen in gebruik die naar 
het verleden verwijzen of hun oorsprong 
uit het verleden hebben. Gelukkig geldt dat 
ook voor Brink en Orden. Het is voor veel 
mensen leuk of interessant om te weten 
dat er op een bepaalde plek in de wijk in 
het verleden een gebeurtenis heeft plaats 
gevonden of een belangrijk pand heeft 
gestaan. Zo vinden de bewoners het ook 
interessant om te weten waar straatnamen 
vandaan komen. Er zijn al hele boeken 
over dat onderwerp voor de liefhebbers 
geschreven. 

Historische namen in Brink en Orden

Groenewoud anno 2020

De oorsprong van namen kwam vaak van een 
bos = Loo, laaggelegen grasland = mate, of 
water op de hei = fles. Het boek ‘Veldnamen en 
oude boerderijnamen’ van dr. D. Otten geeft 
daar talloze mooie voorbeelden van. Zo was 
er ook een periode dat men namen van ver 
gelegen gebieden gebruikte zoals Spitsbergen 
en Zanderije. Spitsbergen was natuurlijk een 
bekend gebied i.v.m. de walvisvaart die destijds 
erg belangrijk was voor de Nederlandse 
economie. Hardnekkig is het verhaal dat deze 
naam voor het eerst is gebruikt door het café 
Spitsbergen 1863 dat aan de Waterloseweg 
heeft gelegen. 

Wat bijna niemand meer weet is dat er 
daarvoor al een Hoeve Spitsbergen 1830 was. 
Deze lag ongeveer op de plek waar nu aan de 
Germanenlaan Orca is met aan de overkant 
een schaapskooi. Het was dus een stuk grond 
vlak bij het latere café Spitsbergen en ook in 
bezit van de familie Bronckhorst.  
De verwarring over de oorsprong is dus niet zo 
heel vreemd. De naam Spitsbergen komt zoals 
de meeste oud-Ordenaren weten later nog 
terug in de huidige Jan van Goyenlaan 
1940-1962 als Spitsbergen en tegenwoordig in 
de Laan van Spitsbergen.

De slag bij Waterloo
Journalisten en populisten kunnen namen ook 
nog wel eens op een vreemde manier 
gebruiken. Het gedeelte in Orden dat straten 
met de namen van vroegere schilders draagt 
wordt dan gemakshalve de Schildersbeurt 
genoemd. 

De naam Waterloo heeft tot nu toe wel de 
vreemdste reis gemaakt. Ooit officieel het 
gebied tussen aan de ene kant de Laan van 
Orden, hoek Jachtlaan en het spoor. Aan de 
andere kant Zanderijweg hoek Frans van 
Mierisstraat. Daar waar de papierfabriek 
Waterloo heeft gestaan en later de wasserijen 
Waterloo en Oud Waterloo stonden werd in 
1882 weg naar Waterloo genoemd. De naam 
verwijst uiteraard naar de veldslag bij 
Waterloo 18 juni 1815, waarbij ook veel 
Apeldoorners het leven lieten.

In de gevel van het oude winkelpand aan de 
Frans van Mierisstraat nr. 1 is nog een steen met 
de naam Waterloo ingemetseld. De weg 
ervoor heette dus de Waterloseweg. 
Totdat de vooruitgang verder schreedt... 

De Waterloseweg werd verdeeld in PWA-laan, 
Laan van Orden, Frans van Mierisstraat en 
Ordermolenweg. Alleen het eerste stukje 
Waterloseweg bleef bestaan en kreeg er een 
stukje overgebleven Brinklaan bij.  
De papierfabriek en de wasserijen waren 
inmiddels ook ingehaald door de tijd en 
verdwenen. 

Groenewoud
Inmiddels is er bij de huidige Waterloseweg 
een mooi stukje nieuwbouw ontstaan dat door 
de ontwikkelaars handig project Waterloo is 
genoemd. Een mooi initiatief zou je zeggen met 
een knipoog naar het verleden. 
Zelfs beleidsmakers en schrijvers hanteren de 
naam Waterloo nu voor dit gebied. Maar als je 
bedenkt dat het gebied Groenewoud zijn eigen 
historie heeft dan is het op zijn minst een beetje 
vreemd. In het voornoemde boek van dr. Otten 
valt namelijk te lezen dat de naam Groenewoud 
komt van een bosje dat daar vroeger heeft 
gelegen. Gelukkig heeft men de straat wel het 
Groenewoud genoemd. 

Navraag bij de gemeente leert ons dat de 
namen Spitsbergen, Waterloo en Schilderswijk 
geen officiële aanduidingen meer zijn, in ieder 
geval sinds 2002. 
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Op deze kaart is de Waterloseweg goed te zien, deze 
begint links onder rechts van Berghuis en loopt naar 
boven onder de Ordermolen langs en vervolgens over 
Waterloo heen. Daarna loopt hij door onder Driehuizen 
en ‘t Rytbroek om aan de Brinklaan te eindigen. 
Bij de Ordermolen is het goed te zien dat Spitsbergen aan 
de Germanenlaan lag. Het Groenewoudse bosje lag 
helemaal boven onder ’t Rytbroek. Later werden ook 

Van Waterloseweg 126 
naar Frans van Mierisstraat 2
De eerste gegevens die er over dit pand te 
vinden zijn stammen uit 1911. D. Kers 
opent dan Café Biljard ‘Waterloo’. Hoe 
lang deze man de zaak heeft gerund word 
niet helemaal duidelijk maar in 1917 
adverteert R. Nieuwenhuis op hetzelfde 
adres met ‘Het nieuwe cafébiljard Oud 
Waterloo’.

Zo rond 1922 runde H. ter Hoeven er een 
manufacturenzaak. De familie woonde hier tot 
september 1933, verhuisde i.v.m. faillissement 
naar Jachtlaan 273. Men keerde in mei 1934 
terug naar de Waterloseweg, nu op nr. 129 
waar zij wederom een manufacturenzaak 
openden. Wat er tussen 1934 en 1936 in het 
pand op nr. 126 gebeurde is niet helemaal 
duidelijk. In 1937 lijkt het pand leeg te staan en 
in 1938 woont mej. Van Delfswijk er.

Vanaf 1939 komt de familie A. Ploeg als 
beheerder in het pand. De buurtvereniging 
Brink en Orden organiseerde er menige 
bijeenkomst en er werden ook tal van andere 
activiteiten georganiseerd. Menig oud-
Ordenaar is in zijn of haar jeugd wel in de 
feestzaal geweest om Sinterklaas een hand te 
geven of een bruidspaar veel geluk te wensen. 
Verschillende scholen, bedrijven en 
verenigingen uit de buurt huurden de zaal om 
een feest te vieren of om er te oefenen. 

Zo heeft ook mevrouw Ploeg hier enige jaren 
een dependance van het Groene Kruis gerund 
en konden vanaf 15 januari 1945 jonge moeders 
hier met hun baby’s bij het consultatiebureau 
terecht. 

Ook buurtvereniging Brink en Orden dat in 1917 
in Café Spitsbergen is opgericht heeft hier 
lange tijd zijn vergaderingen gehouden en 
ongetwijfeld menig festiviteit georganiseerd. 
Bijvoorbeeld Koninginnedag werd immers 
groots gevierd. Bekend ook waren tot de jaren 
‘40 de Volksspelen en Bloemencorso’s die 
plaatsvonden aan de overkant van de Jachtlaan 
achter smederij Menninga of achter café 
Spitsbergen. Al in 1923 begon men met 
autoritten voor de ouderen en enkele jaren 
later werd er jaarlijks bazar gehouden om de 
minder bedeelden wat extra’s te kunnen geven. 
Eind 1937 werd de grote verbouwing gevierd, 
zowel de grote als de kleine zaal zijn met 5 
meter verruimd.  

In 1940 gaf het bestuur aan zeer tevreden te 
zijn met de beheerders, de familie Ploeg, en dat 
de zaal voortdurend bezet was. De Ouderraad 
van de school aan de Asselschestraat had er 
dat jaar voor het eerst Sinterklaas ontvangen 
en hoopte dit de komende jaren weer te mogen 
doen. Uiteraard werd er ook vergaderd over 
ernstiger zaken in de wijk. 

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. 

Zo stonden er de volgende zaken op de 
agenda van 1917: Verlichting van de wegen, 
post en telegraaf en …een halte van de 
Hollandsche Spoorweg Maatschappij de 
voorganger van de NS. Wellicht komt dit 
laatste punt binnenkort wederom op de agenda 
van het gemeente bestuur.

In 1972 wordt het pand overgenomen door  
A.F. Bisseling (Anton). Bisseling kwam van de 
Brinklaan 139, nu Waterloseweg 45, waar hij als 
loodgieter/dakdekker is begonnen. Wanneer 
dat pand te klein is geworden, betrekt hij het 
inmiddels aan de Frans van Mierisstraat 2 
gelegen verbouwde pand. In 1996 gaat Anton 
met pensioen en neemt zoon Henk de zaak van 
zijn vader over. De zaak is dan al flink 
uitgebreid en er werken al diverse werknemers. 

In 2012 komt de volgende generatie in het 
bedrijf, Remco Bisseling werkt samen met zijn 
vader in het bedrijf. In 2020 verhuist het bedrijf 
naar de Johannes Bosboomlaan 25.

We kijken uit naar de toekomst van het pand.
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Het is een koude, heldere zaterdagmiddag als we met bestuurslid Jos en leidinggevenden 
Diewertje, Mathijs en Bagheera van de Scoutinggroep St. Victor in één van de drie blokhutten 
zitten. Het terrein waar de blokhutten staan, ligt aan de rand van de wijk Orden, aan het einde 
van de Ordermolenweg. 

scoutinggroep St. Victor

Van het water naar het bos

De titel van dit stukje verwijst naar de oorsprong 
van deze groep. Ooit zijn ze in 1957 begonnen als 
waterscouts aan het Apeldoorn-Dierenskanaal. 
Zo’n 60 jaar geleden zijn ze verhuisd naar het bos. 
Ze hebben het daar reuze naar hun zin. Een ruime 
open plek, oneindig bos en beken rondom, geen 
verkeer. Wel veel mensen die hun hond uitlaten, 
op de mountainbike gaan rondcrossen, of 
gewoon een lekkere wandeling maken. 

Leerlijnen en doelen
Wie denkt dat scouting vrijblijvend rennen in het 
bos en zo nu en dan een hut bouwen is, heeft het 
mis. Er is nagedacht over de opbouw van de 
groepen, over de aard en het niveau van de 
opdrachten per groep aan de hand van de 
zogenaamde ‘leerlijnen’ en daarbij behorende 

doelen. Zo gaat een groep ‘kabouters’ (meisjes 
in de leeftijd tussen 7 en 11 jaar) aan de hand van 
instructies een pizza bakken, terwijl de groep 
‘explorers’ (jongens en meisjes in de leeftijd van 
15 tot 18 jaar) zelf mogen bedenken wat ze gaan 
eten hoe ze dat gaan bereiden. 

Jongens en meisjes
Op de vraag waarom er onderscheid wordt gemaakt 
tussen jongens en meisjes in de groepsverdeling is 
het antwoord dat zij toch verschil zien tussen de 
ontwikkeling van jongens en meisjes in de leeftijd tot 
pakweg 15 jaar. De jongens willen vaak wat ruigere 
spelletjes doen, terwijl de meisjes het vaak wat 
rustiger aan doen. Binnen deze scoutinggroep wil 
men dat gedrag erkennen. Er zijn ook scouting-
groepen die daar anders mee omgaan.
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Scouting Nederland geeft trainingen aan 
(toekomstige) leidinggevenden. Daarbij wordt o.a. 
aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind 
en aan (fysieke en mentale) veiligheid. 

Na afloop van het gesprek kijk ik nog even rond.  
Het is twee uur en de groepen gaan van start. Ik zie 
een groep rennend het bos in gaan, een andere 
groep krijgt nog instructie. Een groepje ouders staat 
met elkaar te praten. Wat een heerlijkheid dat we 
het Orderbos zo dicht bij onze wijk hebben!

Meer informatie
En mocht uw kind eens willen meedoen om te kijken 
of het wat voor hem of haar is? Of bent u zelf 
geïnteresseerd om als vrijwilliger mee te doen? 
Kijkt u even op www.victorgroep.nl of op één van  
de websites van de 10 scoutinggroepen die er in 
Apeldoorn zijn. 

Wat zijn zoal de activiteiten op zo’n  
zaterdagmiddag? 
Zoals gezegd, varieert dat per leeftijdsgroep: van 
sporen zoeken, een speurtocht doen, leren touw 
knopen, levend stratego, een hut bouwen, tot een 
klimobject bouwen. Met als doel lekker buiten in 
beweging zijn, uitdagingen aangaan, oplossingen 
zoeken, leren samenwerken. Verder zijn er 4 kampen 
per jaar, 3 maal een weekend, en eenmaal een hele 
week. “Dat is voor de ouders soms moeilijker dan 
voor het kind zelf,” wordt er lachend gezegd. 

Ontwikkeling en veiligheid van het kind
De scoutingvereniging heeft 125 jeugdleden, 
waarvan een groot deel uit Orden en Ugchelen 
komt. Het lidmaatschap is 10 euro per maand. 
De 30 kaderleden zijn leidinggevenden die 
merendeels jeugdlid zijn geweest bij de scouting. 



Die subsidie was uiteraard aan regels 
gebonden: als er meer dan een bepaald 
percentage van het subsidiebedrag in de 
spaarpot zat, moest een deel van de subsidie 
terugbetaald worden. Bij onze wijkraad is dat 
enkele malen het geval geweest. 
De ontvangen subsidie is bij onze wijkraad o.a. 
besteed aan het tweemaal per jaar uitgeven 
van een wijkblad met een oplage van 7000 per 
editie (ongeveer 14.000 euro per jaar), het 
financieren van bewonersinitiatieven in de wijk, 
de huur en andere kosten voor de Algemene 
Ledenvergadering tweemaal per jaar, een 
abonnement op de Stentor voor de 
bestuursleden van de wijkraad. Wat overbleef 
was voor reservering voor eventuele 
bijzondere zaken (bijvoorbeeld kosten voor 
juridische bijstand). 

Geen structurele subsidie meer
Echter per 2021 is de verordening DWR’n 
opgeheven. (We hebben u daarover 
geïnformeerd in vorige wijkbladen en 
nieuwsbrieven.)  
Dat betekent dat er geen officiële relatie meer 
is tussen de DWR’n en de gemeente, dat we 
geen bevoegdheden tot de gemeente hebben 
en dat er geen structurele subsidie meer 
verstrekt wordt. Onderliggende gedachte is de 
‘burgerparticipatie’: de gemeenteraad is van 
mening dat inwoners zelf de weg kunnen vinden 
naar de gemeente en dat zij zelf subsidie 
kunnen aanvragen voor burgerinitiatieven. 
Hiertoe is een nieuwe subsidieregeling 
opgesteld. Bewoners kunnen voor een project 
in hun buurt of straat subsidie aanvragen voor 
een maximaal bedrag van 5000,- euro, mits de 
pot niet leeg is. (In een van onze vorige 
wijkbladen staat een artikel over de 
gemeentelijke initiatievenmakelaar en de 
subsidieregeling). 

Het laatste wijkblad

terugblik en vooruitblik

Geen goede basis voor financieel beleid
ls wijkraad kunnen we jaarlijks een dergelijke 
subsidie per project aanvragen. Voorwaarde is 
echter dat we eerst onze spaarcenten gaan 
opmaken. Concreet betekent het dat we dan 
geen enkele reserve meer hebben, dat we per 
wijkblad (is één project?) op maximaal 5000,- 
euro kunnen rekenen, dat we moeten afwachten 
of de kosten voor een Algemene 
Ledenvergadering ook tot een project 
gerekend kunnen worden én dat de subsidiepot 
van de gemeente nog gevuld moet zijn. 
Naar ons idee is dat geen goede basis om 
(financieel) beleid op te maken. Ieder jaar 
afwachten of er geld binnenkomt, daar is mee 
te leven als dat van tevoren bekend is. Maar het 
niet mogen hebben van reserves betekent dat 
het bestaan van de wijkraad volledig 
afhankelijk is van het vigerende subsidiebeleid 
van de gemeente. 
Bovendien zijn de kosten voor ons wijkblad 
hoger dan het eventueel toegekende 
subsidiebedrag. Wij hebben (al of niet formele) 
afspraken met professionele bedrijven die ieder 
hun bijdrage leveren aan het blad, zoals 
opmaak en drukwerk. Met adverteerders 
hebben wij een jaarcontract met de garantie 
dat het blad tweemaal per jaar uitkomt. Kortom, 
wij kunnen niet werken met een subsidiebedrag 
dat te laag is én waarvan het ieder jaar 
afwachten is of het wordt toegewezen. 

...vervolg van pagina 1
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Wij bedanken de redactie (uit het verleden en 
de huidige) voor het vele werk dat ze hebben 
verricht. Wij bedanken u, als lezer, en we hopen 
elkaar te ontmoeten via de digitale nieuwsbrief.

Het bestuur
Zoals u bovenstaand hebt kunnen lezen vinden 
wij als bestuurs- en commissieleden van de 
wijkraad voldoening en plezier in ons 
vrijwilligerswerk. Echter, na het intrekken van 
de verordening DWR’n met de daarachter 
liggende gedachte dat de DWR’n niet meer een 
officiële gesprekspartner van de gemeente zijn, 
hebben we ons afgevraagd of we als bestuur 
op deze wijze verder willen. 

Weliswaar hebben we een prima werkrelatie 
met de stadsdeelmanager en andere 
medewerkers van de gemeente, maar de 
ontwikkelingen hebben ons aan het denken 
gezet. Is er nog plaats voor een wijkraad? 
Is er behoefte aan een wijkraad? Welke rol kan 
een wijkraad in het krachtenveld van diverse 
organisaties spelen? 
Wij hebben daar geen goed antwoord op. 
Enerzijds dus een andere rol ten opzichte van 
de gemeente, anderzijds nog een goede 
werkrelatie. Enerzijds zien we bij bewoners 
behoefte aan informatie, anderzijds was er op 
de laatste Algemene Vergadering in oktober 
slechts een handjevol mensen aanwezig. 
Enerzijds begrijpen wij dat er bewoners zijn die 
zelf hun weg naar de gemeente kunnen vinden, 
anderzijds vragen we ons af wie de algemene 
belangen van een hele wijk of buurt kan of wil 
behartigen. 

Wij nodigen u uit
Wij kunnen hier als bestuur niet als enige 
antwoord op deze vragen geven. Dat moet 
samen met u, als bewoner! We hebben het u 
als eens gevraagd middels een kleine enquête 
in het wijkblad. Daar hebben wij helaas weinig 
antwoorden op gekregen. 

Wij nodigen u daarom uit om uw gedachten,
uw vragen, uw mening te geven op onze 
eerstvolgende Algemene Vergadering. 
Wij horen graag van u hoe u tegen 
bovenstaande kwestie aankijkt!

Het laatste wijkblad
U heeft het reeds kunnen lezen in het 
voorwoord van de interim-voorzitter: wij 
hebben helaas moeten besluiten om te stoppen 
met het wijkblad. Dit blad zal dus het laatste 
zijn. Van diverse kanten horen we dat dit erg 
jammer is. Zo nu en dan kregen we in de 
afgelopen jaren ook van een bewoner een 
brief of een mail met de complimenten voor het 
blad of voor een bepaald artikel. Daar waren 
we blij mee. We weten ook dat er bewoners 
zijn die het blad niet lezen of gedeeltelijk 
lezen. Dat begrijpen we.

De nieuwsbrief speelt een belangrijke rol
Gelukkig hoeft u het, als betrokken of 
geïnteresseerde wijkbewoner, niet helemaal 
zonder informatie van de wijkraad te doen. 
We hebben de digitale nieuwsbrief! 
Tot nu toe kwam deze vrij onregelmatig uit en 
de informatievoorziening was vrij willekeurig. 
Bij het verdwijnen van het wijkblad gaat de 
nieuwsbrief een belangrijkere rol spelen. 
De nieuwsbrief zal iedere 6 weken verschijnen 
en vaste thema’s bevatten. Daarbij gaat het in 
eerste instantie om actuele informatie, maar 
ook zullen achtergrondverhalen een plek 
krijgen.  

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden? Mail dan naar 
wijkraad@brinkenorden.nl ovv ‘nieuwsbrief’. 
U krijgt de nieuwsbrief dan per e-mail 
toegestuurd. 

Huidige bestuur zal volgend jaar niet meer 
in functie zijn
Los van uw en ons idee over het (voort-)
bestaan van de wijkraad: de huidige bestuurs- 
en commissieleden hebben aangegeven tot het 
einde van dit jaar hun functie te willen 
uitoefenen. Daar zijn diverse redenen voor.  
De meeste bestuursleden doen dit werk al een 
flink aantal jaren. Het wordt tijd voor nieuwe 
gezichten, nieuwe ideeën. De bestuursleden zijn 
ook niet de jongste meer, de energie wordt 
gewoon wat minder. 

Het huidige bestuur zal dus per 1 januari 2023 
niet meer in functie zijn. Als er zich geen 
nieuwe bestuursleden melden heeft dat als 
consequentie dat er geen actieve wijkraad is en 
dat ook de digitale nieuwsbrief zal verdwijnen. 
Én dat er geen onafhankelijke belangen-
behartiger is voor de wijkbewoners. 
Wij hopen van harte dat u dit als wijkbewoner 
een onwenselijke situatie vindt en actie gaat 
ondernemen. 

Tijd voor verjonging
Het wordt tijd voor verjonging, voor 
bestuursleden die wellicht een andere kijk op 
de wijk hebben, vanuit een andere optiek de 
wijkbelangen willen behartigen. Wij nodigen u 
uit om daarover na te denken, misschien ook 
met andere bewoners te overleggen. 
De Algemene Vergadering op 20 april is een 
goede gelegenheid om hierover met elkaar van 
gedachten te wisselen! 

Indien u nu al weet dat u ervoor voelt om actief 
te zijn in de wijkraad, dan kan dat natuurlijk! 
We willen u met plezier informeren en 
mogelijkerwijs ook inwerken gedurende dit jaar. 
Even een mailtje naar het secretariaat!

Fotocompilatie
Op de volgende pagina’s treft u een aantal 
foto’s aan van projecten en activiteiten waar 
uw wijkraad bij betrokken is geweest. 
Wij denken er met plezier aan terug.







Buddy to Buddy

Zehra Tüfek met haar Buddy, foto: Pim Helmich

Heb jij zin om wekelijks met een nieuwe 
stadsgenoot af te spreken, je horizon te 
verbreden en nieuwe vrienden te maken?

Buddy to Buddy koppelt vluchtelingen en hun 
stadsgenoten die al langer in Apeldoorn wonen 
aan elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Het 
matchingstraject bij Buddy to Buddy duurt vier 
maanden waarbij buddy’s worden gekoppeld 
op basis van gedeelde interesses. Hiermee 
gaan we eenzaamheid onder nieuwkomers 
tegen en werken we aan een stad waarin 
iedereen erbij hoort.

Je kan van betekenis zijn door jezelf te zijn, 
door je eigen wereld open te stellen en elkaar 
te leren kennen. Zo vergroot je niet alleen zijn 
of haar wereld maar ook die van jezelf.
Lijkt het u als inwoner van Apeldoorn leuk om 
nieuwkomers in uw buurt te ontmoeten en 
wegwijs te maken? Wij zoeken nog Buddy’s! 

Zehra Tüfek (zie foto), van woningcorporatie 
Ons Huis, was uitgenodigd om eens te komen 
kijken bij een matchingsfeest van Buddy to 
Buddy. 

Zij vertelt over deze bijzondere bijeenkomst:
“Syrië, Turkije, Eritrea, China, Irak en Yemen.  
Dit waren de landen waar de nieuwkomers 
vandaan kwamen. Zij maakten op het 
matchingsfeest kennis met hun (Nederlandse) 
stadsgenoten die al langer in Apeldoorn 
wonen. Wat was het bijzonder om te zien hoe 
snel mensen met elkaar in gesprek gingen en 
over onderwerpen gingen praten waar je 
waarschijnlijk in het dagelijks leven niet zo snel 
over zou beginnen. 

Verbinding versterken 
Wij als woningbouw corporatie gaan dit jaar 
samenwerken met Buddy to Buddy om de 
nieuwkomers welkom te heten en te informeren 
over dit project. Zo hopen we dat we de 
verbinding tussen nieuwkomers en hun 
buurtgenoten kunnen versterken, de 
eenzaamheid kunnen verminderen en mooie 
vriendschappen kunnen laten ontstaan.”

Meer informatie over Buddy to Buddy?
Meer informatie vindt u op de website van 
Buddy to Buddy: www.buddytobuddy.nl/
apeldoorn

Wilt u zich aanmelden als Buddy?
Wij zoeken nog Buddy’s! 
U kunt zich aanmelden als Buddy via de 
website: www.buddytobuddy.nl/apeldoorn



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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Een veerkrachtig Apeldoorn

Onlangs heeft de gemeenteraad de Kadernota Maatschappelijke 
Ontwikkeling 20222030 ‘Een veerkrachtig Apeldoorn’ 
vastgesteld. Een sterk en betrokken Apeldoorn waar iedereen 
ertoe doet, dat is ons doel. Maar wat betekent dat en hoe doen 
we dat? Met dank aan collega’s neem ik u hierin mee.

Wat wordt er anders?
Als gemeente gingen we tot nu toe vooral uit van 
onze eigen dienstverlening: Welke hulp kunnen wij 
geven aan de inwoner? Dat gaan we anders doen. 
Want er gebeurt al zoveel in Apeldoorn. 
Apeldoorners helpen elkaar en zien naar elkaar om. 
Ze kunnen veel zelf en samen. Daarop willen we 
aansluiten.
Aansluiten op wat inwoners, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven zelf doen, is een grote 
verandering. En die is niet van de ene op de andere 
dag klaar. Maar daar gaan we de volgende jaren 
hard mee aan het werk. We hebben het dan in de 
kadernota over het versterken van een sociale basis 
en over het vangnet. Wat bedoelen we daar mee?

Sociale basis
Mensen hebben dingen nodig om zo gelukkig en 
gezond mogelijk te kunnen leven. Bijvoorbeeld een 
eigen woning, een baan, een sociaal netwerk en 
genoeg geld om rond te komen. Al deze dingen 
noemen we de sociale basis.
Inwoners regelen dat vooral zelf. Dat verwachten we 
ook van hen. Maar soms is daar extra hulp bij nodig 
van de gemeente. Bijvoorbeeld door voor genoeg 
banen te zorgen. En door voldoende nieuwe 
woningen te bouwen in fijne buurten.
Bij de sociale basis kun je ook denken aan de sociale 
netwerken van inwoners, groepen en buurten. Hierin 
doe je dingen samen met andere mensen. 
Bijvoorbeeld in de straat, bij de sportclub of op het 
werk. Meedoen in sociale netwerken zorgt ervoor 
dat je beter wordt in dingen die je al kunt, nieuwe 
dingen leert en je goed voelt. En tegelijk draag je 
zo bij aan het samenleven in Apeldoorn. 

We gaan deze sociale basis versterken, zodat 
Apeldoorners zich na een tijdje nog beter samen 
kunnen redden.

Vangnet
Een stevige sociale basis, waar we het hiervoor over 
hadden, is niet voor iedereen voldoende. Voor hen is 
er een vangnet. In het vangnet helpen we 
Apeldoorners op weg om dat eigen sociale netwerk en 
die sociale basis sterker te maken. Het doel is om 
steviger in de eigen schoenen te staan en op eigen 
kracht verder te kunnen.
Als het nodig is, is extra ondersteuning beschikbaar. 
Daarbij bieden we maatwerk: het moet passen bij de 
(gezins-) situatie van de inwoner. En je moet niet vast 
komen te zitten in het vangnet, zodat je er niet meer 
uitkomt. Daar helpen we bij.

Vervolg op de kadernota
De Kadernota is op 23 december 2021 door de 
gemeenteraad van Apeldoorn vastgesteld. Nu worden 
de doelen verder uitgewerkt in drie concrete plannen; 
Wonen en leefomgeving, Bestaanszekerheid, Gelijke 
kansen. Natuurlijk doen we dat samen met inwoners en 
maatschappelijke organisaties in onze gemeente.

Samen055
Heeft u een zorgvraag waar u in uw eigen sociale 
netwerk niet uitkomt? Dan is Samen055 de plek om 
naartoe te gaan. Hier kunt u terecht met vragen over 
bijvoorbeeld zorg, werk, geld of opvoeding. 
U kunt zo binnenlopen tijdens een inloopspreekuur. 
Een medewerker zorgt voor geschikte hulp of 
verwijst u door naar waar u moet zijn. 
Kijk op www.samen055.nl voor meer informatie.

Wim Bergink
Gebiedsmanager Noordwest
E w.bergink@apeldoorn.nl
M 06 543 682 44
twitter @055Noordwest

sociaal vangnet voor Apeldoorners
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Circulaire stad? Zo doet Apeldoorn dat!

Koop jij wel eens spullen via marktplaats 
of een kringloop? Een kast voor in je 
woonkamer, een fiets of kleding voor de 
kids. Goede spullen hoef je allang niet 
meer per se nieuw aan te schaffen. 
Tweedehands is net zo goed en soms 
zelfs beter! In ieder geval voor het milieu. 
En eerlijk, het scheelt vaak ook in de 
portemonnee. 

Wist je dat Gemeente Apeldoorn in aanleg, 
onderhoud en beheer van de openbare ruimte 
ook steeds meer hergebruikt materiaal toepast? 
Marcel Wilbrink en Ryan Kaal van Gemeente 
Apeldoorn zijn groot voorstander van het 
hergebruiken van (bouw)materialen en 
grondstoffen. Een simpele optelsom ligt hieraan 
ten grondslag. 

“Materiaal opnieuw gebruiken omvat geen 
aanschafkosten én het draagt bij aan het 
verminderen van de uitstoot van CO

2
”

Overconsumptie
We worden ons steeds bewuster van de 
overconsumptie in de wereld en de gevolgen 
ervan. Als burger neem je misschien al een 
heleboel maatregelen door bijvoorbeeld je 
afval te scheiden, gerichter te kopen of 
kapotte spullen te repareren. Ook het 
bedrijfsleven komt vaker in actie. In de horeca 
zijn plastic rietjes inmiddels uit de gratie. 
De modebranche neemt zijn verantwoor-
delijkheid door meer duurzamer kleding te 
produceren. Bewust consumeren wordt steeds 
meer gemeengoed. En de (online) markt voor 
tweedehands goederen groeit daardoor 
explosief. Kortom: hergebruik is hot! 
Ook Gemeente Apeldoorn draagt hier een 
steentje aan bij.

Opslag herbruikbaar materiaal
Van zand, stenen en prullenbakken tot aan 
gereedschap en zelfs speeltoestellen. Deze 
materialen gaan dagelijks door de handen van 
werfbeheerder Marcel Wilbrink van Gemeente 
Apeldoorn. 
Marcel: “Als er een straat vernieuwd of 
aangelegd moet worden, regel ik de bestelling 
van de materialen.” En dat doet Marcel 
tegenwoordig op een steeds slimmere manier. 
“In plaats van stenen af te voeren en te 

vernietigen, kijken we eerst kritisch of we de 
stenen opnieuw kunnen gebruiken. Ik kan 
natuurlijk nieuwe bestellen, maar materiaal 
hergebruiken is goedkoper en het draagt bij 
aan het verminderen van de uitstoot van CO

2
. 

We proberen zoveel mogelijk materiaal 
opnieuw te gebruiken.” Zo maken medewerkers 
Beheer en Onderhoud van Gemeente 
Apeldoorn van boomstammen bankjes of 
picknicksets en van blad bokashi, een soort 
supercompost. Daarnaast bewaren ze 
bijvoorbeeld stenen en rioolbuizen die later 
worden gebruikt op een natuurlijke speelplek. 
Zie je binnenkort een straat die wordt 
heringericht? Grote kans dat hier, naast nieuwe 
stenen, ook gebruikte stenen/materialen 
worden toegepast.

CityLoops 
Gemeente Apeldoorn is ambitieus als het gaat 
om circulariteit. Als één van zeven Europese 
steden neemt Apeldoorn deel aan pilotproject 
CityLoops, met als doel om afval tot een 
minimum te reduceren en toe te werken naar 
een volledige circulaire stad. In een circulaire 
stad of economie bestaat geen afval en 
worden grondstoffen en materialen steeds 
opnieuw gebruikt. Marcel en Ryan zijn 
enthousiast over CityLoops. 

Ryan: “We moeten als gemeenten steeds meer 
tussen de oren krijgen dat we overgebleven 
producten onderling kunnen uitwisselen of 

Marcel Wilbrink en Ryan Kaal van Gemeente Apeldoorn

gemeente Apeldoorn doet ook aan hergebruik



Een circulaire samenleving? 
Zo draag jij je steentje bij:

•  Op uitgekeken, maar nog bruikbaar? 
Gooi je goede spullen niet weg, maar 
breng ze naar het innamepunt van Foenix 
aan Aruba 12

•  Kapotte elektronische apparaten? Kijk of 
ze te maken zijn! Tips vind je op https://
www.heelapeldoornrepareert.nl

•  Circulair shoppen? Er zijn maar liefst 3 
kringloopwinkels van Foenix in 
Apeldoorn.  
Je vindt ze op https://www.foenix.nl/
locaties/

•   Compostactie: Gemeente Apeldoorn 
heeft samen met Circulus-Berkel eens per 
jaar een compostactie. Dan haal je gratis 
een paar zakken compost op.  
De compostactie vindt plaats in het 
voorjaar. Meer informatie vind je op 
https://www.circulus-berkel.nl/ 

•  Meer weten over circulariteit en 
CityLoops? Ga naar https://cityloops.eu 
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De gemeenteraad heeft in 2019 besloten, 
dat voor iedere wijk of gebied een 
Vitaliteitsagenda wordt gemaakt. Doel 
ervan is het vitaal houden of maken van 
het gebied: wat is er nodig, welke 
ambities zijn er, welke ontwikkelingen 
moeten worden gestimuleerd of als er 
sprake is van negatieve ontwikkelingen, 
worden gekeerd?

De Vitaliteitsagenda wordt opgesteld door de 
gemeente in samenwerking met partijen uit het 
gebied. Voor de wijk Orden is ook een 
Vitaliteits agenda gemaakt voor de periode 
2022-2030. Deze is voorbereid door de 
gemeente Apeldoorn, een vertegenwoordiger 
van de woningcorporaties, Welzijnsorganisatie 
Stimenz en de Wijkraad Brink en Orden. 

Meedenken en meepraten
De besprekingen vonden plaats tijdens de 
coronaperiode. Helaas hebben we daardoor 
geen grote bijeenkomsten kunnen organiseren 
waar bewoners hun ideeën en meningen kwijt 
konden. Wel is een enquête gehouden, zijn er 
vragenlijsten ingevuld en zijn er interviews 
gehouden met sleutelfiguren uit de wijk en met 
actieve, betrokken bewoners. De wijkraad 
heeft een oproep in het wijkblad en in de 
nieuwsbrief gedaan om mee te denken en te 
praten. 

De Vitaliteitsagenda is vastgesteld door het 
college van B&W en wordt daarna voorgelegd 
aan de gemeenteraad. Daarna kan worden 
vastgesteld welke actiepunten door wie en 
wanneer gerealiseerd moeten worden. 
Uiteraard moet daarvoor geld en menskracht 
beschikbaar zijn.

Wat staat er in deze Vitaliteitsagenda? 
Veel, het is een stuk van 33 pagina’s geworden, 
waarin eerst een beschrijving van de wijk Orden 
wordt gemaakt. Met al haar goede en minder 
goede kwaliteiten. We zetten een aantal 
belangrijke punten op een rij. 

Op het gebied van de sociale aanpak is het 
streven dat iedere bewoner op één of andere 
wijze meedoet aan het maatschappelijk leven 
om zo eenzaamheid tegen te gaan. Dat kan in 
een ontmoetingscentrum zijn, maar ook werk 
hebben of een andere vorm van dagbesteding 
kan een goede manier zijn om mensen te 
ontmoeten. Gezondheid en beweging zijn 
belangrijke aandachtspunten. Een betere 
integratie van statushouders wordt 
gestimuleerd. 

Op het gebied van de woningtoewijzing wordt 
ernaar gestreefd dat kwetsbare personen in 
verschillende gebouwen wonen en dat er meer 
ruimte is om sociale huurwoningen toe te wijzen 

De vitaliteitsagenda voor Orden

hergebruiken, in plaats van vernietigen. 
Daarvoor is er nu bijvoorbeeld een marktplaats 
voor gemeenten onderling. Stel, wij hebben als 
gemeente 1000 m2 stenen over, kan een andere 
gemeente dat weer goed gebruiken.”
Het is belangrijk dat we bewust omgaan met 
onze openbare ruimte, ons leefklimaat en 
milieu, vinden Marcel en Ryan. We moeten 
stilstaan bij de effecten van ons gedrag op de 
natuur. Allemaal ons steentje bijdragen. 
Het liefst een circulaire.

Marcel Wilbrink en Ryan Kaal van Gemeente Apeldoorn

Vragen of opmerkingen?
Gemeente Apeldoorn staat graag in nauw 
contact met haar bewoners. Heb je een vraag 
over circulariteit? Neem dan contact op met de 
gemeente via tel: 14 055 of ga naar de website 
apeldoorn.nl om een bericht achter te laten.

aan specifieke doelgroepen (o.a. jongeren, 
starters) om zo de diversiteit te vergroten. 
Voorts willen de woningcorporaties inzetten op 
verduurzaming van de sociale huurwoningen. 
Hierbij wordt o.a. aan vloerisolatie gedacht. 

Verrommeling en verkeersveiligheid
Wat betreft de leefomgeving lezen we dat 
verrommeling van de openbare ruimte en van 
de tuinen een aandachtspunt is, evenals de 
verkeersveiligheid. Alertheid op drugs en 
jeugdgerelateerde criminaliteit is vereist.

Het bovenstaande is een summiere 
samenvatting van een document dat meer is dan 
een opsomming van aandachtspunten. 
De Vitaliteitsagenda is dan ook geen eindpunt. 
Het is een startpunt om de wijk leefbaar en 
plezierig te houden, het liefst in samenwerking 
met de bewoners. Evaluatie en bijsturing zal in 
de komende jaren zeker plaatsvinden. 
En laten we vooral ook blijven kijken naar de 
dingen die er al zijn. De artikelen in dit wijkblad 
en de foto’s van de diverse projecten laten zien 
dat er veel is gerealiseerd.  

De wijkraad wil graag mee blijven denken in de 
verdere ontwikkeling van haar wijken. Wilt u 
dat ook? Wij nodigen u uit om met ons hierover 
in gesprek te gaan, neemt u gerust contact met 
ons op.
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Water in balans

gemeentelijk water- en rioleringsplan 2022-2026

Op 2 december j.l. heeft de gemeenteraad 
het gemeentelijk water en rioleringsplan 
voor de jaren 20222026 vastgesteld. 
In dit plan is te lezen hoe Apeldoorn zich 
de komende jaren voorbereid op extreme 
weersituaties. 

Er wordt ingegaan op het omgaan met 
wateroverlast, warmte en droogte ten gevolge 
van klimaatveranderingen. Denk daarbij aan het 
vasthouden van regen- en grondwater door 
o.a. regenpijpen af te koppelen van het riool. 
Daarnaast aan het vergroenen van de 

openbare – en privéruimte (zoals particuliere 
tuinen). En ook aan natuurlijk beheer van het 
waterpeil van beken, vijvers en kanalen. 

Aanpak wateroverlast
De afgelopen vijftien jaar zijn al flinke stappen 
gezet met het afkoppelen van regenwater. 
Daarmee is bijna een derde van deze opgave 
al gerealiseerd. Hoe? Door mee te liften met 
groot onderhoud van wegen en 
rioolvervanging en het opnieuw inrichten van 
de buitenruimte. Daarbij is steeds meer gekeken 
naar mogelijkheden voor afkoppelen in 

combinatie met het toevoegen van groen. 
Ook zijn al veel urgente knelpunten met 
wateroverlast aangepakt, zoals de 
Zanderijweg, de Frans van Mierisstraat, de 
Pieter de Hoochlaan en de Jachtlaan. Om meer 
overlast en schade door (afval)water op straat 
te voorkomen, moet tot 2050 bijna 30 procent 
van alle verharde oppervlakken (daken, wegen 
en pleinen) van de gemengde riolering worden 
afgekoppeld.

Kosten rioolbeheer
Schoon water en droge voeten willen we 
allemaal. Dat vraagt om investering in het 
rioolnetwerk en wateropvang. De kosten 
daarvoor brengen we met z’n allen op via de 
rioolheffing. In de openbare ruimte en onder de 
grond in Apeldoorn ligt voor 900 miljoen euro 
aan water- en rioolinfrastructuur. Dat moet 
goed worden beheerd, zonder het onderhoud 
door te schuiven naar de toekomst.  

De investeringen en beheerkosten voor de 
komende 5 jaar zijn in beeld gebracht en 
bedragen gemiddeld 13 miljoen euro per jaar.  
Dit wordt gedekt uit de opbrengsten van de 
rioolheffing, die voor 100% kostendekkend zijn. 
In 2022 stijgt de rioolheffing voor een 
gemiddelde woning met 10 tot 15 euro.

Samenwerking van gemeente met andere 
partijen
Voorheen kon het grootste deel van de 
gemeentelijke watertaken prima door de 
gemeente worden uitgevoerd. 
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Maar het klimaat verandert snel en vraagt om 
een andere aanpak. Daarom gaat de gemeente 
meer samenwerken met het waterschap, 
bewoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. Inwoners, bedrijven en 
woningcorporaties kunnen ook zelf actief 
meedoen. Met de subsidieregelingen voor 
afkoppelen, groene daken of het NK-
tegelwippen bijvoorbeeld.

Wat betekent dit o.a. voor onze wijk?
Bij huidige en toekomstige rioleringsprojecten 
zal de gemeente hemelwatervoorzieningen (als 
straat- en trottoirkolken) langs de straat 
afkoppelen van het bestaande rioolstelsel en 
dit hemelwater laten infiltreren in de bodem. 
Bewoners van woningen langs deze straten zal 
worden verzocht om regenpijpen van het 
huidige riool af te koppelen. 

U kunt subsidie voor het hemelwater 
afkoppelen aanvragen. Zie daarvoor 
https://www.apeldoorn.nl/subsidie-afkoppelen-
regenwater

Het Gemeentelijk water- en rioleringsplan 2022-2026 kunt u inzien via https://www.apeldoorn.nl/
DATA/TER/projecten/duurzaamheid/Gemeentelijk-water-en-rioleringsplan.pdf.

Plannen voor voormalig belastingkantoor 
JFK2 aan de John F. Kennedylaan
De Belastingdienst is in de jaren ‘60 van Den Haag naar 
Apeldoorn verhuisd. Een van de oudste kantoorpanden op het 
terrein (John F. Kennedylaan 2) is bij de Belastingdienst in 
onbruik geraakt en verkocht aan vastgoedbedrijf Explorius in 
Rijssen. Explorius (ook in onze wijk bekend van de nieuwbouw 
op het terrein van het voormalige Julianaziekenhuis) beoogt het 
gebouw te transformeren naar een woonzorgcomplex en 
huurappartementen in de vrije sector. Explorius gaat uit van ca. 
100 zorgwoningen en huurappartementen in de vrije sector. 

Op 7 oktober 2021 vond een inloopavond plaats in de centrale hal van het 
voormalige belastingkantoor. Naast positieve reacties zijn er ook tips en 
vragen ontvangen voor de nadere planuitwerking. Deze hadden onder 
meer betrekking op het parkeren, het type woningen, welke zorgpartijen 
er komen en verwachte bewoners, alsook de prijsklasse van de 
huurwoningen. De basis voor de plannen ligt in het behoud van het 
gebouw, zodat er geen volledige sloop hoeft plaats te vinden. 
Zo blijft het uiterlijk van het gebouw (dat een gemeentelijk monument is) 
intact. 

Vergunningen
Thans wordt de wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. Dit nieuwe 
bestemmingsplan wordt te zijner tijd ter inzage gelegd en daarna 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Nadat de bestemmingsplanwijziging door de gemeenteraad is 
geaccepteerd en de omgevingsvergunning is verleend, wordt het gebouw 
ontdaan van onnodige onderdelen. Daarna vindt invulling naar woningen 
plaats. Indien alle procedures en de verbouwing gunstig verlopen, kunnen 
in 2024 de eerste bewoners naar dit pand verhuizen. 

Voor meer info zie https://explorius.nl/projecten/belastingkantoor-
apeldoorn. Informatie in dit artikel is onder meer ontleend aan deze 
website.

100 zorgwoningen en huurappartementen
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Plan voor woningen 
op voormalig Karwei locatie 

Gemeenteraadsbesluiten
Afgelopen najaar heeft de meerderheid van de 
gemeenteraad zich uitgesproken tegen een 
plan voor een supermarkt ter plaatse. 
Aanvankelijk mochten er geen woningen komen 
en toen moesten er wel woningen komen.  
De tijdgeest kan veranderen. Inmiddels is thans 
de zogenaamde woningbouwcontingentering 
geen probleem meer. 

Projectontwikkelaar Nikkels heeft na het 
afwijzen van de Lidl er geen gras over laten 
groeien en heeft voor dit terrein een plan voor 
woningen bij de gemeente ingediend.  
Eind januari 2022 heeft de gemeenteraad  
zich positief uitgesproken over het steden-
bouwkundig kader voor woningbouw ter 
plaatse. Nu kan het plan verder worden 
uitgewerkt en een bestemmingsplanwijziging 
voor woningbouw worden voorbereid.

Levensloopbestendige woningen
Het voorliggende plan bestaat voornamelijk uit 
woningen met één bouwlaag met kap (de gele 
blokken op de tekening). Op de begane grond 
tevens een slaap- en douchekamer. Het betreft 
12 levensloopbestendige woningen.

Na de verhuizing van de bouwmarkt 
Karwei in het begin van deze eeuw naar 
Apeldoorn Noord kwam het bedrijfspand 
op de hoek Prinses Beatrixlaan
Asselsestraat leeg te staan. Bouwbedrijf 
Nikkels uit Twello kocht het leegstaande 
pand op met de bedoeling om er een plan 
met woningen te realiseren. 

Echter, Nikkels kreeg geen toestemming voor 
woningen, want er was toen geen contingent 
(de provincie bepaalt de hoeveelheid 
woningen die de gemeente mag bouwen) voor 
woningen beschikbaar. Na de nodige tijd en 
inspanningen werd een partner gevonden om 
het terrein een nieuwe bestemming te geven. 
Die partner werd supermarktketen Lidl.  

Het plan ontwikkelen en een bestemmingsplan-
herziening optuigen ging verre van eenvoudig 
en kostte veel tijd. Er waren veel tegenstanders 
in de omgeving. 

Vrijstaand en 2kapper
Op de hoek van de Asselsestraat met de Prinses 
Beatrixlaan zijn een vrijstaande woning en een 
zogenaamde 2-kapper ingepland (de paarse 
blokken). Deze drie woningen krijgen twee 
bouwlagen met een kap. 

De bestaande woningen langs de Asselsestraat 
tussen de Prinses Beatrixlaan en de Hoefweg 
die voor de Lidl zouden moeten wijken, worden 
in dit plan gehandhaafd. Dit plan krijgt meer 
bijval dan het plan voor de Lidl. Hopelijk 
verloopt het planproces voor de woningen 
voorspoediger dan het planproces voor de Lidl 
op deze hoek.

Schematisch overzicht van de nieuwe kavels op het voormalige Karwei terrein
Bron situatietekening: presentatieboekje bij de raadsstukken



ORDERPARKWEG 3
VEENWEG 38F
APELDOORN
TEL. 055-3551175

Deskundige hulp  
bij pijnlijke en  
vermoeide  
voeten 
  

 Fabriekstraat 45, 7311 GM Apeldoorn, www.podotherapiewelten.nl  
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 

Maatwerk voor voeten: podotherapeutische zolen •• (schoen)advies ••  oefeningen ••  taping ••  orthesen 
 

 

Goede voetzorg hoeft niet duur te zijn.  
Bekijk de voordelige tarieven van Podotherapie Welten 

op www.podotherapiewelten.nl 

Bel voor  
een afspraak 
055-3560229 

 

All-round klusbedrijf 
 

Voor al uw klussen aan huis 

 

Bel of app met 06-39591210 

 

www.kluzz-aan-huis.nl 
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Meten is weten met matrixborden
Als automobilist herkent u het vast wel: 
dan ziet u zo’n bord dat aangeeft hoe hard 
u rijdt. En dat u misschien denkt: ‘Oeps, 
iets gas terugnemen’. 

Het gaat vaak onbewust, te hard rijden. Deze 
matrixborden attenderen ons op de snelheid en 
laten ons meer bewust worden dat het vaak 
sneller gaat dan we denken.
De matrixborden staan op verschillende 
plaatsen in Apeldoorn en ook in onze wijk. 
De afgelopen periode stond er een op o.a. de 
Sprengenparklaan, op de PWA-laan, de P. de 
Hoochlaan en aan de Mauvestraat. De borden 
rouleren regelmatig, want de attentiewaarde 
verdwijnt naar gelang de tijd dat ze er staan. 
Vanaf een uur of 9 ’s avonds staat het bord uit. 
Dan kunnen de batterijen opladen en men wil 

voorkomen dat bewoners last hebben van het 
schijnsel van het licht. Van een bewoner kregen 
we het verzoek om het bord ’s nachts aan te 
laten, want een enkele automobilist rijdt dan 
wel héél erg hard. En je dochter of zoon zal 
dan op de fiets thuiskomen van een feestje…
Maar wat blijkt? De signalering hoe hard 
iemand ’s nachts rijdt kan dan juist een uitdaging 
zijn om nóg meer vaart te maken. “Want het is 
toch rustig op de weg?” Tja, hoe kun je het 
bedenken. Behalve de matrixborden is er nog 
een (landelijk) systeem dat de snelheden meet, 
VIA-Signaal. Beide systemen worden gebruikt 
om te beoordelen waar actie eventueel vereist 
is. Het meten van de gemiddelde snelheid is niet 
zo belangrijk. Wat veel gebruikt wordt is V85. 
Dat is de snelheid die door 85% van de mensen 
niet wordt overschreden. Verder wordt 

gekeken naar de uitschieters (naar boven) en 
wat de spreiding over de dag is. 
Woont u in een straat waar regelmatig te hard 
wordt gereden? Neem dan contact met ons op. 
In samenwerking met de gemeente kijken wij 
waar een matrixbord geplaatst zou moeten 
worden. 

Onze ervaring is ook dat de cijfers aangeven 
dat het soms meevalt met de snelheid. Want dat 
herkent u wellicht ook wel: als je op het trottoir 
loopt en er rijdt een auto voorbij, dan lijkt het 
sneller dan het in werkelijkheid is. Neemt niet 
weg, dat als u echt vindt dat er te hard wordt 
gereden, u dit kunt signaleren bij ons als 
wijkraad of bij de gemeente. En dan moet er 
gemeten worden want meten is weten. 

Hoe toegankelijk is uw wijk/buurt?
U kunt denken aan de volgende zaken: 
• Zijn er goede op- en afritten bij trottoirs 
•  Lopen de geleide lijnen voor mensen met een visuele  

beperking goed door
•  Hebben winkels geen hoge drempels of als die er wel zijn,  

is er dan een oprijplank
• Heeft het buurthuis een invalidentoilet
• Is het gezondheidscentrum goed bereikbaar 
• Zijn deuren breed genoeg
• Staan er obstakels op de stoep
• Staan er in het winkelcentrum bankjes
• Doet de ratelklikker van het verkeerslicht het goed
• Heeft de bushalte een instapmarkering

Heeft u opmerkingen, mail het ons dan.  
Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

De Stichting Gehandicapten Apeldoorn heeft een checklist om te 
beoordelen of winkels en openbare gebouwen in Apeldoorn goed 
toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Als wijkraad helpen wij hier graag aan mee en wij gaan dan ook op pad 
om te kijken of er dingen zijn die misschien beter kunnen. Dat is een flinke 
klus die we graag doen. Maar wij hebben daar ook uw hulp bij nodig. 

Kijkt u eens kritisch naar uw straat of kijkt u eens met een andere blik naar 
de weg die u loopt of fietst als u bijvoorbeeld naar de supermarkt gaat. 
Probeert u zich in te leven als u op een of andere wijze gehandicapt zou 
zijn, hoe het is om door de straat te lopen of te rijden. Dat is best moeilijk 
denken wij zo, maar iedere kritische blik is welkom. Of, indien u zelf een 
beperking heeft, kunt het nog beter beoordelen. 

Wij roepen uw hulp in!



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
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 
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Muziektheater Apeldoorn speelt de musical Anatevka

Muziektheater Apeldoorn repeteert in Cultureel Centrum Orca op 
dit moment hard om van de voorstellingen van musical Anatevka, 
ook bekend als Fiddler on the Roof, een succes te maken. Op 
zaterdag 24 en zondag 25 september 2022 kunt u het resultaat 
zelf komen bewonderen in theater Orpheus in Apeldoorn.

Beleef samen met Muziektheater Apeldoorn 
deze musical waarin de hele familie zich kan 
herkennen. Geniet van spraakmakende kleding, 
een prachtig decor en een live orkest. Een 
musical voor jong en oud en door jong en oud!

“Moet ik alles verloochenen waar ik in 
geloof?”
In onze wereld is het verhaal van de arme 
Joodse melkboer Tevje actueler dan ooit. Keer 
op keer worstelt hij met tradities, met zichzelf 
en de veranderende wereld om hem heen.

Het verhaal speelt in het begin van de 20e 
eeuw in het Russische dorpje Anatevka. Tevje 
wil, net als iedereen in het dorp, vasthouden 
aan tradities. Zijn vijf dochters, vrouw, 
overleden schoonmoeder en zelfs de regering 
in het verre Moskou zorgen echter dat alles 
wat altijd zo zeker leek, nu om nieuwe inzichten 
vraagt. Hoe gaan Tevje, zijn familie en alle 
inwoners van Anatevka om met deze 
uitdagingen?

Anatevka is een musical met bekende nummers 
zoals ‘Als ik toch eens rijk was’ en ‘Traditie’ 
waarbij misverstanden en intimidatie door de 
autoriteiten de bezoekers op een humoristische 
wijze meevoeren door tsaristisch Rusland. Een 
musical waarin uiteindelijk de liefde voor elkaar 
overwint.

80 jaar jong!
2022 is voor Muziektheater Apeldoorn een 
bijzonder jaar. Ze bestaan dit jaar 80 jaar en 
willen er met alle leden een mooi verenigings-
jaar van maken. In verschillende media wordt 
de komende periode teruggekeken op 
prachtige uitvoeringen, worden memorabele 
herinneringen gedeeld en vooruit gekeken naar 
de opvoering van Anatevka. 

Muziektheater Apeldoorn hoopt u te mogen 
begroeten in theater Orpheus of bij één van de 
overige optredens. 

Voor meer informatie, uw kaarten of om lid te 
worden van Muziektheater Apeldoorn kijkt u op 
www.muziektheaterapeldoorn.nl.
  

Foto: Maggie Hazekamp
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Adressen

Bestuur

Margaret Bakker
interim-voorzitter
E voorzitter@brinkenorden.nl

Jolanda Boukari 
secretaris 
E wijkraad@brinkenorden.nl

Bert Vierhout
bestuurslid Cie Bouwen en Wonen 
E  bouwenenwonen@brinkenorden.nl

Jan van der Wal
bestuurslid Groen en Kunst 
E groenenkunst@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. Stuur een email naar: 
nieuwsbrief@brinkenorden.nl.

bestuur en commissies

Algemene zaken/vragen
E wijkraad@brinkenorden.nl

Commissies

Commissie Welzijn
Aandacht voor jong en oud,  
sociale veiligheid en leefbaarheid in de wijk
•  Jolanda Boukari
E wijkraad@brinkenorden.nl

Commissie Groen & Kunst
Aandacht voor groen, openbare ruimte en kunst 
•  Jan van der Wal, bestuurslid 
E groenenkunst@brinkenorden.nl

Commissie Verkeer
Onderhoud en aanleg van wegen 
en paden, verkeer en veiligheid 
E verkeer@brinkenorden.nl

Commissie Bouwen & Wonen
Aandacht voor nieuwbouw, bestaande woning-
bouw en de kwaliteit van wonen
•  Bert Vierhout, bestuurslid 
E  bouwenenwonen@brinkenorden.nl
•  Mieke Nieuwenhuis 
E m.nieuwenhuis70@upcmail.nl
•  Lida Schaap
E lidaschaap52@gmail.com 

Wijkblad redactie
•   Margaret Bakker
E redactie@brinkenorden.nl 
•  Wilma van Wijk
E redactie@brinkenorden.nl

Website en nieuwsbrief 
•  Jolanda Boukari, John Verhoek
E website@brinkenorden.nl en  
E nieuwsbrief@brinkenorden.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 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.nldijkgraaf.nldijkgraaf.nl



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 Ledenvergadering

Nuttige adressen

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

Cijfers en data over Apeldoorn 
Dataportaal Gebiedsmonitor 
Info 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

Wijkagent
Vera Kraaijvanger
T 0900  8844 
E vera.kraaijvanger@politie.nl
Spreekuur in het kantoor beheerder 
de Goede Woning, Romeinenlaan 1, 7312 KZ 
dinsdagmiddag van 14.00 - 15.00 uur

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 
Prins Willem-Alexanderlaan 1419, 7312 GA
T 088 - 784 64 64
E info@stimenz.nl

Buurtregisseur
Yvonne Porn
M 06 - 133 926 87
E  y.porn@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

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

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

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

Algemene Ledenvergadering
Datum woensdag 20 april 2022    
Locatie Veluws College Cortenbosch
 Prinses Beatrixlaan 259 
 Apeldoorn
Aanvang  20.00 uur, de zaal is open vanaf 

19.30 uur

Agenda
1. Opening door de interimvoorzitter
2.  Goedkeuren en vaststellen notulen AV 
     13 oktober 2021 (zie ook onze website)
3. Financieel verslag 2021
    • Verslag kascommissie
     • Benoeming nieuwe leden kascommissie

4. Bestuurszaken
     •  Wijkblad voor de laatste keer in maart 

2022
     • Aftreden bestuur per 1 januari 2023 
     (zie artikelen elders in dit blad)
5. Rondvraag
6. Sluiting

U wordt van harte uitgenodigd!

Na afloop kunt u met een drankje nog 
wat napraten met uw medebewoners.

Veluws College Cortenbosch aan de Prinses 
Beatrixlaan 259 


