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Voor u ligt het laatste
Wijknieuws van dit

jubileumjaar. Tegelijk met dit
nummer ontvangt u ook het

sluitstuk van onze jubileumactiviteiten: het
jubileumboek. Het wordt huis-aan-huis
verspreid in onze wijk. Zes enthousiaste
mede-wijkbewoners hebben het mogelijk
gemaakt om dit kaleidoscopisch beeld van
onze wijk uit te geven. Waar of hoe lang u
ook in de wijk woont, voor iedereen staat er
wel iets wetenswaardigs of iets leuks in. Dat
gold in ieder geval voor de samenstellers van
het boek. We hopen dat u het jubileumboek
met plezier zult lezen en het een plaatsje zult
geven in uw boekenkast.
Van onze andere jubileumactiviteiten - het
jubileumcongres en de Lodewijkparade - kunt
u de impressies lezen in dit Wijknieuws. We
kijken terug op mooie en geslaagde
activiteiten, zij het dat het van de twee
personen uit onze wijk die in de organisatie
zaten het bij tijd en wijle wel erg veel vergde.
Wil de Lodewijkparade op herhaling gaan,
dan zullen meer wijkgenoten zich daarvoor
moeten gaan inzetten. De wedstrijd rond het
bouwen van een virtueel De Sprengen is door
een geringe belangstelling niet van de grond
gekomen.

Wist u trouwens dat u de wijkraad ook op
Facebook kunt vinden en op Twitter kunt
volgen? Het geeft ons de mogelijkheid om op
een snelle en dynamische manier u te laten
merken waar we mee bezig zijn. Het aardige
is dat u er dan ook meteen op kunt reageren
zodat wij een gevoel krijgen van wat er leeft.
Zo heeft u al op Facebook kunnen lezen dat 
op de politieke markt (PMA) van 26 september
de evaluatie van de verordening dorps- en
wijkraden is besproken, evenals het
stadsdeelplan Noordwest. De verordening is
van belang omdat daarin de bevoegdheden
en de financiering van dorps- en wijkraden

wordt geregeld. Bij de opstelling van het
stadsdeelplan heeft u zelf nog een rol
gespeeld door deel te nemen aan de
bewonersenquête die eind 2011 is gehouden.
De bespreking in de PMA had wat lang op
zich laten wachten, waardoor veel
maatregelen die daarin worden
aangekondigd inmiddels al zijn uitgevoerd of
in uitvoering zijn.

Richten we het oog op de toekomst dan
prijzen we ons gelukkig met twee kandidaat-
bestuursleden. Jilke Veldman en André Staal
versterken sinds oktober het bestuur en daar
zijn we erg verguld mee. Elders in dit
Wijknieuws stellen zij zich aan u voor.

Het jubileumcongres heeft ons veel stof
gegeven om over na te denken en ook
inspiratie gegeven om nieuwe wegen in te
slaan. Waar dat toe leidt kan ik u nu nog niet
zeggen, maar zodra het zover is, zult u er op
Facebook en in het Wijknieuws meer over
kunnen lezen. 

Tot slot wens ik u goede kerstdagen en een
voorspoedig 2014!

Roelof Boekhold

Van de voorzitter
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De “Lodewijkparade”
Op 14 september van dit jaar was het
dan eindelijk zo ver. De langverwachte
Lodewijkparade ter gelegenheid van 
het 25 jarig bestaan van de wijkraden
De Sprengen en De Naald was een feit.
De Koning Lodewijklaan, net achter het
monument bij de Gedenknaald, leek een
vrolijke markt. Sfeervol onder de bomen
op het middenterrein van de Koning
Lodewijklaan stonden de kramen
opgesteld.

Een belangrijke getuige van de
feestelijkheden was Koning Lodewijk
Napoleon zelf. Hij heeft in opdracht van zijn
broer Napoleon van 1806 tot 1810 de
belangen van Nederland behartigd. Dit deed
hij helaas niet naar tevredenheid van
Napoleon, waardoor hij in 1810 moest
aftreden. Als blijk dat hij ons niet vergeten is,
heeft Lodewijk de gehele dag samen met de
andere organisatoren van deze dag, de
scepter gezwaaid op het feestterrein. 
De Wijkraden De Naald en de Sprengen
hebben ter gelegenheid van het 25-jarig
jubileum van de wijkraden de inwoners van
de wijken uitgenodigd om met elkaar dit
heuglijke feit te vieren. Aan het begin van de

ochtend leek het er even op dat de geplande
festiviteiten in het water zouden vallen, maar
gelukkig waren de weergoden ons zeer goed
gezind en kwam halverwege de ochtend de
zon tevoorschijn en de bezoekersstroom goed
op gang.
Veel wijkbewoners maar ook oud
wijkbewoners hebben genoten van alle
activiteiten, zoals de kunstenaars, de verkoop
en presentaties van biologische producten,
de demonstraties van de hulpdiensten zoals
de brandweer en politie, een springkussen, de
stand van de Heuvellaanschool en de
Korenaar en niet te vergeten de
drukbezochte kraampjes die zorgden voor de
hapjes en drankjes.

De Jagermeester Johan Bentinckgroep van
Scouting had een heuse klimactiviteit
gemaakt en wat was het niet knus met al je
vriendjes en vriendinnetjes brood te bakken
boven een groot vuur, ook verzorgd door de
Scouting. 
De gidsen van het Apeldoorns
Gidsencollectief hebben deze dag de
rondleidingen langs interessante plekken in
de wijken verzorgd. Voor deze activiteit was
veel belangstelling.

’s-Middags kwam een dixielandband de sfeer
nog eens extra verhogen. 

Wie er ook beschikbaar waren, maar helaas
wat weinig aandacht hebben gekregen, was
een aantal gemeenteraadsleden waarmee je

kon speeddaten. Jammer dat hun
aanwezigheid niet geheel uit de verf is
gekomen.
Misschien een idee om een tweede
Lodewijkparade te organiseren vlak voor de
verkiezingen?????
Kortom, het was een geslaagde en gezellige
wijkdag, waarbij ik mijn verontschuldigingen
aanbied als ik u niet heb genoemd in mijn
activiteitenopsomming. Het was een
geanimeerde dag met veel activiteiten.

Het zou leuk zijn als jaarlijks bijvoorbeeld een
Franse markt georganiseerd zou worden in
de wijk. Niet te groot van opzet maar wel een
moment in het jaar waarop de wijkbewoners,
jong en oud, elkaar in het kader van de
saamhorigheid kunnen treffen. Dit doet mij
denken aan: “wat zou onze Koning Willem
Alexander ook weer tijdens de troonrede?”
Willem-Alexander stelde tegenover de
vergadering dat "de klassieke
verzorgingsstaat langzaam maar zeker
verandert in een participatiesamenleving".
Door als wijk de saamhorigheid te
bevorderen heb je mijn inziens al een aanzet
gegeven naar een meer participerende
samenleving. 
U begrijpt het al, ik hoop op een vervolg.

Graag wil ik iedereen bedanken voor alles
wat zij gedaan hebben om deze dag tot zo’n
groot succes te maken.

Hanneke Dusseldorp



B I S T E R B O S C H  M A K E L A A R D I J . . .
bij u om de hoek, dus kom gerust eens buurten!

Bisterbosch Makelaardij is samen met Bisterbosch Financieel Adviseurs een 
full-service kantoor. Als onafhankelijk specialist in hypotheken, pensioenen 
en financiële planning bemiddelt Bisterbosch Financieel Adviseurs voor een 
groot aantal banken en verzekeraars. Samen vormen wij een sterke 
combinatie met korte communicatielijnen en zeer persoonlijke begeleiding, 
waarbij de klant centraal staat.

F INANCIEEL  ADVISEURS

tel.: 055-3553893
financieel@bisterbosch.nl
www.bisterbosch.nl

M A K E L A A R D I J

tel.: 055-3553578
info@bisterbosch.nl 
www.bisterbosch.nl

Nieuwe openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08:00 - 17:30 uur
en ook op de zaterdag van 10:00 - 14:00 uur
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Op het programma stonden voordrachten van vier deskundigen die
het thema steeds vanuit een ander perspectief belichtten. Dat deden
zij onder voorzitterschap van wijkgenoot Jaap Timmer, in het dagelijks
leven lector aan de hogeschool Windesheim, maar ook een betrokken
wijkbewoner. Het congres vond plaats op een paleis en daarom mocht
een hofnar, in de persoon van Aad van der Waal van theater Merlijn,
niet ontbreken om af en toe de congresgangers te prikkelen en te
vermaken met zijn grappen en overpeinzingen.

De eerste spreker was Hans Nieukerke, voorzitter van de dorpsraad
Hoenderloo. Hij vertelde van het dilemma waar het vergrijzende
Hoenderloo zich voor gesteld ziet: een vitaal dorp worden of een
reservaat voor 60+-ers. Het dorp kiest voor vitaliteit, maar hoe geef je
zo’n doel vorm. Het dorp had al ruime ervaring met veel praten en
langzame processen en de dorpsraad wilde daarmee breken en tot
actie komen. Daartoe heeft hij een Plan van Eisen opgesteld en aan
het gemeentebestuur voorgelegd. Dat plan vormt nu de basis voor de
verdere ontwikkelingen. Een eerste opvallend resultaat is dat het dorp
zelf het groenonderhoud op zich heeft genomen. De verdere
uitvoering van het plan vraagt de inzet van bewoners, verenigingen,
bedrijven en gemeente. De dorpsraad heeft daarbij vooral een
faciliterende taak om partijen te laten participeren in de ontwikkeling. 

Vervolgens sprak
Frank van Bussel,
directeur van de
vereniging
Koninklijke
Nederlandse
Heidemaatschappij.
De KNHM is
grootaandeelhouder
van het
ingenieursbureau
Arcadis en richt zich
op het begeleiden
en adviseren van
burgerinitiatieven.
Ze doet uitdrukkelijk
niet aan
subsidiëring uit de
overtuiging dat als een initiatief voldoende draagvlak en daadkracht
heeft, het geen bijzondere subsidie nodig heeft. Frank toonde ons een
aantal inspirerende voorbeelden zoals de Texelaren die hun eigen
veerboot exploiteren, hun eigen energie opwekken en de opbrengsten
daaruit gebruiken om lokale initiatieven van de grond te krijgen. Of de
supermarkt in Almen die deels door vrijwilligers in stand wordt
gehouden en waarvoor de gemeenschap garant staat voor een
bepaalde minimumomzet. Frank signaleert dat grote gevestigde

Jubileumcongres Burgerparticipatie

Jaap Timmer

Frank van Bussel

Hans Nieukerke

Burgerparticipatie

Hij was gewend zijn woorden in te slikken
Men hoorde hooguit een gedempt geluid
wanneer hij ergens tegen aan kon hikken
Maar meer dan dat kwam er maar zelden uit

Hoe hij nochtans zijn stem kon laten horen
bedacht hij in ’t Mc Donalds restaurant
Daar kwam de optie als vanzelf naar voren
want ‘buikspreken’ lag nogal voor de hand 

Zijn Happy Meal bleek moeizaam te verteren
omdat hij werd gehinderd door de vraag
of hij zich enkel maar liet inspireren
door de protestgeluiden van zijn maag

Thans heeft hij met een zucht geconcludeerd
dat ook de burger flink participeert

Aad van der Waal

Deze vraag gaf Frank van Bussel mee aan de wijkraden De Sprengen en De Naald
aan het eind van zijn presentatie op het congres over burgerparticipatie dat de
wijkraden gezamenlijk op 12 september organiseerden ter gelegenheid van hun 
25-jarig jubileum. Plaats van handeling was de balzaal van paleis Het Loo. 
De zaal was vooral gevuld met zakelijke contacten zoals gemeenteraadsleden, 
de wethouder Wijkzaken, gemeenteambtenaren, vertegenwoordigers van
hulpdiensten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties. 
De bewoners van onze wijken waren ondervertegenwoordigd. 

Hoe zou je dit oplossen als er geen gemeente was?



Springt eruit 
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78

Apeldoorn
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organisaties niet meer het vertrouwen en het gezag hebben dat zij
eens hadden. Steeds meer gaan mensen op zoek naar een eigen
manier om zaken te regelen, zoals zorg, verzekeringen en energie.
Vaak gebeurt dat in de vorm van corporaties. Dan past het ook niet
meer dat voor het oplossen van problemen vooral naar de overheid
gekeken wordt. Vandaar de vraag uit de titel van dit stuk die hij ons
als wijkraden meegaf. Veel problemen zijn door burgers zelf op te
lossen, zonder dat er een gemeente aan te pas komt.

Derde spreker was
Joost Vos, een
inwoner van de wijk
De Naald, die in het
dagelijks leven
werkzaam is als
consultant bij TNO
en vooral bezig is op
het snijvlak tussen
overheid en burgers.
Hij presenteerde ons
zeven burgers die
allen model staan
voor een vorm van
burgerschap. Het
begrip ‘actief
burgerschap’
speelde daarbij een
belangrijke rol. Dat
heeft betrekking op mensen die zelf verantwoordelijkheid nemen voor
het oplossen van problemen die zij signaleren. Dat is een andere
houding dan die van betrokken burgers die misstanden wel signaleren
en aangeven, maar de oplossing van anderen verwachten. Joost gaf
als raad te inspireren op de inhoud en op de verbinding tussen
mensen. Dan ontstaat de basis voor actief burgerschap.

Tot slot sprak Marco
Swarts, wethouder uit
Deventer. In een
historische terugblik liet
hij zien hoe de
specialisatie en
standaardisatie die het
gevolg was van de
industrialisatie in de 19e-
en 20e eeuw zich
vertaalde naar de
overheidsorganisatie.
Met de groei van de
industrie werden ook de
overheidsapparaten
groter. Inmiddels zitten
we echter in de nieuwe
fase van de
informatiesamenleving. Die stelt heel nieuwe eisen aan de manier
waarop de overheid is georganiseerd. Burgers zijn hoog opgeleid en
informatie is ruim voor handen. De overheid en grote bedrijven
hebben niet langer meer het monopolie op kennis. Burgers kan je niet
langer vertellen wat de oplossing is voor hun probleem. Ze kan ze
beter deelgenoot maken in het oplossen van problemen. Burgers
zouden zelf ook meer zelf aan politiek moeten doen en zo leren met
elkaar tot oplossingen te komen. Politici moeten niet langer super
ambtenaren willen zijn, maar het debat weer voeren over de
wezenlijke dingen.

Een week na het congres sprak Koning Willem-Alexander in de
troonrede over de participatiesamenleving. Zou hij stiekem achter een
gordijn naar onze sprekers hebben staan luisteren?

Roelof Boekhold

Mag ik mij even voorstellen…
Voor diegene die mij niet kennen zal ik mij
voorstellen. André Staal , 66 jaar. Gezien mijn
leeftijd ben ik bijna 2 jaar gepensioneerd. In
Apeldoorn ben ik geboren en opgegroeid in
de woonomgeving De Sprengen. Met een
onderbreking van 7 jaar woon ik vanaf 1953
aan de Schuttersweg. Mijn werkgebied als
accountmanager, bij een toonaangevende
financiële instelling, is voornamelijk buiten
Apeldoorn geweest. Het onderhouden van
kontakten met zowel de intermediairs als de
consument was kerntaak van mijn
functioneren. Als lid van de ondernemersraad
was ik betrokken bij de veranderingen in de
onderneming. In het overleg met de raad van
bestuur en directie werd gekeken naar
strategische uitgangspunten en
doelstellingen. Belangenbehartiging van
medewerkers en oog hebben voor het welzijn
van de onderneming waren steeds een
punten van afweging.

Naast mijn werk als accountmanager heb ik
ervaring opgebouwd in ouder- en
medezeggenschapsraden van zowel Basis-
als Voortgezet onderwijs in Apeldoorn. 
Nu ik gepensioneerd ben heb ik meer tijd
voor activiteiten die gericht zijn in mijn eigen
woonomgeving. Zo las ik in het wijknieuws
van mei 2013 een oproep "bestuursleden
gezocht" voor de wijkvereniging De
Sprengen. Ervaring leert dat het soms
moeilijk is om vrijwilligers te krijgen. Een
belangrijk onderdeel van onze
woonomgeving is om betrokken te zijn bij
beleidsvoornemens van de gemeente
Apeldoorn. De wijkraad behartigt deze
belangen en kan gevraagd en ongevraagd
advies uitbrengen.
Na mijn reactie ben ik uitgenodigd voor een
gesprek met de voorzitter en de secretaris
waarin mijn belangstelling is toegenomen.
Gezien mijn tijdsbesteding lijkt het mij een

waardevolle uitdaging om te kunnen
vertalen wat er onder de wijkbewoners leeft
en op die manier in gesprek te zijn met de
politiek en plannenmakers. Vanaf medio
oktober 2013 vertegenwoordig ik dan ook als
kandidaat bestuurslid de wijkvereniging De
Sprengen. Ik hoop op deze wijze bij te
kunnen dragen aan de leefbaarheid in de
wijk De Sprengen.

André Staal

Joost Vos

Marco Swart



Verzekeren?
Pensioen regelen?

Hypotheek regelen?

Prima, maar kies eerst 
een goede adviseur!

Prins Willem Alexanderlaan 727 
7311ST  Apeldoorn

Tel. 055-3558555 Fax 055-3558879
E-mail: info.apeldoorn@meeus.com

Website: www.meeus.com

Altijd thuis 
in úw wijk

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn • 055 - 3 550 450
info@vanvlietmakelaardij.nl • www.vanvlietmakelaardij.nl

        
.v www•dij.nl elaaranvlietmakinfo@v

 7313 GT•htlaan) Ribeslaan1 (Hoek Jac  
dij.nlelaaranvlietmak.v

 055 - 3 550 450•n Apeldoor,  GT  , 
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Sinds 1 juli ben ik de trotse eigenaar van
een hond. Een heel knuffelbaar model
waar we veel plezier aan beleven.
Natuurlijk moet de hond ook uit, dus
elke ochtend sta ik al voor 7 uur met
hem op straat en laat in de middag of in
de avond vaak nog een keer. Elke dag
loop ik een andere route. Net waar ik zin
in heb. Soms de wijk Berg en Bos in,
soms naar het centrum, De Parken door,
langs de Naald, de Belastingdienst: ik
kom overal. In het weekend ga ik vaak
naar het bos aan het eind van de
Bosweg of het Orderbos en naar het
veldje bij paleis het Loo. 

Met een hond gaat er een nieuwe wereld
voor je open. Je hoort en ziet van alles. Zo heb
ik kunnen constateren dat beveiligingsfirma
Vigilat in Berg en Bos zeer frequent zijn
rondjes rijdt en soms ook gericht bij een huis
gaat kijken of alles daar wel in orde is. In Berg
en Bos wordt ook veel aan het onderhoud
van de huizen gewerkt. Goed voor de
economie. Richting het centrum is het ’s-
ochtends een drukte van belang. De
fietsdoorstroomassen bewijzen hun nut. In
De Parken is het vaak nog rustig. Ik denk dat
het er tegen de feestdagen heel sfeervol zal
zijn. Daar verheug ik mij nu al op. Dicht in de

buurt van mijn eigen huis heb ik gemerkt dat
de begraafplaats aan de Soerenseweg voor
veel mensen heel waardevol is. Veel graven
worden vaak bezocht en goed door familie
en/of vrienden onderhouden. Daarnaast zijn
er vrijwilligers actief om graven op te
knappen, een herdenking te organiseren of
de aankleding voor Allerzielen te verzorgen.
Een man vertrouwde mij toe dat hij er vrijwel
elke dag was. Hij verzorgt er het graf van zijn
vrouw en ouders, drinkt een kopje koffie en
maakt een praatje. Mooi om te horen. 
In het bos en op het veldje ben ik met allerlei
mensen in gesprek gekomen. Iedereen loopt
daar in een oude jas en met laarzen aan om
de hond te laten genieten. Omdat je vooral
over de honden praat heb je geen idee wat
de achtergrond van mensen is.
Bankdirecteur? Kunstenaar? Kok? Leuk om
ernaar te raden. Wel heb ik een aantal
ambtenaren herkend… 
En dan het veldje bij het Loo. Dat is een
bijzonder veldje. Mooi omheind, met uitzicht
op het Paleis èn schoon. Gebruikers hebben
de onderlinge afspraak om de poep meteen
met een schepje (dat aan het hek hangt) op
te pakken en in een vuilniszak te doen. Deze
vuilniszakken worden door enkele vaste
gebruikers verschoond. Op deze manier blijft
het voor mens en hond een plek om van te

genieten.
Sowieso hoor ik
vaak van
hondenbezitters
dat zij liever
schone en  veilige speelveldjes dan
hondenuitlaatplekken zouden willen hebben.
Slechte ervaringen heb ik echter ook. Honden
die andere honden agressief benaderen maar
daarvoor niet door hun baas gecorrigeerd
worden. Vaak ziet de baas het niet eens
omdat hij/zij met iemand in gesprek is, of
vindt hij het normaal gedrag. En ongelofelijk
wat een hoeveelheid poep er overal ligt.
Vrijwel nooit in de goot maar pontificaal
midden op de stoep. Aan de Zandloperweg
trof ik op de stoep drie grote drollen aan. Vies
maar ook lastig. Mijn moeder, die met een
rollator loopt, kan er niet langs en moet dan
met moeite stoep op en af manoeuvreren. 
Ik zou er eerlijk gezegd een voorstander van
zijn als wij in Nederland, net zoals
bijvoorbeeld in Londen, in het hele stedelijk
gebied een verplichting tot opruimen zouden
hebben. Maar dan wel graag met elkaar goed
nadenken over een manier die het milieu
minder belast dan alle plastic zakjes die
daarvoor gebruikt worden.

José Cvetanovic

Van de stadsdeelmanager

De gemeente heeft een campagne
opgestart onder de naam ‘No shit’. Mogelijk
heeft u de posters van honden met hun
baasjes al zien hangen. In het kader van
deze campagne hebben de gemeentelijke
handhavers van team THOR in de maanden
oktober en november een gerichte actie in
de stadsdelen uitgevoerd. In de week van 
5 t/m 12 november was Noordwest aan de
beurt. In deze week zijn door bewoners en
wijkraden aangemelde overlastplekken
bezocht. In totaal zijn er 207
hondenbezitters aangesproken en is er één
bekeuring uitgedeeld. Een aantal
hondenbezitters heeft gevraagd om zaken
als extra afvalbakken. Ook is er gevraagd
naar de mogelijkheid van een
losloopgebied in de omgeving van de
Sprengenparklaan en Kennedylaan. 

Vragen over de regels voor honden? Kijk op
www.apeldoorn.nl. Hier vindt u onder

andere een kaart met alle uitlaatplaatsen
en losloopplekken en informatie over de
hoogte van boetes.

Stadsdeelmanager leidt hondenleven

Donaties 
De afgelopen maanden ontvingen wij 
op bankrekening 52.45.81.541 van 
Wijkraad De Sprengen de volgende
bedragen, waarvoor wij de
geefsters/gevers zeer erkentelijk zijn. 

Datum Initialen: Euro
06-09-2013 M. P.-K. 15,00
13-09-2013 Dr. Ugchelen 50,00
17-09-2013 H. M. 25,00
08-11-2013 B. H.-S. 25,00



055-5216510

Schotweg 33
Apeldoorn

www.knippenbijrenee.nl
Knippen bij Renée
dames en herenkapsalon

méér dan alleen knippen!
       

055-5216510

  
enkapsalon

enée
dames en her

éRRRenéeRi  bijnippen bijKKKnippen bijK  
éér dan alleen knippen!mmé    
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In het kader van de Dag van de Ouderen was er dinsdag 
1 oktober een weerbaarheidstraining voor ouderen. Er waren
bijeenkomsten in De Lindenhove en De Veenkamp. 
Mijn collega-wijkagent Bart Goemaat en ik waren gevraagd
om een bijdrage te leveren. 

Gelet op het thema van de dag, weerbaarheidstraining, leek het ons
goed om de ouderen te informeren over de werkwijze van
zakkenrollers. Ook wilden we hen adviseren hoe ze kunnen
voorkomen dat ze het slachtoffer van zakkenrollers worden.

Veel slachtoffers
De bijeenkomsten werden goed bezocht. Toen ik de aanwezigen vroeg
of zij ooit slachtoffer waren geworden van zakkenrollers, reageerden
opvallend veel mensen. Al pratend werd duidelijk dat een dergelijke
gebeurtenis als bijzonder vervelend en ingrijpend wordt ervaren. Op
onze presentatie werd enthousiast gereageerd. Daarom wil ik met dit
artikel graag nog eens de aandacht op ‘zakkenrollen’ leggen.

Hoe werkt een zakkenroller?
Hoewel iedere zakkenroller natuurlijk zijn eigen werkwijze heeft, zijn
er veel overeenkomsten waaraan zakkenrollers te herkennen zijn. Een
zakkenroller kan een man zijn, maar net zo goed een vrouw met
kinderen! Zakkenrollers opereren vaak samen. De één leidt uw
aandacht af, bijvoorbeeld door u de weg te vragen of door u te vragen
of u geld kunt wisselen. De ander probeert ondertussen uw
portemonnee te rollen. Tegen u aan botsen of op uw kleding morsen
(waarbij ze u vriendelijk helpen bij het schoonmaken) zijn ook
bekende trucs om u af te leiden en u tegelijkertijd te beroven.

Tips!
Er zijn verschillende manieren om het zakkenrollers moeilijk te maken.
Het gaat er om dat u gelegenheidsdieven een slag voor bent. Enkele
tips:
l Doe uw portemonnee in uw binnenzak of halstasje en niet in uw
jas- of achterzak.

l Leg geen waardevolle spullen open en
bloot in een tas of boodschappenmand.

l Houd altijd zicht op uw tas en neem
deze altijd mee, ook bijvoorbeeld een
paskamer in.

l Laat u niet afleiden, wees op drukke plaatsen extra alert. 
l Betaal waar mogelijk met PIN-pas. Is dit niet mogelijk, neem dan
niet te veel contact geld mee.

l Let er tijdens het pinnen op dat niemand over uw schouders
meekijkt naar de pincode.

l Bewaar pinpas en pincode nooit bij elkaar. Klinkt logisch, maar het
gebeurt nog steeds!

Wat te doen als u toch bestolen wordt? 
Wordt u ondanks uw voorzorgsmaatregelen toch bestolen, doe dan
het volgende.
lWaarschuw omstanders en probeer het signalement van de dader
te onthouden.

l Bel 112 of laat dit doen en geef aan in welke richting de dader is
gevlucht. De politie kan bij het aanrijden dan rekening houden met
de vluchtroute.

l Is uw pinpas gestolen, blokkeer dan onmiddellijk uw rekening. 
Bel de bank: 0800 - 03 13.

l Een geblokkeerde pas kan niet meer worden gebruikt. Komt iemand
met uw gestolen pas bij een pinautomaat, dan neemt de automaat
de pas in.

l Doe altijd aangifte bij de politie. Dit kan via internet
http://www.politie.nl/aangifte. 

l U kunt ook persoonlijk een afspraak maken via het
telefoonnummer 0900 - 88 44. 

Hopelijk heb ik u hierbij voorzien van een aantal nuttige tips en bent
u op de hoogte van trucs die zakkenrollers vaak gebruiken. Voorkom
dat u slachtoffer wordt en wees zakkenrollers te slim af!

Ronald de Man  

Let op...... zakkenrollers!

Van de wijkagent

Even voorstellen
Mijn naam is Jilke Veldman. Sinds januari
2013 woon ik aan de Middellaan. 
Ik ben geboren in het toenmalige Juliana-
ziekenhuis, maar ik heb nooit eerder in De
Sprengen gewoond. Mijn ouders woonden
achtereenvolgens in Wenum-Wiessel,
Zevenhuizen en weer in Wenum-Wiessel. 
Zelf heb ik de afgelopen 25 jaar in Zwolle,
Granada, Utrecht, Madrid en Kampen
gewoond. Ik werk buiten Apeldoorn in het
voortgezet onderwijs als docent Spaans,
daarnaast ben ik vertaler en tolk. 

In mei ontving ik het wijknieuws met daarin
een oproep voor nieuwe bestuursleden van
de wijkraad. Mijn contacten binnen en met
de gemeente Apeldoorn waren tot heden
minimaal.  

Maar met alleen kritiek hebben op alles wat
er wel en niet om je heen gebeurt kom je
nergens. Vandaar dat ik graag zitting wil
nemen in het wijkraadbestuur en me in wil
zetten voor de wijk. 

Om die reden heb ik me dan ook aangemeld
als kandidaat bestuurslid.

Met vriendelijke groet, 
Jilke Veldman 
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Een wijkbewoner aan het woord

Peter vertelt: “Het mooie van deze
begraafplaats is het stuk geschiedenis dat je
hier aantreft. Het oude deel van de
begraafplaats is aangelegd in ronde vormen
en slingerende paden. Het doet romantisch

aan, veel doorkijkjes en de inrichting is ruim
opgezet. Het nieuwe deel bestaat veel meer
uit rechte, wat strakkere paden met minder
beplanting. De graven liggen er ook wat
dichter bij elkaar.”
Je ziet er veel bekende Apeldoornse namen
zoals Tutein Nolthenius, ten Bosch, Daandels,
Dijkstra, Eikendal, Jonker, Kamphuis, Vroeg, de
Boer, Bakker en Hugenholtz.

Eeuwen geleden was het mogelijk om in de
kerk begraven te worden. Je moest hier
uiteraard wel flink voor betalen. Had je dat
geld niet dan werd je in de tuin naast de kerk
begraven. Vandaar het woord “kerkhof”.
Ergens halverwege de 18e eeuw kwam er een
hoop gedoe over het wel of niet begraven

worden bij de kerk en in Apeldoorn werd het
in 1829 verboden om in de kerk te worden
begraven. Een begraafplaats moest zelfs
buiten de bebouwde kom liggen. Er kwam
een kerkhof tegenover de Grote Kerk op de
plaats waar nu Orpheus staat, keurig volgens
de regels net buiten de bebouwde kom.
In 1894 werd het kerkhof te klein en in 1895
kocht het College van B&W van Apeldoorn
een perceel heidegrond aan de Soerense
Grintweg. Door een Apeldoornse architect
werd een mooie ingang ontworpen met een
aula, lijkenhuisje en dienstwoning. Helaas
heeft de toenmalige burgemeester Van
Hasselt de opening van de begraafplaats niet
mogen meemaken. Hij overleed in 1897. Recht
tegenover de ingang ligt zijn graf. 

Wist u dat de begraafplaats aan de Soerenseweg een soort dependance is geweest van de
toenmalige begraafplaats op het terrein waar Orpheus nu staat? Hier kwam ik achter tijdens
mijn voorbereiding op een wandeling met Peter Veenhuizen.
Peter is een natuurmens in hart en nieren en gids bij het Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid (IVN). Peter, overigens een bijna wijkbewoner, heeft mij kennis laten maken met
de begraafplaats aan de Soerenseweg, een natuurpark in onze wijk waar de tijd lijkt stil te
staan. Lommerrijke paden, een oase van rust komt hier over mij heen. Ondanks het al wat koude
en donkere jaargetijde dat zijn intrede heeft gedaan kwetteren de vogels in het rond en zie ik
hier en daar een eekhoorn wegspringen.

Graftrommel



Je kon in vijf verschillende klassen worden
begraven. Afhankelijk van je afkomst en het
geld dat je kon betalen werd je op de centrale
plek begraven of voor de minder bedeelden
wat meer naar de zijkanten van de
begraafplaats. Op dit moment is er geen
klassenverschil meer.
In 1987 werd het poortgebouw op de
gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. In
2000 volgde een meer algemene erkenning
voor het poortgebouw en de begraafplaats
en werd het geheel op de
rijksmonumentenlijst bijgeschreven.

Wat groeit en bloeit
Zoals ik al schreef: “Peter is een man van de
natuur.” Hij bewondert daarom de laatste,
helaas inmiddels overleden, beheerder van de
begraafplaats die met zijn familie in de
dienstwoning heeft gewoond. Jaap van der
Woude is van 1985 tot 2007 beheerder
geweest. Bij de ingang van de begraafplaats
ziet u ter nagedachtenis aan deze man met
vooruitstrevende, goede ideeën een
plaquette. “Jaap heeft een aantal jaren
geleden besloten de begraafplaats maar
twee maal per jaar te maaien. Het gevolg is
dat wij nu in een natuur- en vogelpark lopen
met wilde planten en vogels. Dankzij Jaap
hebben we nu de Akelei, Jacobskruid, het
zeldzame Maanvarentje, paddenstoelen en
veel verschillende soorten vogels op de
begraafplaats. Deze wilde planten, dieren en
paddenstoelen krijgen hier nu een kans, zegt
Peter.”

Naaldbomen, rododendrons en coniferen zijn
rijkelijk vertegenwoordigd. De Thuja, ook wel
levensboom genoemd, heeft zijn naam te
danken aan het altijd groen blijven en het
traditionele geneeskrachtige gebruik van
deze bomen. De Thuja staat bij veel graven.
Peter wees mij op de oudste boom in “het
park”. Een grove den met een
indrukwekkende stam. Maar ook een
treurbeuk, die zijn best doet het inmiddels
geel geworden blad te behouden, ziet er
fantastisch uit. 

Op de begraafplaats hebben paddenstoelen
een belangrijke functie. Veel soorten zijn
actief bij het opruimen van afvalstoffen in de
natuur.  
Ze leven echter van het afbreken van
organisch materiaal. Op de foto ziet u een
zieke boom die in de loop der tijd wordt
afgebroken door de paddenstoelen die met
hun vele draden beetje bij beetje de inhoud
uit de boom zuigen en verteren.

Graftrommels en meer opmerkelijke graven
Tijdens onze wandeling heb ik graftrommels
gezien. Een graftrommel is een met een
glasplaat afgesloten verzinkte metalen
trommel die als versiering op een graf wordt
geplaatst. Soms was dat bij wijze van
grafsteen, maar vaak ook als een extra
aandenken. In de trommel, onder de
glasplaat liggen vaak bloemen van porselein
als eerbetoon aan de overledene. Omdat de
trommel heel goed is afgesloten blijven de
bloemen ook lang mooi. Het ziet er aardig
uit. Ik begrijp niet goed waarom niet meer
bezoekers van het kerkhof hiervoor hebben
gekozen.

Een op deze begraafplaats vrij veel
voorkomend type graf heeft de vorm van een
groot bed of ledikant, met hoog oplopende
zijkanten en hoge achterwand, soms
uitgevoerd in steen, soms van ijzer, waarmee
het idee van een spijlenbed ontstond. Op
deze wijze werd de symboliek van de "laatste
rustplaats" op zeer letterlijke wijze tot
uitdrukking gebracht.

Ieder graf is bijzonder en familie en vrienden
hebben verdriet omdat hun geliefde is
overleden. Achter ieder gedenkteken zit een
verhaal. Desondanks zag ik een groot
onderscheid, grote imposante grafstenen,
beelden en hekwerken om de grafkelders
maar ook de wat meer bescheiden
gedenktekens. 

Veel indruk op mij heeft gemaakt de groep
graven gevormd door de rij van 22
slachtoffers die het gevolg waren van een
vliegtuigongeluk op 7 oktober 1946 boven de
gymzaal van de toenmalige Christelijk HBS
aan de Jachtlaan. 

Kosten
Nieuwsgierig geworden wat de kosten zijn
van een graf op deze begraafplaats heb ik
gekeken op de website van de gemeente
Apeldoorn. Hier werd mijn vermoeden
bevestigd. Helaas is het niet voor iedereen
weggelegd om te kiezen voor een laatste
rustplaats aan de Soerenseweg. Ik heb het
dan over het grafrecht maar de ruimte is ook
beperkt. Misschien een idee dat B&W van
Apeldoorn uitkijkt naar een dependance, in
de omgeving van of in onze wijk maar toch
graag voor een lager tarief???

Mocht u in een verloren uurtje mijn
wandeling ook willen maken kijk dan op de
website van IVN, Apeldoorn, 
http://www.ivn-apeldoorn.nl/ommetjes/
Ommetje%20Begraafplaats%20Soerenseweg
%20-%20IVN%20Apeldoorn.pdf
Hier staat de wandeling uitgebreid
beschreven. Voor de ouderen onder ons: 
Er staan veel bankjes om te genieten van al
het natuurschoon om u heen. Het is er
fantastisch en u krijgt er geen spijt van.

Hanneke Dusseldorp

Meld u aan als donateur en verdien een
prachtig boek, ga naar
http://www.apeldoornsemonumenten.nl/
aanmeldendonateur.asp
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Linker kolom, van boven naar
beneden:
Hotel Bloemink
Sumatralaan
Waltersingel_Bilderdijklaan

Rechter kolom, van boven naar
beneden:
Badhuisweg
Soerenseweg
Sprengenweg
Bellevue
Juliana locatie

De wijk door de jaren heen
Afgelopen tijd zijn wij virtueel door de wijk gewandeld en hebben
gekeken hoe de wijk zich heeft gevormd tot wat zij nu is. Daarbij zijn
heel wat mooie plaatjes langs gekomen. In dit jubileum nummer wil
ik u deze keer niet mee nemen op wandeling waarbij wij oud en
nieuw met elkaar vergelijken, maar inplaats daarvan een collage laten
zien van al het oude waar wij de afgelopen tijd langs gelopen zijn.

Danielle Engels



Centraal kantoor De Goede Zorg
Loolaan 1, Apeldoorn. Wij staan voor u klaar!

U bent van 
harte welkom!
De Goede Zorg verleent zorg in heel Apeldoorn. Al meer 
dan 50 jaar. Aan ouderen, maar ook aan anderen die zorg nodig 
hebben. Of het nu gaat om thuiszorg, wonen in een zorgcentrum, 
dagbesteding of om ondersteuning, zoals personenalarmering; 
we staan voor u klaar. Zo nodig 24 uur per dag. Maar nog liever 
helpen we u om zoveel mogelijk zelf te blijven doen. Op de 
manier zoals u dat wenst. Want, u bepaalt zelf wel hoe u leeft.

24 uur per dag
Wij staan dag en nacht voor 
u klaar. Snel en vakkundig. 
Dus heeft u hulp nodig, bel ons 
dan gerust.

Thuiszorg in heel Apeldoorn
U vindt ons op de volgende 
adressen:

1e Wormenseweg 350, 
gebouw dok Zuid
Eglantier 404, 
in het winkelcentrum
Loolaan 41, 
in gebouw Lindenhove

Of kom eens langs bij onze 
woonzorgcentra:

  Woonzorgcentrum Avondzon, 
Eendenweg 50
 Woonzorgcentrum De Matenhof, 
Warenargaarde 775
 Woonzorgcentrum 
De Veenkamp, Gemzenstraat 9

Direct contact?
Stuur een e-mail naar 
info@degoedezorg.nl. 
Bel 055 - 5765050.
Of kijk op www.degoedezorg.nl.



SCHUTTERSWEG 88, APELDOORN  
055 - 355 21 87 | WWW.RTVSTEGEMAN.NL 

Ons assortiment biedt een geweldig aanbod hoog-

waardige merken. Van sounddock tot compleet 

home cinema-systeem en van koffiemachine tot 

alle denkbare inbouwapparatuur. Uiteraard met 

onze kenmerkende service. Kom langs en beleef de 

mogelijkheden.


