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Van de voorzitter
De herfst begon dit
jaar aan de late kant,
maar toen die begon
leek het wel of alle
bomen in één keer
hun bladerdek lieten
vallen. Overal liggen bladeren. Proper als we
zijn, moeten die opgeruimd worden.
Voortdurend is er wel ergens een bladblazer
te horen. Soms vraag ik mij af wat er mis is
met een ordinaire bladhark. Gaat in veel
gevallen net zo snel, maakt geen lawaai en
zorgt voor een gezonde beweging.
U begrijpt, ik ben al begonnen met mijn
eindejaarsbespiegelingen. Beetje
terugblikken, beetje vooruitkijken. Dat laatste
vind ik trouwens een stuk interessanter,
ondanks dat er ook minder leuke dingen zijn.
Een voorbeeld daarvan is dat we met dit
Wijknieuws afscheid nemen van onze
schrijfster en redacteur Hanneke Dusseldorp.

U leest er elders in dit Wijknieuws meer over.
Leuk is dat we een nieuw kandidaatbestuurslid hebben in de persoon van Rob
Jerphanion. In het volgende Wijknieuws zal
hij zich aan u voorstellen. We hebben ook een
nieuwe webmaster in de persoon van Peter
Kroonstuiver.
Leuk is ook dat het er naar uitziet dat er
eindelijk helderheid komt over de toekomst
van de Julianalocatie. Ik had gehoopt dat we
u in dit Wijknieuws daarover hadden kunnen
informeren, maar ja, de laatste loodjes wegen
zwaar en dan loop je niet zo snel meer.
Het nieuwe jaar zal ongetwijfeld meer voor
ons in petto hebben. We laten ons verrassen.
Ik wens u alvast feestdagen die al naar
gelang uw voorkeur prettig, gezegend of
vrolijk zijn en bovendien een voorspoedig
2017.
Roelof Boekhold

Redactieleden Wijknieuws gezocht
Met het verschijnen van dit Wijknieuws neemt Hanneke Dusseldorp afscheid van
de redactie en bestaat de redactie van het Wijknieuws nog uit twee personen.

Wijknieuws is een uitgave van Wijkraad
De Sprengen, verschijnt vier keer per jaar
en wordt gratis verspreid bij ruim 2.800
adressen in de wijk “De Sprengen”.
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Met het verschijnen van Wijknieuws 61 neemt ook Roelof Boekhold afscheid
en blijft Joyce als fotografe alleen over. Dat is onvoldoende voor het uitbrengen
van volgende edities van het Wijknieuws. De wijkraad heeft daarom dringend
behoefte aan opvolgers voor Hanneke en Roelof en zoekt

G een hoofdredacteur
G een schrijvend redacteur
Meer weten? Interesse? Neem contact op met Roelof Boekhold
(roelof.boekhold@wijkraaddesprengen.nl; 055-3556003)
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Stadsdeelmanager (noord-west):
Wim Bergink, 055-5801424
w.bergink@apeldoorn.nl
Twitter: @055Noordwest
Wijkagent (noord-west):
Sharon Koenders, 0900-8844
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Nieuwe buren?
Vertel het de wijkraad!
Heeft u nieuwe buren gekregen?
Laat het de wijkraad weten.
Dan verwelkomen wij onze nieuwe
wijkbewoners met een aardige
attentie

Afscheid Hanneke Dusseldorp

Ingezonden brief

Uitgeschreven, maar nog
lang niet afgeschreven

Parkeren

U heeft een bijzonder Wijknieuws in
handen. Het is het laatste nummer
waarin u de vertrouwde artikelen van
Hanneke Dusseldorp kunt lezen. Na 7
jaar voor het Wijknieuws te hebben
geschreven stopt ze er mee en hoopt ze
dat iemand het stokje van haar wil
overnemen.

De schrijfstijl van Hanneke kenmerkt zich
door de warme en betrokken manier waarop
ze over mensen en situaties schrijft. Voor
haar staat voorop dat haar onderwerp tot
zijn of haar recht moet komen.
Een half jaar geleden vertelde Hanneke dat
ze wilde stoppen met het schrijven voor het
Wijknieuws. Ze had het gevoel dat mensen
wel genoeg van haar gelezen hadden en toe
waren aan een frisse nieuwe
schrijver/schrijfster. Dat besluit vonden we
erg jammer, maar we begrijpen het ook.
Zeven jaar is een hele tijd. Bovendien is
Hanneke gezegend met een paar fijne
kleinkinderen, waaraan ze graag veel tijd
besteed. Stil zitten is er voorlopig dus nog
lang niet bij.

Met belangstelling heb ik uw artikel
Parkeren in de wijk in Wijknieuws nr.
59 gelezen. U schrijft terecht dat het
belangrijk is dat parkeer- en
verkeersregels in acht worden genomen.
Maar er zijn verkeersdeelnemers die
daar kennelijk niet van overtuigd zijn.
Sinds het noordelijk deel van de Koning
Lodewijklaan bij de renovatie smaller is
gemaakt, zijn er op dat gedeelte
parkeervakken aangebracht.
Er gaat echter vrijwel geen dag voorbij dat
er geen auto’s buiten die vakken staan.

Wie de artikelen van Hanneke nog eens na
wil lezen, kan terecht op onze website:
www.wijkraaddesprengen.nl/wijknieuws.

Het eerste echte artikel van Hanneke
verscheen in februari 2010 in Wijknieuws 33.
Het was het eerste in de reeks “Een
wijkbewoner aan het woord”. Ze interviewde
daarin wijkgenoot Hendrik Westerbeek, een
enthousiast schaatser. In de reeks zouden
nog 19 interviews volgen.
Het eerste stukje van Hannekes hand
verscheen echter al een jaar eerder. Ze stelde
zich toen aan u voor als kandidaatbestuurslid. Ze is drie jaar bestuurslid
geweest. Ze trad terug omdat ze vond dat ze
door haar drukke werk onvoldoende invulling
kon geven aan haar bestuurslidmaatschap.
Dat kenmerkt Hanneke. Gelukkig voor de
wijkraad en voor u, wilde ze nog wel blijven
bijdragen aan het Wijknieuws en dat heeft ze
royaal gedaan. Ze heeft zo’n 65 artikelen
geschreven en daarmee naar schatting meer
dan 80 pagina’s gevuld.
Het oeuvre van Hanneke beslaat tal van
interviews met oudere en jongere
wijkbewoners, onder andere in de
bovengenoemde reeks. Samen met Joyce Snel
heeft ze een tijd lang de reeks “Dat verdient
een bloemetje” verzorgd. In die serie
verrasten ze bijzondere mensen met een
bloemetje en tekende ze hun verhaal op.

Graag bedank ik Hanneke voor de prettige
samenwerking die we met haar mochten
hebben en bovenal voor de mooie artikelen
die ze voor ons Wijknieuws heeft geschreven.
Roelof Boekhold
Daardoor wordt het zicht op de driesprong
Vorstenhof – Koning Lodewijklaan (die géén
uitrit is!) beperkt en wordt het uitwijken voor
tegemoetkomend verkeer moeilijker gemaakt.
Dit laatste geldt ook voor het deel van de laan
tussen Vorstenhof en Boszichtlaan.
Ik ben van mening dat er sancties moeten
volgen op gedrag dat de veiligheid op de
weg in gevaar brengt. Ik heb echter nog
nooit gezien dat er een bon werd
uitgeschreven voor foutparkeren op de
Koning Lodewijklaan!
Regels die niet worden gehandhaafd zijn
zinloos.
Met vriendelijke groeten, J. van Daelen
Naschrift: het bestuur van de wijkraad stelt
de signalen uit de wijk zeer op prijs.
Bovenstaande reactie is aanleiding geweest
om de aandacht van politie en gemeente
hiervoor te vragen. In de eerste plaats is het
echter een verzoek aan medewijkbewoners
om hun parkeergedrag aan te passen.
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BISTERBOSCH MAKELAARDIJ...
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.

M A K E L A A R D I J

FINANCIEEL ADVISEURS

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

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

Wijkbewoners in actie

Belangenvereniging Sprengenweg Noord
Sinds 9 april 1985 is door de bewoners van de Billitonlaan, in
de Indische buurt, een belangenvereniging opgericht, de
belangenvereniging Sprengenweg Noord. Wat waren de
afwegingen om deze vereniging in het leven te roepen en hoe
werkt de belangenvereniging op dit moment?
Onder het genot van een mok koffie heb ik gesproken met de
voorzitter, Ben de Haan, de penningmeester, Riet de Haan en
de secretaris To van Swol.
Doel van de belangenvereniging Sprengenweg Noord
Volgens de statuten stelt de vereniging zich ten doel de behartiging
van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners/- eigenaren
van de woningen gelegen aan de lanen en straten zoals omschreven
in het bestemmingsplan Sprengenweg Noord.
Wat waren de argumenten om deze vereniging op te richten?
Aan het begin van de Billitonlaan, gezien vanaf de Sprengenweg,
stonden destijds tot 1984, loodsen van de firma Streng. Het
bestemmingsplan gaf aan bedrijfsruimten. In 1984 bleek dat de
gemeente het bestemmingsplan had gewijzigd. Er mochten passende
woningen worden gebouwd. Niets mis mee dachten de bewoners van
de Billitonlaan. Het zicht bij het inrijden van de Billitonlaan wordt op
een positieve manier aangepast. Maar niets bleek minder waar. De
projectontwikkelaar kreeg vergunning om 21 HAT-woningen te
bouwen. HAT staat voor Huisvesting voor Alleenstaanden en
Tweepersoonshuishoudens.
Een HAT-eenheid is een woning met een of twee kamers, meestal met
een keukenblok in de woonkamer. Vaak in een speciaal voor dit
woningtype ontworpen of aangepast pand.
De bewoners van de Billitonlaan zagen een gebouw met HAT
woningen niet als passend in de laan. Zij hadden hier twee
argumenten voor: in de eerste plaats ziet een HAT gebouw er anders
uit dan welke bestaande woning aan de laan dan ook en ten tweede
is een HAT woning niet een woning waar de bewoners een definitieve
plek hebben. Het zijn meestentijds tijdelijke oplossingen en er zal een
groot verloop zijn. Met deze argumenten gingen de direct
omwonenden naar de gemeente, maar zij kregen hier helaas geen
gehoor omdat niet duidelijk was namens welke bewoners de
belangen werden behartigd. Dit is het belangrijkste argument
geweest om een belangenvereniging op te richten. Tevens is toen
afgesproken daarnaast leuke activiteiten te organiseren, om te zorgen
dat de vereniging bloeiend blijft.
Belangenvereniging Sprengenweg Noord
De belangenvereniging is opgericht met een notariële akte en de
statuten zijn vastgesteld door het toenmalige bestuur en de notaris.
In ons gesprek kwam ook, hetgeen ik al gelezen had, naar voren dat de
statuten het belangrijkste document van een vereniging zijn. De
statuten zijn als het ware de grondwet van de vereniging en de
notaris is verantwoordelijk dat de statuten aan alle vereisten voldoen.
Naast de statuten is het belangrijk dat de vereniging staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister. Het
handelsregister zorgt voor de rechtszekerheid bij het zakendoen.
9 april 1985, de belangenvereniging staat met wijlen voorzitter Theo van
Swol. En na jarenlange juridische strijd is het resultaat uiteindelijk dat
er 13 koopappartementen gekomen zijn in plaats van 21 HAT-eenheden.

Activiteiten
De belangenvereniging komt op voor de belangen van de leden. Nu er
geen juridische procedures meer gevoerd hoeven te worden, zou je
kunnen concluderen dat de vereniging slapende is. Nee, juist niet. Om
de saamhorigheid in de buurt te versterken worden jaarlijks diverse
activiteiten ondernomen. “We blijven vooral leuke dingen doen”,
zeggen de dames van het bestuur. In januari is de algemene
ledenvergadering met als afsluiting een Nieuwjaars borrel. In de
zomer wordt een etentje georganiseerd met Chinees-Indische
gerechten of een barbecue. Verder een wedstrijd: wie heeft de
grootste en langste zonnebloem? Voor de kinderen: wie heeft de
meeste tomaatjes aan zijn of haar plantje?
In september wordt een fiets-wandeltocht georganiseerd en voor de
Kerstdagen wordt voor iedere bewoner van de Billiton- en Maduralaan
een kerstattentie gemaakt.
Er is een sociaal netwerk bij ziekte en dergelijke. Afgelopen jaar is er
de BuurtWhatsappgroep aan toegevoegd. Dit is voor korte berichten
die spoed hebben. Ook is een Billitonbuurtgroep aangemaakt op
Facebook. Dit is een beschermde groep, die gebruikt kan worden om
spullen van elkaar te lenen.
In de Billitonlaan weet men elkaar te vinden als het nodig mocht zijn
en komt men zoveel mogelijk op voor elkaars belangen.
Samenwerking
Op mijn vraag hoe de samenwerking met de gemeente Apeldoorn of
de wijkraad is wordt geantwoord: “Er is geen samenwerking. De
gemeente staat de oprichting van een dergelijke vereniging niet in de
weg, maar staat uiteraard niet altijd te juichen, zoals destijds met de
bouw van de HAT-eenheden. Het zou kunnen dat er een samenwerking
tot stand komt op het moment dat er een probleem is.”
Naast de drie bestuursleden waar ik mee gesproken heb bestaat het
bestuur nog uit vier leden. “Samen staan wij sterk” is het motto van
de vereniging met, zoals dikwijls in de pers genoemd, één van de
mooiste laantjes van Apeldoorn.
Mocht u meer willen weten over het wel en wee van de
belangenvereniging of misschien zelf een belangenvereniging in uw
woonomgeving willen oprichten, dan kunt u met uw eventuele
vragen terecht bij het secretariaat, mevrouw To van Swol, email:
tovanswol@gmail.com
Hanneke Dusseldorp
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Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

Pedicurepraktijk Marianne Reijerman-Spijkerbosch
Le Salon Tamara heet u hartelijk welkom!
Kapsalon
Schoonheidssalon
Make -up

Hét adres voor het behandelen van
Likdoorns en eeltplekken
Schimmel- en ingroeiende nagels
Diabetische, reumatische en medische
voetbehandeling
Wellness en cosmetische voetbehandelingen
Hoogakkerlaan 2, 7314 EL Apeldoorn
Telefoon: 06 - 13 42 83 41 • E-mail: pedicurereijerman@live.nl
Internet: www.pedicurereijerman.nl

Specialisaties:
Haar- & hoofdhuidproblemen oplossen
Haarwerken
Lang haar & make -up

•
•
•

Van de wijkagent

112 Daar pak je daders mee!
Voor het oplossen van misdrijven is de
hulp van het publiek onmisbaar. De
politie roept daarom op om altijd
melding te doen van een misdrijf. We
kennen allemaal de uitspraak:
“112 daar red je levens mee en bloed is
spoed”, maar vergeet niet dat er ook
andere gevallen zijn waarbij u 112 kunt
bellen.
U belt 112 voor spoedsituaties zoals een
ongeluk op straat of thuis, maar ook verdacht
gedrag in uw buurt. Het is een misverstand
dat 112 alleen bedoeld is voor noodsituaties
waarbij levens op het spel staan. U belt ons
ook als u een verdachte situatie of misdrijf in
uw woon- of werkomgeving ziet.
Wat is verdacht gedrag? U ziet bijvoorbeeld
iemand die met veel belangstelling bij
verschillende woningen naar binnen kijkt.
Die persoon loopt even weg, maar komt dan
weer terug om te kijken. Of u ziet iemand in
uw straat die meer dan gewone belangstelling
toont voor auto’s en voelt aan de portieren of
vertoont ander verdacht gedrag.

U voelt dat er iets niet klopt, dan belt u altijd
direct 112! Niet denken van, mijn buurman zal
al wel gebeld hebben, nee, zelf bellen! De
politie komt liever één keer te veel dan te
weinig. De centralist die het gesprek
aanneemt luistert naar uw verhaal en
onderneemt vervolgens actie.
Als u belt, wat wil de politie dan van u weten?
Voordat u belt, kunt u op een paar dingen
letten. Schrijf op wat u zag: Lengte (groter of
kleiner dan uzelf), postuur (dik of dun),
leeftijd (schatting), haarkleur, kapsel, kleding
(kleur en soort), tas of rugzak (kleur en soort),
opvallende kenmerken (tatoeage, littekens,
raar loopje, ketting), welk vervoermiddel
(merk, model, kleur en kenteken)?
0900-8844
U belt 0900-8844 voor nietlevensbedreigende situaties zoals bij een
parkeerprobleem, bij geluidsoverlast, bij
burenruzie en bij burenoverlast, mits die
laatste twee zaken niet uit de hand lopen. In
dat geval belt u direct 112. De stelregel is:
BIJ TWIJFEL ALTIJD 112 BELLEN.

Tot slot nog een aantal belangrijke
telefoonnummers op een rijtje:
U belt 112 als elke seconde telt. Voor doven en
slechthorenden 0900-8112.
U belt 0900-8844 als er geen spoed is, maar
u wel de politie wilt inschakelen. Voor doven
en slechthorenden 0900-1844.
U belt 0800-7000 om misdaad anoniem te
melden.
Tip: Werk mee aan een veilige wijk! Start een
buurt Whatsapp of sluit u bij een aan.
Sharon Koenders

Van de stadsdeelmanager

Samenspel
Onlangs bezocht ik in onze schouwburg Orpheus een prachtig concert van een strijkkwartet. Al
luisterend en kijkend viel me op hoe de vier instrumenten elk hun eigen weg zoeken, letterlijk
hun eigen toon aanslaan, maar toch ook samen tot een collectief geluid komen dat meer is dan
de som der delen. En de musici zelf, die steeds oogcontact zoeken om op het juiste moment in
te zetten. Zo draagt een ieder, vanuit zijn of haar eigen rol, bij aan het fraaie eindresultaat.
Respect voor elkaar en goed kijken en luisteren naar elkaar, is daarbij cruciaal.
Tijdens zo’n concert dwalen mijn gedachten
soms wel eens af; ja ook naar het werk. Zijn
al die projecten die we in onze gemeente
uitvoeren ook niet net muziekstukken? Met

een rol voor bewoners, gemeente, wijkraden,
bedrijven? Ieder speelt zijn eigen partij, maar
letten we er ook op dat het een fraai totaal
wordt? Luisteren we goed naar onze
medespelers, maken we contact en houden
we altijd voldoende het grotere geheel voor
ogen? Klinkt het uiteindelijk goed? Of horen
we toch nog iets te vaak een valse noot?
Goed samenspel vraagt aandacht en veel
oefening. Het gaat niet vanzelf, we moeten er
ons best voor doen. En blijven doen. Maar
dan kunnen we samen ook veel bereiken. Ook
in het mooie Apeldoorn.
Samen maken we de stad.
Wim Bergink
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Niazi Creatie
Wij zijn gespecialiseerd in het maken van maatkleding.
Als vakkundige en gediplomeerde coupeuses kunnen
wij zorgdragen voor al uw wensen.

Bruidskleding
Gelegenheidskleding
Maatkleding
Gordijnen en Vitrages

Tevens veranderen herstelwerkzaamheden

Stomerij service

Indien u niet in staat bent om zelf
langs te komen voor uw herstel- en
veranderwerk zijn wij bereid om bij u
langs te komen.
(Alleen geldig voor tehuizen).
055 355 58 02
infoniazi@yahoo.com
www.niazi-creatie.nl
Koning Lodewijklaan 336
7314 GP Apeldoorn

Altijd thuis in úw wijk!
Onze pluspunten:
1. Scherpe en heldere tarieven
2. Professionele en duidelijke presentaties
3. Persoonlijke aandacht en regelmatig contact
4. Full service dienstverlening
5. Gratis waardebepaling

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

Burendag 2017
Nu met het gure winterweer om ons
heen lijkt het al weer tijden geleden,
maar op 24 september op een prachtige
nazomerdag vierden we met onze wijk
Burendag. Vorig jaar begonnen als het
feest voor onze wijk om elkaar te
ontmoeten, dit jaar als een manier om
samen actief te zijn en te ontspannen.
Verschillende locaties gaven voor alle
doelgroepen volop gelegenheid om met
je buur op stap te gaan in de wijk.
Zo was er een waterspeelplaats met een
ijskar bij de Loohof, proeflessen yoga en
stoelmassages bij Berkenhove, schmink
en denksport bij Boszicht en een
centrale plaats waar er flink gesport kon
worden door de kinderen met behulp
van Sportstimulering Apeldoorn.
Het was een heerlijke dag, de foto's
zeggen genoeg.

Gemeentebeleid

Hoe de toekomst van het afvalbeleid er
in Apeldoorn uit kan zien
Inwoners van Apeldoorn hebben de afgelopen jaren bewezen
dat zij uitstekende afvalscheiders zijn.
Mede door de inzameling van plastic afval is de totale hoeveelheid
restafval aanzienlijk afgenomen. Om deze ontwikkeling voort te
zetten, komt er een nieuw afvalbeleid dat zich richt op het verder
terugbrengen van de hoeveelheid restafval. De gemeente Apeldoorn
roept inwoners op om hun mening over de plannen te geven. Dat kan
tot en met 28 december 2016 via de website.
Met het nieuwe recycleplan wordt voldaan aan de toegenomen vraag
naar scheidings-en recyclingmogelijkheden. Het doel van het
recycleplan is om in 2020 slechts 80 kilo restafval per persoon aan te
bieden. Om dit te bereiken wil Apeldoorn meer mogelijkheden
aanbieden om afval te scheiden. Een belangrijk onderdeel hiervan is
het omgekeerd inzamelen van afval. Dit betekent dat de grijze
container een oranje deksel krijgt en gebruikt wordt voor plastic,
metaal en drankverpakkingen. De minimale hoeveelheid overgebleven
restafval kan men, net als glas, inleveren bij ondergrondse containers.
Dit zullen bestaande, maar ook nieuwe ondergrondse containers zijn.

Het plan bevat een
breed aanbod van
voorstellen en
projecten daarvoor.
Na de inspraak
periode zullen alle
reacties (formeel en
informeel) worden verwerkt. Het plan, de inspraak en de directe
reacties worden daarna via het college van B&W aangeboden aan de
gemeenteraad.
Uw mening wordt gevraagd en op prijs gesteld op onderstaande
manieren.
Via de website
Surf naar http://recycleservice.apeldoorn.nl.
Schriftelijk
Stuur uw inspraakreactie naar de Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving,
Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van
lees verder op pag. 11
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Wijkbewoner aan het woord

Dichteres Helen Klein
Dat onze wijk de Sprengen veel
creatieve geesten in zich heeft heb ik
weer eens ervaren. Na een advies van
een wijkbewoner heb ik een afspraak
gemaakt met Heleen Klein. Heleen
woont aan de Schuttersweg en laat haar
fantasieën de vrije loop in haar
gedichten die vooral gaan over het wel
en wee van dieren. Naast het maken
van gedichten is Heleen regelmatig te
vinden op de begraafplaats aan de
Soerenseweg. Als één van de
vrijwilligers herstelt zij de letters op de
oude grafstenen.
Heleen heeft een aantal van haar gedichten
voorgedragen en je ziet het voor je. De
gedichten zijn beeldend geschreven en
slepen je mee in een andere wereld. Je bent
even weg van het hier en nu en wordt
meegezogen in een bijzondere
fantasiewereld. Heleen heeft het vermogen
je met een aantal geschreven woorden mee
te nemen in haar fantasieën. Wat denk je
bijvoorbeeld over Margriet de zwartbonte
koe uit Zuidlaren die wel eens wat anders wil
dan onze groene grassprieten en op reis gaat
naar Frankrijk om kaasjes te proeven.
Of lees over Wim kakkerlak die op zoek is
naar woonruimte.
Eerste bundel
De eerste gedichten van Heleen zijn
gebundeld in boekvorm en zijn sinds oktober

van dit jaar verkrijgbaar bij onder andere
Nawijn en Polak, Bruna, Bol.com, Het Groene
Salet aan de Kapelstraat en het Achterhuus
aan de Laan van Molecaten in Ugchelen. Het
boekje heet: “Mevrouw Vulpen rijmt”.
Maakt Heleen ook Sinterklaasgedichten? Ja,
dat ook. Ze heeft een mooi gedicht
voorgelezen voor een familielid, maar helaas
kan Heleen dit niet in opdracht met een paar
steekwoorden. Dat is nu weer jammer, dacht
ik. Had ik iemand gevonden die mij kan
helpen aan een fantastisch gedicht, maar
nee, die vlieger gaat niet op. Een gedicht
komt bij Heleen opborrelen maar het kan ook
zijn dat er dagen achter elkaar niets komt
opborrelen.
Boodschap verpakt
In de meeste gedichten zit een dubbele
betekenis. Je leest het, komt in een
fantasiewereld terecht maar uiteindelijk zit
er ook een boodschap in. Wat vindt u van
Charlotte kalkoen die vaak te diep in het
glaasje heeft gekeken en nu aan de thee is?
Eén gedicht wil ik graag met u delen, het
gedicht over Henkie Kruisspin.
Gedichtenbundel
Wilt u meerdere gedichten lezen van Heleen
dan kunt u het beste een boekje aanschaffen.
Een aanrader voor onder de kerstboom. Het
boekje is te koop op bovenstaande adres,

ISBN nummer 978-90-4 84-4058-0. Inmiddels
is Heleen gestart met gedichten voor haar
tweede bundel. Deze gedichten gaan niet
alleen over dieren maar ook over alledaagse
spullen zoals de paraplubak of de klok en de
wekker. Het is nog niet bekend wanneer dit
boekje verkrijgbaar is.
Voor mij onverwacht, zat ik vanmiddag in een
wereld van fantasie. Met een glimlach ben ik
huiswaarts gekeerd en geïnspireerd geland in
de “echte” wereld. Heleen bedankt hiervoor .
Mocht u in onze wijk de Sprengen ook
iemand weten met een aardig verhaal van
andere wijkbewoners? Laat het ons dan
weten, wellicht kunnen wij hier iets mee.
Hanneke Dusseldorp

Begraafplaats Soerenseweg
Net als Heleen zijn er wekelijks op
woensdagmiddag 15 à 18 personen op de
begraafplaats bezig met het onderhoud van
de grafzerken. Zij verrichten goed werk en
zorgen ervoor dat de begraafplaats toonbaar
blijft voor de bezoekers aan dit mooie stukje
natuur midden in Apeldoorn. Een oase van
rust, waar ruimte is voor herdenking en
bezinning.
Al eerder is in dit wijknieuws geschreven
over deze begraafplaats en in de krant heeft
u onlangs kunnen lezen dat de wijkraad een
noodkreet heeft geuit. Er is extra geld nodig
voor de onderhoudswerkzaamheden. Men
heeft zorg dat de paden niet toegankelijk
blijven door het minimale beheer en
onderhoud door de gemeente Apeldoorn.
Aangezien er nog amper begraven wordt
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aan de Soerenseweg komt er ook weinig
geld binnen, daarnaast zijn er nogal wat
oude graven waarvoor niet meer wordt
betaald. Conclusie, een gebrek aan
voldoende financiële middelen voor het
onderhoud van de begraafplaats.

Mocht u gelegenheid hebben en u willen
aansluiten bij de groep vrijwilligers dan bent
u uiteraard van harte welkom. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij: Hans Kaal,
ljhkaal@hetnet.nl.

Henkie Kruisspin

vervolg van pag. 9
'inspraakreactie concept van het Afval- en
recycleplan 'Recycleservice 2025'. De
inspraakbrief moet door u ondertekend zijn
en ten minste uw naam, adres en woonplaats
en indien mogelijk ook uw telefoonnummer
en e-mailadres bevatten.
Mondeling
Maak een afspraak met de heer Marc
Veenhuizen, programmamanager afval,
telefoonnummer 06 52475836.
Het indienen van digitale inspraakreacties via
e-mail is niet mogelijk,
André Staal

Henkie Kruisspin zit midden in zijn web,
oh… verzucht hij gelaten, ik denk niet dat ik het in me heb.
insteken, overslaan, doorhalen en af laten glijden…
nee, breien is niks voor jongens, maar echt iets voor meiden…
Ik zie ook alles wazig, ben kleurenblind bovendien,
’t is werkelijk heel frustrerend, maar ik kan niet alles zien.
een web zonder gaten, de draden gespannen en strak,
dat maken de andere spinnen met het aller grootste gemak
Zou ik een handig vrouwtje, kunnen lokken hier naar deze plek,
ééntje die goed is in breien of haken mag ook wat mij betreft.
ze kan me begeleiden, moet beschikken over veel geduld,
ik wil met je wedden, dan zijn die gaten hier zo gevuld.
Henkie plaatst een advertentie, in een glossy spinnenblad:
gezocht een spinnenvrouwtje voor een man met handicap.
in het bezit van een diploma, breien en haken cumlaude geslaagd,
of, denkt Henkie bij zichzelf, is dat ietwat teveel gevraagd?
Als dit niet lukt of komt er niemand geschikt zoals ik er ééntje zoek,
dan probeer ik ’t via Twitter en zet mijn vraag gelijk ook op Facebook.
de eerste dag, de beste, staat er een spinnenvrouwtje op de stoep,
vraagt: bent u Henkie Kruisspin, want dat is degene die ik zoek.
Zeker, dat is wie ik ben, zegt hij verrukt en kleurt rood vanuit zijn nek,
bent u iemand die kan haken en breien, want dat is echt mijn
allergrootste gebrek.
ik heb hoge cijfers en een cumlaude op mijn diploma staan,
dus ja, ik weet het zeker, ben zéér geschikt voor deze baan.
Gelijk gaat het vrouwtje aan de slag en zegt: noemt u mij maar
Hermien,
maar of ik álle gaten dicht krijg, dat moet ik nog bezien…
hier zitten een paar grote en daar is hij slecht gehecht,
ik snap dat u om hulp vraagt, jaja… ik snap het… ‘t is terecht
Schijnbaar moeiteloos breit en hecht ze, iedere nieuwe baan,
Henkie is ten zeerste verbaasd dat breien toch zo snel kan gaan.
hij is heel dankbaar en content met zijn hulp Hermien,
hij zegt: zo’n kundige huishoudster heb ik echt nog nooit gezien.

Ken uw wijk
Op de opgave in Wijknieuws
59 hebben we 4 reacties
ontvangen die goed waren.
Het bestuur heeft eerlijk
geloot. De winnaar van de
cadeaubon van 20 euro is
geworden Sanne van de Kamp
Wie van u weet waar wij dit keer
de foto hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk 1 februari
2017. U kunt hier voor mailen
naar het secretariaat van de
wijkraad,
info@wijkraaddesprengen.nl.
Onder de goede inzenders wordt
wederom een cadeaubon van 20
euro verloot.
Hanneke Dusseldorp
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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
zorglijn@degoedezorg.nl.
Bel gratis 0800 - 0604
Of kijk op www.degoedezorg.nl.

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

Welkom
Eglantier 231, an 67,
Koninginnela 139
Schuttersweg
Apeldoorn
189
Ugchelseweg
Ugchelen

Wijkraadswerk

Verkeer en groen in de wijk
Wat doet u met bladafval? Half november is de gemeente weer begonnen met het
opruimen van alle bladafval in Apeldoorn en omgeving. De planning is vanwege de
weersomstandigheden lastig te geven. Bij neerslag, vriezen of als het hard waait kan
het blad niet worden opgehaald. Ook laten niet alle boomsoorten op hetzelfde
moment hun blad vallen. Daarom wordt het schema regelmatig bijgesteld. Voor het
bijgestelde schema raadpleeg de website van de gemeente onder "gemeentelijke
Facebookpagina " of volg de gemeente op Twitter (www.twitter.com/gem_apeldoorn).
Wist u dat het beter is om blad in eigen tuin
en groenstroken te laten liggen? Het blad
verteert, zodat u in het voorjaar minder
meststoffen hoeft te strooien. In het
bladerdek overwinteren insecten en kleine
dieren , terwijl het uw planten beschermt
tegen bevriezing. Daarom wordt er ook
minder blad uit perken en groenstroken door
de gemeente verwijderd. Bladafval kunt u
gratis kwijt in uw groencontainer (wordt
gratis geleegd) of in de bladkorven aan de
Bilderdijklaan, Schuttersweg (hoek
Planetenlaan) of aan de Koning Lodewijklaan
ter hoogte van Berkenhove.

Plastic, metaal, drankkartons (PMD)
In het wijknieuws 59 schreef ik over
burgerinitiatieven. Zo'n enthousiast initiatief
leidde er in 2015 toe dat in Apeldoorn gestart
werd met het inzamelen van PMD-afval door
middel van click'ems haken. Deze service is
voor bewoners van hoogbouw en zorgt er
voor dat zij gemakkelijk hun afval kunnen
scheiden. De voorziening slaat aan; de haken
worden veel gebruikt.
Toch blijkt dat het systeem ook problemen
met zich brengt. PMD-zakken worden te
vroeg aangeboden en bewoners van
laagbouwwoningen maken er soms ook
gebruik van. Doorlopend afval aan de haken
op sommige locaties in Apeldoorn zorgt voor
een rommelige aanblik. Bovendien komen er
ook vogels en ongedierte op af.
Op de dag van inzameling mag dit aangeboden
worden vóór 7.30 uur. Inzameldata zijn te
vinden op de lantaarnpaal of via de website

van Circulus-Berkel. Dagelijks kan het
ingeleverd worden op de verzamelpunten bij
bijvoorbeeld de supermarkt.
Groene gebieden
Eind oktober is de Sprengvallei, na een
grondige opknapbeurt, voor publiek geopend.
Door de klankbordgroep, waarin ik wijkraad
De Sprengen vertegenwoordigde, zijn
suggesties en aanbevelingen gedaan om dit
gebied toegankelijk te maken. Het resultaat
mag er dan ook zijn. Wandelaars kunnen
rechtstreeks het park Berg en Bos in vanaf
rotonde Jachtlaan/J.F.Kennedylaan. De
provincie en gemeente stelden geld
beschikbaar om bruggen te renoveren,
sprengen te herstellen en nieuwe
wandelpaden aan te leggen.

deze hovenier zijn afspraken gemaakt over
de methode die zij hanteren voor het
onderhoud. Overlast en beveiliging van het
terrein is een punt van aandacht bij de
Belastingdienst. Eind september is begonnen
met het vernieuwen van de zogenaamde
vlonderpaden. Een geheel nieuw bovendek
met een speciale coating moet een afdoende
bescherming bieden.
Parkeren
Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar het
gebruik en de exploitatie van de
(gemeentelijke) parkeergarage bij Orpheus.
Hierbij wordt gekeken naar het bovengrondse
parkeerdek. Er zijn ideeën om dat dek los te
koppelen van de parkeergarage en het een
parkeergelegenheid te maken voor
omwonenden met een parkeervergunning.
Rondom de Korenaar ontstaan, bij het
brengen en halen van de leerlingen,
regelmatig onveilige situaties. Door fout te
parkeren wordt een vrij uitzicht voor de
kinderen gehinderd. Op initiatief van de
school zijn gesprekken gaande met de
gemeente en de wijkagent om dit probleem
structureel op te lossen.

Gevraagd en ongevraagd kan een wijkraad
reageren op beleidsvoornemens van de
gemeente. In het kader van de
Meerjarenbegroting 2017-2019 heeft de
wijkraad een inspraaknotitie verstuurd naar
het college van B & W. Hierin wordt aandacht
gevraagd voor het onderhoud van de paden
en het groen op de begraafplaats (een gebied
van ongeveer 16 ha) aan de Soerenseweg. Dit
was aanleiding voor gemeenteraadslid en
wijkgenote Marga Jonkman om in de
gemeenteraad een motie in te dienen waarin
het gemeentebestuur wordt gevraagd meer
aandacht te schenken aan het onderhoud
van oude begraafplaatsen.
De gemeenteraad heeft de motie aangenomen.

Onderhoud wegen
Het wegdek van de Soerenseweg tussen de
Loolaan en Burglaan is vernieuwd en weer
voor het verkeer toegankelijk. Op een aantal
werkzaamheden aan de trottoirs na, is dit
gedeelte klaar.

De tuinen rondom de belastingkantoren
worden onderhouden door een hovenier. Met

Het opnieuw betegelen van het fietspad
langs de Jachtlaan tussen de rotonde en de
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Jacob Catslaan is nog in volle gang. Om de
wateroverlast aan te pakken, worden de
straatkolken (regenputten) naar de
trottoirzijde verlegd.

Naast onderhoud aan wegen is in de
komende maanden sneeuwval en bevriezing
van wegen te verwachten. De gemeente

In een regulier overleg met wijkbeheer is
afgesproken om frequenter met de
gemeente te gaan schouwen. Er wordt dan in
de wijk gekeken naar de kwaliteit van wegen,
openbaar groen en meubilair. Hierdoor
kunnen ongewenste situaties sneller door
wijkbeheer worden opgepakt.

strooit preventief op hoofdwegen, busroutes
en fietsroutes op basis van de
gladheidverwachting. Ze doet dat dus nog
voordat het daadwerkelijk glad is. Op deze
manier beperkt de gemeente Apeldoorn
zoveel mogelijk de overlast in tijden van vorst
en sneeuw. Hoe vaak de gemeente ook
strooit, soms is gladheid niet te voorkomen.
U kunt de gemeente een handje helpen door
zelf het trottoir voor uw deur sneeuwvrij te
maken en/of het te bestrooien met zout.
André Staal

Apeldoorn Stad-te-Voet
Stad-te-Voet is een initiatief van de
gemeente Apeldoorn in samenwerking
met de Stichting Wandelnet. De
gemeente Apeldoorn verbetert met
Stad-te-Voet de wandelverbindingen
tussen het centrum en het landschap
aan de randen van onze groene
woonplaats. Apeldoorn biedt hiermee
haar inwoners en bezoekers een
milieubewuste en gezonde manier van
recreëren. De gedachte is dat het
woongenot van de Apeldoorner
verhoogd wordt door deze mooie
gelegenheid van buiten vertoeven.

landschapskwaliteit en de gewenste
kwaliteit van voorzieningen als horeca,
openbaar vervoer en dergelijke. De
wandelroutes geven u de gelegenheid om
nabij uw woonomgeving te wandelen en te
genieten van de rust, de ruimte en de natuur.

Een reden temeer om u hierover te
informeren. Doorgaans schrijven wij alleen
over zaken binnen de grenzen van onze wijk
de Sprengen, maar informatie over deze
gelegenheid van buitenleven, zo dicht bij
huis, willen wij u zeker niet onthouden.

Berg en Bosroute
Onlangs heb ik gesproken met Alex
Eeninkwinkel. Hij heeft als lid van het IVN,
één van de elf routes, de Berg en Bosroute,
uitgezet. Deze route loopt van het station in
Apeldoorn via het Amaliapark, het
Sprengenpark, de Sprengvallei, Apenheul, de
prehistorische nederzetting Haps en het
beschermde dorpsgezicht van Hoog Soeren
naar de Echoput aan de Amersfoortseweg.
Een fantastische route van 13,5 km. De route
kan in twee richtingen gelopen worden en is
gemarkeerd door middel van nassaublauwe
stickers. De route kan ook in delen gelopen
worden bijvoorbeeld:
Vanaf het station Apeldoorn, via het
Amaliapark, de voormalige Tima-fabriek, het

Na totstandkoming van de overeenkomst
tussen de gemeente Apeldoorn en
Wandelnet zijn vrijwilligers van plaatselijke
organisaties zoals de wijkraden en het IVN
(Instituut voor Natuureducatie en
Duurzaamheid) gevraagd wandelroutes uit te
zetten die voldoen aan de kwaliteitscriteria
van Wandelnet. U kunt hierbij denken aan
onverharde wandelpaden, veilig en exclusief
voor wandelaars, maar ook met
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In de gemeente Apeldoorn zijn in het kader
van Apeldoorn Stad-te-Voet elf routes
uitgezet: Het Looroute, Weteringsebroekroute,
Berg en Bosroute, Sprengenroute Orderbos, de
Griftroute, Woudhuisroute, Wenumroute,
Beekbergenroute 2x, Ugchelenroute en de
Beekbergenwoudroute.

Sprengenpark en de Sprengvallei (5 km), of
vanaf Apenheul, via Haps en de bossen bij
Hoog Soeren naar de Echoput (8,5 km).
Sprengvallei
Natuurlijk kunt u op een mooie dag ook
alleen de route langs de recent gerenoveerde
Sprengvallei lopen. Dit deel van de Berg en
Bosroute is ca. 1,5 km lang. Houd er wel
rekening mee dat het pad sterk glooiend is
en helaas niet rolstoelvriendelijk. Dit stukje
van de route is op dit moment nog niet
bewegwijzerd maar is eenvoudig te volgen. U
start bij het hek op de rotonde bij AGOVV.
Hier gaat u het park Berg en Bos in en loopt
langs de spreng richting Apenheul. Volgens
de heer Eeninkwinkel wordt ook dit deel van
de route nog in 2016 bewegwijzerd met
nassaublauwe stickers.
Wilt u de gehele Berg en Bos route
downloaden dan kunt u zich kosteloos
registreren bij www.wandelnet.nl. U kunt
hier overigens ook de andere 10 routes
terugvinden en downloaden.
Mocht u besluiten een route te gaan lopen
dan wens ik u veel loopplezier op één van
deze mooie routes binnen onze
gemeentegrenzen.
Hanneke Dusseldorp

Kinderopvang Snoopy en Buitenschoolse opvang Woodstock
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Voor meer informatie:
Kinderopvang Snoopy • Buitenschoolse opvang Woodstock
Tesselschadelaan 2, Apeldoorn • tel.: (055) 355 55 77 • www.kinderopvang-snoopy.nl • info@kinderopvang-snoopy.nl

Volg ons op
Facebook

Ons assortiment biedt een geweldig aanbod hoogwaardige 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.

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

