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Van de voorzitter
In het jubileumboek
heeft u kunnen
lezen dat er de
afgelopen 25 jaar
een aantal rode
draden heeft
gelopen door het
wijkraadswerk. Rijsnelheid, parkeren, bouwen
en de inrichting van de openbare ruimte zijn
daarvan wel de belangrijkste. Vrijwel altijd
kwamen die onderwerpen op de agenda
omdat er iets veranderde in de wijk dat als
hinderlijk of bedreigend werd ervaren.
Er zijn ook onderwerpen die meer zijdelings
aan bod kwamen maar waarvan de
opeenvolgende wijkraden altijd het gevoel
hebben gehad dat er meer in zat. Het gaat
daarbij om de wat zachtere onderwerpen die
ik hier maar even onder het etiket ‘sociale
samenhang’ samenvat. Nu thema’s als
participatiesamenleving en
burgerparticipatie dagelijks in het nieuws
zijn, liggen daarin misschien mogelijkheden
om dat onderwerp voor onze wijk meer
inhoud te geven.
Het woord participatiesamenleving heeft
voor veel mensen een negatieve bijklank
gekregen vanwege de bezuinigingen die
plaats vinden. De nadruk komt daarmee te
liggen op wat we kwijt raken, maar niet op
wat we kunnen winnen. Dat is jammer. Als ik
mij de voorbeelden voor de geest haal die
tijdens het jubileumcongres werden
genoemd over initiatieven die overal in het
land, en ook in Apeldoorn, worden genomen,
dan liggen er enorme mogelijkheden. Op veel
plaatsen komen burgers tot de conclusie dat
ze bepaalde zaken veel beter in eigen hand
kunnen nemen in plaats van zich te voegen
naar wat bestaande grote instellingen en
bedrijven te bieden hebben. Vaak krijgt dat
soort initiatieven juridisch de vorm van een
corporatie. Corporaties voor duurzaamheid of
zorg schieten momenteel als paddenstoelen
uit de grond. Tijdens het congres werd de
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verwachting uitgesproken dat deze trend nog
een grote vlucht gaat nemen. Wat dit
allemaal te maken heeft met sociale
samenhang? De gedachte is simpel: Waar
mensen samenwerken ontstaat verbinding.
En dat is al helemaal zo als die
samenwerking is gericht op een gezamenlijk
doel. En zo ontstaat ook sociale samenhang.
De wijkraad verwacht dat toekomstige
maatschappelijke ontwikkelingen de
noodzaak van een sterkere sociale
samenhang met zich mee brengt. Dat laat
zich niet afdwingen, maar het laat zich wel
stimuleren. Daar willen we graag een rol in
spelen door te inspireren en te ondersteunen.
Wat op het jubileumcongres is gezegd, is
voor ons de inspiratie. Mocht u ons daarbij
willen helpen of bent u inmiddels zelf
geïnspireerd, dan horen we graag van u.
Op 19 maart kunt u weer uw nieuwe
gemeenteraad kiezen. Bij voorgaande
verkiezingen gaven wij politieke partijen de
ruimte om zich bij u te presenteren. Het
bleek echter dat de verkiezingsthema’s meer
algemeen en wijk overstijgend waren. Deze
keer zou dat ongetwijfeld weer het geval zijn
omdat politiek gezien binnen onze wijk
momenteel geen specifieke kwesties spelen.
Daarom hebben wij de partijen deze keer
niet uitgenodigd en verwijzen we u naar de
media die zich op heel Apeldoorn richten.
Bij de voorbereiding van de verspreiding van
de vorige editie van het Wijknieuws, werd het
ons ineens duidelijk: na een periode van
afname van het aantal inwoners van onze
wijk, is onze wijk het afgelopen najaar
gegroeid met een dikke honderd nieuwe
bewoners van De Robijn. Dat is toch wel een
bijzondere gebeurtenis voor onze wijk. De
wijkraad heet deze nieuwe wijkbewoners van
harte welkom!
Tot slot attendeer ik u op onze
jaarvergadering die op 8 april zal plaats
vinden. Nadere informatie daarover leest u
elders in dit Wijknieuws. Ik hoop u dan te
ontmoeten.
Roelof Boekhold

Eerste exemplaar jubileumboek
voor stadsdeelmanager

Onder gezellige belangstelling is op
7 december 2013 het eerste exemplaar
van het Jubileumboek uitgereikt.
De uitreiking ging vooraf aan de
verspreiding van het boek en het
wijknieuws in de wijk.
Vandaar dat de ceremonie plaats vond op de
plaats waar vandaan ieder kwartaal het
wijknieuws wordt verspreid: bij het
winkelcentrum aan de Koning Lodewijklaan.
De ceremonie was kort want de leden van de
scoutinggroep Jagermeester Johan Bentinck
stonden in de startblokken om aan de
verspreiding te beginnen. Als voorzitter van
zowel de wijkraad en als de redactie sprak
Roelof Boekhold enige inleidende woorden
en een dankwoord aan iedereen die aan het
boek hadden meegewerkt. Daarna
overhandigden 2 jonge leden van de
scoutinggroep namens de bezorgers het
jubileumboek aan stadsdeelmanager en

Stadsdeelmanager José Cvetanovic ontvangt het

Mede-oprichtster en oud-voorzitster van de

jubileumboek uit handen van twee jonge scouts.

wijkraad Roeli Maertens

wijkgenote José Cvetanovic. Op haar beurt
sprak zij ook enige dankwoorden en sprak
haar waardering uit voor het resultaat. Na de
daaropvolgende fotosessie trad medeoprichtster en oud-voorzitter van de wijkraad,
Roeli Maertens, als onverwachte maar

welkome spreekster naar voren om de
wijkraad te feliciteren en met enige trots
vast te stellen dat de wijkraad na 25 jaar
nog steeds springlevend is.
Het jubileumboek is verspreid onder alle
inwoners van de wijk en onder tal van
relaties van de wijkraad. Er is nog een
beperkt aantal beschikbaar. Voor
belangstellenden van buiten de wijk is het
boek verkrijgbaar bij de secretaris van de
wijkraad voor € 5,- per stuk.
De redactie en de wijkraad danken
wijkbewoners en anderen voor de vele
positieve reacties die ze mochten ontvangen.

De redactie van het jubileumboek v.l.n.r. Ton
Steeman, André Staal, Jos Knipping, René de

Roelof Boekhold

Cocq, Roelof Boekhold, Oraya Schuijt. Jacqueline
van Zwam ontbreekt op de foto.

Oproep openbare jaarvergadering
De openbare jaarvergadering van Wijkraad De Sprengen wordt gehouden op:

8 april 2014, aanvang 20.00 uur. Locatie: Jachtlaankerk, Jachtlaan 143
Wij rekenen op de komst van zowel leden als niet leden.
Noteert u vast de datum van 8 april?

Voorzitter redactie/wijkraad Roelof Boekhold en

Elders in deze uitgave treft u de agenda aan. De stukken liggen vanaf 19.30 uur voor een
ieder ter inzage. De leden van de Vereniging kunnen desgewenst het financiële verslag en
het activiteitenverslag vooraf inzien, na een afspraak met Cor Bouman tel. 055-3558176.

stadsdeelmanager José Cvetanovic
Wijknieuws maart 2014
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Nieuwe openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08:00 - 17:30 uur
en ook op de zaterdag van 10:00 - 14:00 uur

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

Feestelijke afsluiting renovatie
Joost van den Vondel beeld

Sinds 12 mei 1988 siert een borstbeeld van Joost van den
Vondel het middenplantsoen, op de splitsing van de Joost van
den Vondellaan met de Bilderdijklaan. Dit beeld is destijds in
onze wijk geplaatst op initiatief van de Vondellaanbewoners.
De 29 identieke woningen aan de Joost van den Vondellaan,
Waltersingel, Bilderdijklaan en de Da Costalaan zijn verenigd
in de Coöperatieve onderhoudsvereniging “Joost van den
Vondel”. Dit ten behoeve van het gezamenlijk bezit van o.a. de
achterpaden. Deze vereniging vierde in het jaar 2013 zijn
veertigjarig jubileum.
Een lid opperde om in plaats van een feest
het Joost van den Vondelbeeld te laten
renoveren en dit daarna feestelijk te
onthullen. Aan zo’n grootscheepse renovatie
zit behalve een financieel plaatje ook het
nodige aan regelwerk. Naast de renovatie van
het beeld moest ook de sokkel vervangen
worden en een nieuwe plaats worden
bepaald, omdat na de opknapbeurt van onze
wijk, het beeld ook niet meer op de kop van
de Bilderdijklaan stond. Ook moest het beeld
aan de eisen van deze tijd, met betrekking
tot montage en veiligheid, voldoen. Daarom
is er contact gezocht met de wijkbeheerder
Stadsdeel Zuid-West, Rob Rothengatter en
Marcel Keurhorst.
Door hen is er contact gelegd met Jasper
van der Graaf, van gemeente Apeldoorn met
de portefeuille Kunst in zijn beheer. De
noodzaak van de renovatie werd door de
gemeente ingezien, het bronzen beeld had
namelijk sinds de tachtiger jaren geen
onderhoud gehad. De gemeente zag de
waarde van dit mooie borstbeeld van onze

vaderlandse dichter in en wilde hem daarom ook graag in ere
herstellen. De gemeente Apeldoorn heeft reeds goede ervaringen
met Bert Binder van Binder Art Services BV uit Haarlem en kreeg van
hen de opdracht voor deze renovatie. Natuurlijk moet de sokkel in de
stijl van de reeds in de buurt staande sokkels passen en daarom is
er gekozen voor een hardstenen sokkel. In de beeldentuin van de
Belastingdienst zien we namelijk soortelijke sokkels.
Voor de gemeente is het belangrijk dat er een duurzame oplossing
voor ‘Joost’ werd gevonden, deze sokkels vergen weinig onderhoud
en gaan zeer lang mee. ‘Joost’ is een aantal weken in Haarlem
geweest en helemaal hersteld van de
tekenen des tijds. Door de gemeente
Apeldoorn is ‘Joost’ nu opgenomen op de
onderhoudslijst, zodat we hopelijk nog lang
plezier van hem zullen hebben.
De totale kosten van de renovatie gingen het
budget van de onderhoudsvereniging ver te
boven, de gemeente heeft daarom de
meerkosten op zich genomen.
Het hele proces is in nauw overleg met het
bestuur van de vereniging gegaan en wij
zijn als bestuur ook zeer tevreden over de
samenwerking met de gemeente. Erg blij
waren we dan ook dat we op zaterdag 28
september 2013 een feestelijke onthulling
van Joost konden vieren met een feestelijke
borrel.
Jolanda Beij- de Haas
Secretaris Coöperatieve onderhoudsvereniging
“Joost van den Vondel”
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Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

Beste wijkbewoners,
In overleg met het bestuur
van de wijkraad zijn wij blij
dat wij u hier weer kunnen
begroeten. Het lijkt het ons
leuk als u (nog) eens komt
buurten! We nodigen u uit
voor een kopje koffie en
laten u daarna graag ons
gebouw zien. Een uniek kijkje
achter de schermen dus, voor
u als buurman- of vrouw!
Kijkje bij de buren
Wanneer: Wo. 16 april 2014
Tijd: 19.00 - +/- 20.30 uur
Waar: bij de artiesteningang/
portier van Orpheus (ingang
Maduralaan).
Programma: We drinken eerst
een kopje koffie of thee in onze
artiestenfoyer. Dé plek waar de
artiesten voor hun voorstelling

een hapje eten of even fijn
kunnen ontspannen. Daarna
nemen we u mee op een tour
door ons pand waarbij collega’s
van de afdeling Toneeltechniek u
veel zullen vertellen over het
reilen en zeilen op en rondom de
tonelen.
Aanmelden: u kunt zich
aanmelden voor het kijkje bij de
buren door een e-mail te sturen
naar info@orpheus.nl met
daarin uw naam en het aantal
personen waarmee u komt.
Aanmelden kan tot woensdag 2
april. Na deze datum ontvangt u
een bevestiging van ons. Graag
tot ziens in Orpheus op 16 april
a.s. Uiteraard bent u ook op een
andere dag van harte welkom,
bij één van onze voorstellingen!

Het is zeker de moeite waard om
binnenkort te kijken naar het
programma van Orpheus om u
ervan te vergewissen dat u niets
mist.

l Guus Meeuwis – vrijdag 14

& zaterdag 15 maart 2014
kaarten € 35,50
Een avondvullend muzikaal
programma waarbij zijn verhaal en
de lach een grote rol spelen.

Een greep uit het programma
van de komende tijd:
l Paul de Leeuw – woensdag 5
& donderdag 6 maart 2014
kaarten vanaf € 24,00

l Staatsopera van Tatarstan –

De barbier van Sevilla
donderdag 13 maart 2014
kaarten vanaf € 35,00

Hilarische momenten afgewisseld

Het is één van de meest opgevoerde

door intieme persoonlijke

opera's en kreeg terecht de status

ontboezemingen.

van meesterwerk.

Apeldoorns kookboek voor de stad
De gemeente Apeldoorn brengt bijzondere kookboeken uit.
Niet letterlijk kookboeken om gerechten te bereiden, maar
kookboeken in figuurlijke zin die helpen bij het inrichten van
het landelijk gebied, de dorpen en binnenkort ook van de stad.
De auteurs Doesjka Majdandžić en Gerrit van Oosterom
verwoorden het als volgt:

Doesjka Majdandžić, stedenbouwkundige van de gemeente
Apeldoorn, vertelt op de jaarvergadering over de achtergronden van
het kookboek voor de stad. Voor wie met veel plezier in het
jubileumboek de stukken over de geschiedenis van onze wijk heeft
gelezen is deze lezing beslist een aanrader!

“Hoe lees je een kookboek? Wij bladeren vooral. Op zoek naar dat ene
recept van die lekkere taart, of de precieze bereidingswijze van die
vergeten groente. Een kookboek is dan ook geen roman die je van voor
tot achter hoeft door te lezen. Het is een naslagwerk waar je ook
halverwege in kunt vallen of alleen de plaatjes van bekijkt. Daarom
hoeft u ook niet te schrikken van deze ‘Dikke Apeldoorn’ van maar
liefst 450 pagina’s.
Het kookboek voor de stad is, net als zijn voorgangers voor de dorpen
en het landschap, geschreven om u inspiratie te bieden om samen het
bijzondere karakter van de stad Apeldoorn verder uit te bouwen. Het
kookboek is dan ook geen doel op zich maar een hulpmiddel. Gebruik
hem dan ook zo. We hebben hem in ieder geval op zo’n manier
ingericht dat u er makkelijk in kunt zoeken. Op uw eigen woongebied
of op een thema. Op zoek naar een tip voor zonnepanelen of juist de
historie van een wijk. U kunt het snel en makkelijk vinden en slaat
daarna het boek weer dicht. Om aan de slag te gaan met de stad.
En toch..... De stad is ook een boeiend verhaal. Door de bladzijden van
dit kookboek heen kun je lezen hoe er ruim honderd jaar is geworsteld
met dat dorp dat moest uitgroeien tot stad terwijl hij het eigenlijk
niet wilde. Dan wordt zo’n stad opeens ook een personage die
spannende avonturen beleeft en wordt dit kookboek ook een heel
klein beetje een biografie. Lees hem dus ook een keertje helemaal
door. Al is het maar van achteren naar voren....
Wijknieuws maart 2014
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Verzekeren?
Pensioen regelen?
Hypotheek regelen?
Prima, maar kies eerst
een goede adviseur!

Prins Willem Alexanderlaan 727
7311 ST Apeldoorn
Tel. 055-3558555 Fax 055-3558879
E-mail: info.apeldoorn@meeus.com
Website: www.meeus.com

Altijd thuis
in úw wijk

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

Van de stadsdeelmanager

Wisseling stadsdeelmanagers
Om maar met de deur in huis te vallen:
ik ga u verlaten. Niet als medebewoner
want ik blijf gewoon in De Sprengen
wonen, maar wel als stadsdeelmanager.
Bij de gemeente is besloten dat het weer eens
tijd is om de stadsdeelmanagers te laten
rouleren. Iets wat acht jaar geleden voor het
laatst, parallel met de
gemeenteraadsverkiezingen, is gebeurd. Ook
nu wordt de wisseling aan de
gemeenteraadsverkiezingen gekoppeld. Vanaf
april is er dan ook een ander als
stadsdeelmanager in Noordwest actief. Op het
moment dat ik dit stukje schrijf is nog niet
bekend wie naar welk stadsdeel gaat, maar op
het moment dat u dit leest waarschijnlijk wel.
Wie het ook wordt, ik vertrouw erop dat de
wijken van Noordwest bij hem of haar in
goede handen zijn. Op dit moment zijn we
allemaal bezig om op te schrijven wat er in
ons stadsdeel gespeeld heeft, nu actueel is of
naar verwachting nog gaat spelen. Dit om ons
werk goed te kunnen overdragen. Sowieso
goed om eens terug te kijken naar wat er de
afgelopen jaren eigenlijk allemaal gebeurd is.
Leuke en minder leuke dingen. Om met het
laatste te starten, in de tijd dat ik in

Noordwest stadsdeelmanager ben is ons
helaas een aantal mensen ontvallen. Leden
van de wijkraden of hun naaste familie of
buurtbewoners die ik vanuit het werk heb
leren kennen. Anderen zijn ziek geworden of
hebben het om andere redenen zwaar. Goed
om weer eens bij stil te staan en je te
realiseren dat we van geluk mogen spreken
als we gezond en wel met elkaar bezig mogen
zijn met het reilen en zeilen in de wijk. Onder
de minder leuke dingen reken ik ook situaties
waarin partijen elkaar niet konden vinden of
mensen niet kregen wat ze graag zouden
willen. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan
burenruzies die niet konden worden opgelost
of overlastsituaties. Maar toch ook wel aan de
geplande komst van een groot
asielzoekerscentrum op de Kleiberg in Orden
wat uiteindelijk niet doorgegaan is. In mijn
ogen een heel moeizaam en voor allerlei
partijen en mensen energievretend proces dat
veel beter had kunnen verlopen.
Er zijn natuurlijk ook heel veel goede dingen
gebeurd. Het stadsdeel bezien van noord
naar zuid: Kerschoten is op de kaart gezet
met Kerschoten Energie Neutraal. Mede
hierdoor zal de wijk in de nabije toekomst
stevige aandacht krijgen in de vorm van een

integraal toekomstplan voor de wijk. Een en
ander staat in de stijgers. In De Naald is een
flinke slag geslagen met het beheersbaar
houden van de situatie in en rondom de
kamerbewoningspanden. Op de Zwitsal
locatie, het grensgebied van De Vlijt en De
Parken, is een echte stadsbrouwerij gekomen
en broeien ook andere particuliere
initiatieven. Naar mijn overtuiging zal deze
locatie ook in de toekomst nog heel bijzonder
blijken te zijn en veel waarde aan de stad
toevoegen. Bij Berg en Bos wordt hard
gewerkt aan een goede oplossing voor de
parkeeroverlast van attracties en
evenementen en in Orden staat er nu heus
bijna een nieuw winkelcentrum. Kortom,
Noordwest is in ontwikkeling en zal dat ook
na mijn vertrek zeker blijven. Ik ben blij dat ik
daar mijn steentje aan heb mogen bijdragen
en wens u het beste voor de toekomst.
José Cvetanovic

Jaarlijkse Openbare Vergadering Wijkraad De Sprengen
Het bestuur van Wijkraad De Sprengen
nodigt u uit voor de openbare
jaarvergadering, welke wordt
gehouden op dinsdag 08 april 2014 in
zaal 2 van de Jachtlaankerk, Jachtlaan
143. De vergadering begint om 20.00
uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

U bent van harte welkom !!!!
De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering van
19 maart 2013.*
De notulen kunt u vinden op
www.wijkraaddesprengen.nl
onder Wijkraad → Jaarvergadering.
4. Algemeen jaarverslag over het jaar 2013.*
5. Financieel verslag over het jaar 2013.*
6. Bevindingen en verslag van de
kascommissie.

7. Decharge van het bestuur.
8. Benoeming kascommissieleden en
reservelid.
9. Bestuursverkiezing.
Het Dagelijks Bestuur draagt twee
kandidaat bestuursleden voor ter
benoeming en wel Jilke Veldman en
André Staal.
Leden van de vereniging kunnen tot vijf
dagen vóór de jaarvergadering (tegen)
kandidaten voor het bestuur schriftelijk
aanmelden bij Cor Bouman,
Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.

14. Wat verder ter tafel komt.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.
De met * gemerkte stukken liggen vanaf
19.30 uur in de zaal ter inzage.

10. P a u z e.
Apeldoorn, 15 februari 2014
11. Presentatie “Het Apeldoorns
stadskookboek”
verzorgd door Doesjka Majdandžić.
12. Vragen aan de stadsdeelmanager
Noordwest.
13. Vragen aan de wijkagent.

Namens het Bestuur van Wijkraad
De Sprengen
Roelof Boekhold, voorzitter
Cor Bouman, secretaris

Wijknieuws maart 2014
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055-5216510
herenkapsalon
dames en her
enkapsalon

K
nippen
i
bij Renée
Renée
é
Knippen
m
ééér dan alleen knippen!
méér

Schotweg 33
Schotweg
Apeldoorn
www.knippenbijrenee.nl
www.knippenbijrenee.nl

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

Van de wijkagent

2014....
Op het moment dat ik dit artikel schrijf, is het alweer de
laatste week van januari 2014.
De jaarwisseling is in Apeldoorn gelukkig zonder
noemenswaardige incidenten verlopen. Geen zwaar
gewonden door vuurwerk, geen geweld tegen hulpverleners
en geen grote vernielingen of branden.
Op de Koninginnelaan werd ’s nachts een brievenbus vernield
waarbij de daders direct konden worden aangehouden. Een
leuke zaak om het jaar mee te beginnen.
Maar dan het jaar 2014. Wat gaat dit jaar ons allemaal brengen. Het
wordt, in ieder geval, een jaar waarin binnen ‘politieland’ van alles
staat te gebeuren. Wij krijgen een nieuw uniform, een nieuw
vuurwapen (met bijbehorende scholing), inzet bij grote evenementen
waaronder de NSS-top in Den Haag en het WK voetbal.
Er wordt dus weer een flink beroep gedaan op de politiecapaciteit. En
dan te bedenken dat we ook de nodige inzet plegen om de ‘dagelijkse’
criminaliteit aan te pakken.
Op 15 januari jl. constateerden we dat er, vanaf 1 januari, 31
woninginbraken in Apeldoorn waren gepleegd. Zorgelijk. Als
wijkagenten zitten we eens per twee weken bij elkaar om de
prioriteiten af te stemmen en daarbij wordt de aanpak van veel
criminaliteit besproken. De aanpak van woninginbraken (samen met
een opgericht Woninginbrakenteam), aanpak van geweldszaken,
vernielingen en hennepplantages. Tegelijk vragen de wijkbewoners
ook om zichtbare politie (wijkagenten) in de wijk en meer controles op
het overtreden van verkeersregels.
Afgelopen weken hebben we extra aandacht besteed aan het
‘spookfietsen’ op de fietspaden langs de Zwolseweg, Jachtlaan en
Laan van Spitsbergen. Veel fietsers, vooral scholieren, fietsen op het
fietspad aan de verkeerde zijde van de rijbaan. Dit levert, naast
gevaarlijke situaties, ook ergernis op bij fietsers die wel aan de goede
zijde fietsen. Omdat de politie een tijd geen aandacht aan dit
probleem had besteed, heb ik ervoor gekozen om de scholieren eerst
te waarschuwen. Op scholen is de waarschuwing verspreid via het
dagrooster en het info-bord. Ook is er aangegeven dat er uiteindelijk
bekeurd zou worden. Een gewaarschuwd mens... Er is toch nog een
aantal boetes uitgedeeld. Dit gaf uiteenlopende reacties. Van ‘Goed
gedaan, moeten jullie ook elders doen’ tot ‘ga echte boeven vangen en
zijn jullie trots om kinderen te bekeuren’. Oftewel je doet het nooit
voor iedereen goed.

kind en het gezin een veiliger situatie
gecreëerd kan worden.
Vervolgens heb ik slecht nieuws gebracht
aan een familie over het overlijden van
een naast familielid. Je brengt dan niet
alleen het trieste nieuws, maar je verleent ook zoveel mogelijk hulp
aan de familie.
En dan kom je aan het bureau en hoor je een jonge collega zeggen:
‘Zo nu heb ik alle vormen van zelfdoding gehad’. Ze vervolgt: ‘Ik had
al een (trein)springer en iemand met een overdosis medicijnen, maar
nog geen verhanging’. ‘Nu ben ik bij een man geweest die zichzelf
had opgehangen.’ Ik keek haar aan en vroeg haar hoe het nu met
haar ging. Zij antwoordde dat zij het allemaal wel een plekje kon
geven. De betreffende collega is nog maar 21 jaar en heeft dus al het
nodige meegemaakt. Dit geldt ook voor veel andere collega’s. Dit
zijn dezelfde collega’s die ’s morgens een boete geven voor
‘spookfietsen’, een inbreker van de straat plukken, een
drugscrimineel aanhouden, toezicht houden in het
horeca/uitgaansgebied, toezicht houden bij de vele evenementen,
naar een ernstig verkeersongeval worden gestuurd, een reanimatie
opstarten, etc. Deze collega’s ziet u dan niet bij u in de straat. Ik zou
bijna zeggen, gelukkig maar....
Ronald de Man

Nieuwe leden
Wilt u zich aanmelden als lid van de Wijkraad De Sprengen dan
kunt u dat als volgt doen:
l Door het strookje met uw gegevens af geven bij één van de op
pagina 2 genoemde adressen.
l Door dit op te sturen naar Wijkraad De Sprengen, Postbus 10057,
7301 GB Apeldoorn
l U aan te melden per e-mail, adres is
info@wijkraaddesprengen.nl, wilt u wel uw gegevens
vermelden.
l Door het invullen van het formulier Gratis lid worden op de site
www.wijkraaddesprengen.nl.
U ontvangt dan automatisch een bevestiging.

Vervolgens gaan andere zaken, waar de inzet van politie/wijkagent
gevraagd wordt, ook door. Een opsomming van een paar zaken die in
een tijdsbestek van een week op mij afkwamen;
Scholen en ouders die mij benaderen omdat er onrust is over het
verspreiden van ‘intieme foto’s’ via de sociale media. Dit maakt veel
los bij scholieren en daarom is een gezamenlijke aanpak van scholen,
ouders en wijkagenten vereist.
Jeugdzorg vraagt om ondersteuning in twee gezinnen waar er
sprake is van huiselijk geweld. In een gezin hebben we ( jeugdzorg,
politie) zelfs een kind uit huis moeten halen. Het ging om een jong
kind, dus geen leuke klus. Hopelijk levert het ingrijpen van de
hulpverleners wel het gewenste resultaat op, namelijk dat voor het

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres:
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Postcode:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon:

...............................................................................

E-mail:

..................................................................................
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Een wijkbewoner aan het woord
Hoe veelzijdig kan iemand zijn. Een architect in ruste met een overvol programma gevuld met
allerlei activiteiten. Een boeiende wereld van kunst en architectuur gaat schuil achter de
voordeur van het huis van Kees (en Sonia) Woestenenk (75 jaar) aan de Joost van de Vondellaan.
Op 30 januari heb ik in de keuken mogen kijken en een blik geworpen op de alledaagse
bezigheden van Kees en zijn vrouw Sonia.
Verrast heb ik geluisterd naar de verhalen en rondgekeken in de kamer
en het kleine atelier aan huis van Kees Woestenenk.

Tot 2003 heeft Kees gewerkt als zelfstandig
architect. Hij heeft zijn beroep ruim 40 jaar
uitgeoefend, eerst in Amsterdam en vanaf
1975 in Apeldoorn. Markante sporen van
Kees in de Apeldoornse bouwwereld zijn de
appartementen bij de Mariakerk en boven
de Kijkshop, een kantoor op de Hoofdstraat,
hoek Kalverstraat, een aantal woningen in
Bouwhof Zuid, enkele villa’s en scholen
waaronder de Julianaschool aan de
Loseweg. Helaas is er bij laatstgenoemde
school naderhand een verdieping op
gebouwd. “Jammer” zegt Kees, “ik vind het
niet mooi en het past niet bij mijn
ontwerp.”
Naast het werk als architect heeft hij een
digitale bibliotheek voor de bouw
ontwikkeld. Een informatiesysteem waar nog
dagelijks door Kees aan wordt gewerkt. Het
systeem is intussen overgedragen en is straks
opgenomen in de Nederlandse
Conceptenbibliotheek voor de Bouw CB-NL.

Italië
Kleine beelden maakt Kees in het thuisatelier.
Voor de grote beelden reizen Kees en Sonia in
het voorjaar naar Italië. Hier wordt voor een
maand een appartement gehuurd in
Pietrasanta. Pietrasanta ligt aan de westkust
van Italië ten noorden van Pisa, vlakbij de
marmerstad Carrara. Hier werkt Kees in het
atelier van Fondazione Arkad, een voormalige
zagerij van marmer. Sonia maakt dan
meestentijds haar schilderijen in het
appartement.
Inmiddels zijn er veel en goede contacten met
de beeldhouwers ter plaatse. Op mijn vraag
of het plezierige vakanties zijn reageren Sonia
en Kees voor mij onverwacht. “Het zijn geen
vakanties, er wordt door ons heel hard
gewerkt. Af en toe op een zondag trekken we
er op uit of gaan we naar het strand.”

Andere kunst
Kees vertelt: “Vanaf mijn studietijd heb ik me
bezig gehouden met tekenen, schilderen,
foto, film en video, en beeldhouwen. Nu heb
ik me vooral op het maken van beelden
gestort.”
In de kamer aan de Joost van de Vondellaan
zie ik ook een heel mooie tekening van een

Geen beperkingen
Kees is tijdens zijn werk niet gebonden aan
regels. Als kunstenaar voelt hij zich een vrij
man in tegenstelling tot zijn oorspronkelijke
professie, het architect zijn, waar hij
gebonden was aan wet- en regelgeving. Kees
werkt als het mogelijk is ongekleed, afgezien
van stofbril en gehoorbeschermers.

vrouwenfiguur. Echter de beelden in huize
Woestenenk voeren de boventoon.

In het atelier zag ik
een paar grote
blokken marmer. Een
blok waarvan ik
denk “wat moet dat
nou worden?” Kees
begrijpt mijn vraag
en vertelt: “Ik begin
vaak te hakken
zonder idee wat het
gaat worden, het is
een kennismaking,
het begin van een
dialoog tussen het
materiaal en mij.
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Verder hakkend probeer ik een vorm te zien
en langzaam ontstaat zo het gewenste
figuur. Deze manier van werken wordt ‘taille
directe’ genoemd, in tegenstelling tot de
werkwijze van het hakken naar een vooraf
gemaakt model, wat veel andere
beeldhouwers doen.” Niet alleen het formaat
en de vorm van de steen maar ook het
materiaal is bepalend voor de gekozen vorm.
Het kan iets abstract zijn maar veelal wordt
het figuratief. “Ik laat me graag inspireren
door het menselijk lichaam, zowel man als
vrouw. Veel van mijn beelden zijn gepolijst of
vlak afgewerkt, zodat het samenspel tussen
vorm en materiaal optimaal tot zijn recht
komt’.”
De beelden zijn gemaakt van verschillende
steensoorten zoals marmer, albast, serpentijn,
springstone, speksteen en graniet. Kees heeft
een voorliefde voor marmer maar laat ook
werk zien van ander materiaal zoals hout.
Exposities
Sommige beelden zijn geëxposeerd in de
Galeries Sous-Terre in Lithoijen, Aalsmeer en
Ootmarsum. Ook Galerie MooiMan in
Groningen heeft kunst van de hand van

Kees. Tijdens de jaarlijkse manifestatie “Kunst
in de parken” is de kans groot dat u Kees aan
het werk ziet of u kunt zijn werk bewonderen
en afgelopen zomer was zijn werk te zien in
het ACEC gebouw tijdens de tentoonstelling
“Apeldoorn geeft zich bloot”.

Wat is uw mening?

Belangstellenden zijn - op afspraak - welkom
aan de Joost van den Vondellaan, waar veel
werken hangen en staan opgesteld. De
sculpturen zijn te koop, via de Exto website
www.keeswoestenenk.nl. Werk van Kees en
Sonia is ook te zien op hun gezamenlijke
website www.soniakees.nl.
Wonen in onze wijk De Sprengen
Kees en Sonia wonen met veel plezier in onze
wijk. “Een mooie wijk met een grote
diversiteit aan architectuur.” Het enige
minpuntje dat wordt ervaren is de regeling
rondom het parkeren.

Afgelopen week liep ik op een zonnige
dag door de wijk. Alles zat mee. Soms
tref je dat en zo ging het mij ook op
die dag. Snipperdag genomen, leuk
gesprek gehad bij de familie
Woestenenk, waar ik u in dit
Wijknieuws over vertel en dan ook nog
een zonnige dag.
Ik was trots op alles om mij heen. Wat
wonen we in een mooie wijk. Alles wat op
mijn pad kwam straalde. U herkent het vast
wel, dat “rijke” gevoel.
Een diversiteit aan leuke huizen en
architectuur. Veel groen, de openbare
ruimte was schoon en zag er goed verzorgd
uit. Veel spelende kinderen en weinig
verkeer. De wijk straalt rust uit.

Provincie 15 miljoen aan de gemeente
Apeldoorn heeft gegeven voor stedelijke
projecten, waaronder wegenonderhoud.
Daar gaat voor ons wegennet dus goed
komen.
Mijn vraag aan u is tweeledig. In de eerste
plaats “bent u ook zo trots op De Sprengen”.
Ten tweede vraag ik mij af of er zaken zijn
die er wat u betreft ontbreken.
Laat het ons weten via het Reactieformulier
op de website van de Sprengen
www.wijkraaddesprengen.nl.
Wij kunnen u uiteraard niets beloven maar
niet geschoten is altijd mis.
Hanneke Dusseldorp

Ik liep wat te mijmeren op weg naar huis en
dacht na over alles wat in onze wijk
aanwezig is. Zag op mijn route een
drukbezochte speeltuin, een basisschool,
kinderopvang, een middelbare school,
Berkenhove een aantal winkels en een
supermarkt. Aan het eind van de Koning
Lodewijklaan is nog De Loohof en aan de
Boszichtlaan komt een huis met
appartementen voor begeleid wonen. Dan
heb ik het nog niet over de nieuwbouw op
het terrein van het Julianaziekenhuis.
Voor mij weer een boeiende kennismaking
met wijkbewoners met het predicaat
“Kunstenaar” waarvoor ik Kees en Sonia
Woestenenk zeer erkentelijk ben.
Hanneke Dusseldorp

Natuurlijk zijn er ook zaken die verbetering
behoeven. Het asfalt bijvoorbeeld toont op
sommige plaatsen flinke gaten. Hopelijk
gaat daar binnenkort verandering in komen.
Vanmorgen las ik in de krant dat de

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
13-12-2013
24-12-2013

Initialen:
M.F. Fr.
E.J. E.
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25,00
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Nieuw wooninitiatief aan de Boszichtlaan
Het nieuwe wooninitiatief is een nieuw uniek en kleinschalig
permanent woon- en werkconcept voor jongeren met een
verstandelijke beperking. Op initiatief van ouders van jong
volwassenen met een verstandelijke beperking en
dhr. J. Aalbers, zorgondernemer met ruim 35 jaar ervaring
op diverse zorgterreinen, is dit woon- en werkproject voor
jongeren met een verstandelijke beperking gestart.
Als “thuisbasis” is gekozen voor Apeldoorn. Een prachtige stad met
een rijke historie, een plezierige sfeer en vele mogelijkheden voor onze
toekomstige bewoners.
Er is een prachtig pand aangekocht wat uitermate geschikt is (te
maken) voor een 24 uurs begeleid wonen- en werken traject voor 12
jong volwassenen. De toekomstige woning betreft een monumentale
villa, die de laatste jaren in gebruik is geweest als opvanghuis voor
vluchtelingen.
De villa is in 1920 onder architectuur van architect K.P.C. de Bazel
gebouwd, oorspronkelijk als kindertehuis. Omstreeks 1960 is het
geheel ingrijpend verbouwd, waarbij een derde bouwlaag is
aangebracht.
De prachtige Villa aan de Boszichtlaan 4 in Apeldoorn, bestaande uit
drie verdiepingen, wordt dus de nieuwe woning voor 12 jong
volwassenen tussen 20 en 30 jaar oud met een beperking.
Dit pand, met een oppervlakte van maar liefst 880 m² op een perceel
van circa 2500 m2 biedt een prachtige leefomgeving in een mooi deel
van Apeldoorn!
Elke jongere krijgt een ruime eigen kamer met gedeeld gebruik van
douche- en toiletfaciliteiten. Tevens is er een gezamenlijke woon- en
eetkamer en een prachtige ruime tuin rondom het huis.
Op de begane grond is een kamer beschikbaar voor een minder valide
bewoner. Deze kamer is ruimer en de tegenover gelegen badkamer is
aangepast.

Vanuit de Stichting Wooninitiatief Villande zal de begeleiding en
ondersteuning worden georganiseerd en aan de jongeren worden
aangeboden.
Naast ondersteuning bij wonen zal de stichting ook scholing en
trainingen gaan verzorgen en de begeleiding van werk- of
dagbesteding op zich nemen. Tenslotte is ook de invulling van vrije
tijd met o.a. sport, cultuur en ontspanning een belangrijk aspect in dit
concept waarvoor ook vrijwilligers worden ingezet.
De aanpassingen in de woning zijn in januari gestart. Naar
verwachting zullen de bewoners rond de zomer van 2014 hun nieuwe
woning kunnen betrekken.
Er zijn nog enkele woonplekken beschikbaar.
Voor informatie kunt u bellen met- of mailen naar dhr. J. Aalbers,
Website: www.wooninitiatief-villande.nl
Email:
Villande@hetnet.nl
Mobiel: 06-51568006

Website www.wijkraaddesprengen.nl
De website www.wijkraaddesprengen.nl wordt bijna
wekelijks geactualiseerd. De gemeentelijke bekendmakingen
kunt u vinden onder de kop Gemeente Apeldoorn. Als u klikt
op Bekendmakingen vindt u de publicaties van de laatste zes
weken.
U, als wijkbewoner, kunt ook zaken aandragen die u graag op de site
vermeld zou willen zien. Reacties op de site kunt u doorgeven met
het Reactieformulier zoals dat op de website is vermeld. Uiteraard
kunt u ook schriftelijk reageren. Het adres van de webmasters is
Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.
Op de site is ook een formulier opgenomen waarmee u zich kunt
opgeven als lid van de wijkraad.
Aan de website is een centraal e-mail adres gekoppeld, dit is
info@wijkraaddesprengen.nl.
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Binnen niet al te lange tijd zal de website geheel worden vernieuwd,
doelstelling daarbij is de mogelijkheid om snel op het door u
gewenste item te komen.
De webmasters, Hanneke Dusseldorp en Cor Bouman

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:
ÝÛ Û1 e Wormenseweg 350,
gebouw dok Zuid
ÝÛ ÛEglantier 404,
in het winkelcentrum
ÝÛ ÛL oolaan 41,
in gebouw Lindenhove

Of kom eens langs bij onze
woonzorgcentra:
Ý Woonzorgcentrum Avondzon,
Eendenweg 50
ÝÛ Woonzorgcentrum De Matenhof,
Warenargaarde 775
ÝÛ Woonzorgcentrum
De Veenkamp, Gemzenstraat 9
Direct contact?
Stuur een e-mail naar
info@degoedezorg.nl.
Bel 055 - 5765050.
Of kijk op www.degoedezorg.nl.

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

Pedicurepraktijk Marianne Reijerman-Spijkerbosch

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

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

