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Onlangs kwam ik in
gesprek met een
wijkbewoner naar
aanleiding van zijn
verontruste e-mail

over de verkeerssituatie in zijn straat. Zijn 
e-mail was wat theatraal getoonzet, zoals 
dat meestal wel gebeurt als mensen een
probleem aan ons voorleggen. Tijdens ons
gesprek bleek het echter een aardige en
genuanceerd denkende wijkgenoot te zijn,
die zichzelf al een redelijk beeld had gevormd
over de situatie en van de haalbaarheid van
zijn wensen.

Op één punt zat deze wijkgenoot er
behoorlijk naast en dat was met zijn beeld
van de wijkraad. Hij wist niet veel van de
wijkraad. Het Wijknieuws las hij niet en het
jubileumboek was niet meer dan een vage
herinnering. Dat hij ons had gevonden was
via via en door onze website. Hij was
verbaasd dat de problemen in zijn straat niet
bij de wijkraad bekend waren. In zijn beleving
had de wijkraad in iedere straat wel een
vertegenwoordiger die zorgde dat signalen
uit de straat bekend werden bij de wijkraad.
Ik moest hem uitleggen dat de situatie
anders is. Dat het wijkraadsbestuur
momenteel uit drie personen bestaat (één
kandidaat heeft zich na benoeming op de
jaarvergadering alsnog teruggetrokken) en
dat we dringend verlegen zitten om
uitbreiding (hint). Dat we onze wijkbewoners
graag ondersteunen, maar dat we daartoe
wel de signalen moeten ontvangen.
Aan het einde van ons gesprek spraken we af
dat ik zou onderzoeken of de gemeente
bereid was naar zijn wensen te luisteren en
mijn wijkgenoot zou het draagvlak in de
straat voor zijn ideeën in kaart brengen.
Draagvlak is immers belangrijk om iets voor
elkaar te krijgen.

Wat het gesprek mij heeft opgeleverd is,
naast de prettige kennismaking met een
wijkgenoot, het bewustzijn dat we als
wijkraad - ondanks het Wijknieuws, de
website en ons netwerk - een fors deel van
onze wijkgenoten niet bereiken. Ik kan
daarvoor meteen een hele hoop redenen en
excuses opvoeren, maar het feit is helder. Dat
zou ik graag veranderen. Een stukje als dit in
het Wijknieuws doet daar echter weinig aan,
dat is al gebleken. Tenzij… Tenzij ik een
beroep op u mag doen, u die het Wijknieuws
wel leest.

Wilt u ambassadeur van de wijkraad zijn?
Wilt u ons met raad en daad helpen zodat de
wijkraad meer wijkgenoten kan helpen en
dat meer wijkgenoten de wijkraad weten te
vinden? Ik weet dat er in onze wijkraad veel
werkkracht, creativiteit en kunde aanwezig is.
Als we die weten te bundelen wordt het
wonen in onze wijk nog fijner, niet alleen nu,
maar ook in de toekomst. Mag ik op u
rekenen? Hoe u ons kunt bereiken leest u op
de linkerzijde van deze pagina.

Is het u overigens opgevallen dat u
Wijknieuws nummer 50 in handen heeft? In
het voorjaar van 2002 verscheen het eerste
nummer in deze magazinevorm en sindsdien
zijn er jaarlijks vier verschenen. Wilt u ze nog
eens terugbladeren? Dat kan! Ze staan
vrijwel allemaal op onze website.

Tot slot wens ik een fijne zomer. Als het
goede weer van dit voorjaar de voorbode is
van het weer van deze zomer, dan is er
gelegenheid genoeg om samen met uw
buren leuke dingen te doen in de buurt.

Roelof Boekhold

Van de voorzitter

Gemeente Apeldoorn: 
Al de diensten van de gemeente Apeldoorn 
zijn op werkdagen bereikbaar van 08:00
tot 17:30 uur via telefoonnummer 14055.

Burgers en instellingen kunnen dat
nummer bellen voor het melden van
problemen op het gebied van wegen,
groen, milieu, straatmeubilair, zwerfvuil 
en vernieling.

Ambassadeurs gezocht!



Op 8 april jl. heeft de jaarvergadering
van de wijkraad plaatsgevonden.
Aanwezig waren vertegenwoordigers
van diverse politieke partijen, de
vertrekkende en nieuwe
stadsdeelmanager, onze wijkagent, de
voorzitter van wijkraad de Naald en
natuurlijk een aantal wijkbewoners.
Omdat u mogelijk niet in de
gelegenheid bent geweest hierbij ook
aanwezig te zijn geef ik u een korte
impressie van deze bijeenkomst.

De aanwezigen werden gastvrij ontvangen
door het bestuur en maakten onder het
genot van een kopje koffie  of thee gebruik
van de gelegenheid om te netwerken en
hernieuwde kennismakingen op te doen. 

Nadat een ieder had plaatsgenomen in de
zaal werd de bijeenkomst geopend door de
voorzitter Roelof Boekhold. Roelof nam de
aanwezigen mee in de activiteiten en
gebeurtenissen van het afgelopen
bestuursjaar. 
Roelof heeft een oproep gedaan om
eventuele kandidaat bestuursleden aan te
dragen Hier is gehoor aan gegeven door
Andre Staal en Jilke Veldman. Er hebben zich
geen tegenkandidaten aangemeld en beide
kandidaten worden benoemd tot lid en
hiermee onder applaus van de aanwezigen
door de voorzitter gefeliciteerd.

Cor Bouman wordt door de voorzitter
gefeliciteerd met zijn 12,5 jarig
bestuurslidmaatschap ultimo 2013. Aan hem
is een dinercheque overhandigd.

Vervolgens was het woord aan Cor Bouman
die in zijn verslag inging op de gezonde
financiële situatie van de wijkraad. De
kascommissie, bij monde van de heer Julsing,
het 2e kascommissielid mevrouw To van Swol
heeft zich helaas i.v.m. verplichtingen elders
afgemeld voor dit overleg, stelt dat de
jaarrekening en onderliggende stukken op
orde zijn. Hij adviseert de leden en het
bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid, het geen
vervolgens is gebeurd.

Daarna kreeg onze wijkagent Ronald de Man
het woord. Binnen het politieapparaat is het
een bewogen jaar geweest. Door het
ontstaan van de Nationale Politie werden
Overijssel en Gelderland samengevoegd. Er
wordt nogal wat gewijzigd binnen het
politieapparaat. Daarnaast vragen het groot
aantal evenementen en de reguliere politie-
werkzaamheden veel aandacht. Het en der
kwamen er wat vragen uit de zaal die zijn
beantwoord, maar mocht u nog met een
vraag zijn blijven zitten neem dan contact op
met Ronald. Zie hiervoor zijn
telefoonnummer en emailadres in dit
wijknieuws.

Na de pauze werd Doesjka Majdandzic
welkom geheten. Zij kwam het Apeldoorns
Stads Kookboek presenteren. Je moet hierbij
niet denken aan een heerlijke stamppot
gemaakt in Apeldoorn maar het zijn ideeën
van de gemeente Apeldoorn waarmee
inwoners, projectontwikkelaars,
woningcorporaties, (landschap)architecten en
de gemeente zelf aan de slag kunnen. De
ingrediënten zijn dan ook geen wortelen en

uien, maar je moet dan denken aan tuinen,
schuren, bomen, huizen, wegen, grote
gebouwen e.d. De verwachting is dat het
definitieve kookboek in september uitkomt
en ook op de website van onze wijkraad is in
te zien. Wilt u de conceptvorm inzien, neem
dan contact op met onze voorzitter Roelof
Boekhold.

Nadat Doesjka onder dankzegging en een
presentje heeft afscheid genomen, heeft de
nieuwe stadsdeelmanager Wim Bergink zich
voorgesteld. Wim is de opvolger van José
Cvetanovic. Onder dankzegging van de zeer
plezierige samenwerking met Jose hebben
wij van haar afscheid genomen. José bedankt
de aanwezigen voor de goede contacten en
het vertrouwen dat in haar is gesteld.

De belangstelling voor deze vergadering was
wat groter dan andere jaren maar het zou
fijn zijn als eens wat meer wijkbewoners
komen kennis maken met de zaken die zoal
spelen in de wijk. Zien wij u volgend jaar ook?

Hanneke Dusseldorp

Terugblik op de jaarvergadering 
van de Wijkraad
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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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Sinds juni 2013 maak ik deel uit van de Wijkraad De Sprengen.
Om een indruk te geven wat er zoal speelt in de wijkraad kan
ik het volgende met u delen. Tijdens de diverse
bestuursvergaderingen word je al snel geïnformeerd over
lopende zaken. Onze wijk maakt deel uit van het stadsdeel
Apeldoorn Noord West.

Iedere wijkraad heeft bestemmingsplannen en andere zaken die
raakvlakken hebben in de diverse aangrenzende wijken. De wijken
waar wij als wijkraad in mee denken en besprekingen voeren zijn: 
"de Parken"; "de Naald"; "Berg en Bos" en de wijk "Brink en Orden". 
In de diverse overlegvergaderingen met de gemeente Apeldoorn werk
je dan ook samen.

Stadsdeelplan
In het Stadsdeelplan komen diverse zaken aan de orde. Het gaat over
groen in de wijk, verkeer en veiligheid, openbare ruimtes, sociale
samenhang maar ook wijkspecifieke wensen.
Steeds meer is aan de orde dat wij, als burgers, meer
verantwoordelijkheden krijgen waarbij het leefbaar houden en
verbeteren van onze woonomgeving van ons allemaal is. Het is een
punt van belang dat er een goede samenwerking is met andere
wijkraden.
De onderdelen, genoemd in het stadsdeelplan, zijn terugkerende
agendapunten voor bespreking in de bestuursvergaderingen, waar
ook onze wijkagent gesprekspartner is m.b.t. sociale samenhang en
verkeer. Informatie wordt dan met elkaar gedeeld en besproken hoe 
te handelen. Hier is ook van groot belang dat de burger zijn
woonomgeving kent en daar ook actie kan en wil ondernemen.
In de wijkraad zijn diverse taken verdeeld, waarbij verkeer en inrichting
openbare ruimte (grijs en groen) de speerpunten zijn waar ik mijn
aandacht voor heb. In dat kader is een aantal overlegvergaderingen
geweest waarbij ik onze wijkraad vertegenwoordig.

Lopende projecten
� De provincie heeft voor dit jaar extra gelden ter beschikking gesteld
voor het asfalteren van wegen. Het zgn. Asfaltproject 2014. In onze
wijk komen daarvoor in aanmerking de Boszichtlaan, een deel van de
ventweg Jachtlaan een deel van de Koning Lodewijklaan. Tijdens een
voorgesprek wordt aangegeven waaruit het onderhoud zal gaan
bestaan, waarbij een informatieavond voor bewoners zal worden
gepland.

� In het kader van groot onderhoud, zoals aan de Aquamarijnstraat,
komen er diverse ingrijpende zaken aan de orde. De gehele straat gaat
eruit en wordt opnieuw ingericht. In het overleg komen ook wensen
van bewoners en wijkraad aan de orde. Bij dit soort overleg komt
regelmatig de snelheid van het verkeer aan de orde. Veelal is dit een
kwestie van mentaliteit van de weggebruiker. Het blijkt steeds weer
dat verkeer remmende maatregelen en/of bekeuringen niet effectief
genoeg zijn. 

� Overleg met de gemeente op het stadskantoor n.a.v. een onderzoek
m.b.t. tot het parkeren en de evenementen rondom Berg en Bos is
onderwerp van gesprek met de wijkraden Berg & Bos en Brink &

Orden. Om een goede balans te
vinden voor de woonomgeving is
er niet altijd een eenvoudige en
doeltreffende oplossing
voorhanden. Voor wat betreft de
evenementen zal er beter
afgestemd worden met de
wijkraad om overlast te
voorkomen.

� In het kader van 'Heel
Apeldoorn is Rein"organiseerde
de afdeling Beheer en
Onderhoud van de gemeente
Apeldoorn een bijeenkomst.
Vorig jaar is dit project kleinschalig opgezet. 
Op www. participatiekaart.nl zijn ruim honderd projecten in
Apeldoorn, waarbij burgers initiatief vertonen om gezamenlijk een
project te organiseren. Of het nu gaat om het beheer van een
ecologische tuin in de openbare ruimte of een jaarlijkse opruimactie
of een buurtbarbecue organiseren. De bijeenkomst had als doel
aanpak van zwerfafval. Voorbeelden werden gedeeld door korte
presentaties vanuit de wijk Brink en Orden alsmede de activiteiten bij
het kanaal. 
Behalve dat het nuttig is dat wijkbewoners bv. het zwerfvuil
aanpakken is het ook gezellig, waarbij je de buren en de buurt beter
leert kennen. Belangrijk is om een ieder er bij te betrekken van jong
tot oud. Wijkbeheer heeft vrij recent dit onderwerp onder de aandacht
gebracht met een artikel in de Stentor en bij het basisonderwijs voor
bewustwording bij de jeugd. Als afsluiting van een leerproject hebben
leerlingen van de groepen 3 en 4 van de basisschool 'De Korenaar" een
middag zwerfafval in de wijk opgeruimd. Zie ook het verslag elders in
dit nummer. Tijdens de brainstormsessie kwamen ook
hondenuitlaatplaatsen en de overlast buiten deze plekken aan de
orde. Ook daar geldt bewustwording van jong en oud om afval zelf op
te ruimen. In een volgende sessie zal dit zeker weer aan de orde
komen. Kortom hoe houd je de woonomgeving schoon en hoe kun
zowel jong als oud activeren om mee te doen.

Klagen loont absoluut niet

Stichting Klean heeft als doel het terugdringen van afval in
Nederland. Zeker voor de jongeren onder ons is het de moeite waard
om eens te surfen op hun website www.kleanworldwide.nl Een
stelling op deze website zet je toch aan het denken.

Als 25% van de Nederlanders zich voorneemt om dagelijks één stuk
zwerfvuil op te rapen dan hebben we een nieuw probleem… 
er ligt dan te weinig! 

De gemeente brengt met onderstaande tekst dit project onder de
aandacht, waarbij de social media ook een rol in speelt.

Trots op Apeldoorn? Houd het schoon en word ook Rein! 

Activiteiten van een bestuurslid 
van de wijkraad

lees verder op pag. 7



Springt eruit 
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78

Apeldoorn



7Wijknieuws juni 2014

Beste wijkbewoner,

Per 1 april heb ik het stokje overgenomen van José Cvetanovic als
stadsdeelmanager van het stadsdeel Noordwest – en dus ook van de
wijk De Sprengen. Deze wisseling van stadsdelen is door ons,
stadsdeelmanagers, zelf in gang gezet en ik begin dus met veel
enthousiasme aan deze nieuwe uitdaging in een nieuw stadsdeel.
Hoewel nieuw, toch niet helemaal. Ik woon inmiddels ruim 30 jaar in
Apeldoorn en ik heb al die tijd net niet in, maar wel vlak bij De
Sprengen gewoond. Dan is het leuk om nu ook op een andere manier
met deze wijk kennis te mogen maken.

De afgelopen 8 jaar werkte ik als stadsdeelmanager in het stadsdeel
Noordoost, dus het werk zelf is niet nieuw voor mij. Mijn rol is vooral
die van verbinder, van intermediair, tussen het stadhuis en de wijk /
het stadsdeel. Ik wil weten wat er speelt in de wijk, waar er
problemen zijn, waar er vragen of ambities zijn. En vervolgens
daarmee natuurlijk aan de slag gaan. Bevorderen dat wij hier als
gemeente goed op in spelen, of de verbinding leggen met het
welzijnswerk, woningcorporaties of wijkagent. Kortom, schakelen,
verbinden, aanjagen om te zorgen dat de wijk leefbaar blijft. Maar
uiteraard heeft de wijkraad hier ook een belangrijke rol in. Ik ben het
eerste aanspreekpunt voor de wijkraad binnen de gemeente en
probeer hen zo goed mogelijk te adviseren en te ondersteunen.

Wat ik erg belangrijk vind is
samenwerking. Als het gaat om de
leefbaarheid in de wijk heeft de
gemeente daarin een rol, maar ook
diverse maatschappelijke organisaties en
niet in het minst u, als bewoner. De wijk
maken we samen. En ik wil daar graag
samen met u mijn steentje aan
bijdragen. Ik heb er zin in. Graag tot ziens in de wijk,

Hartelijke groet,
Wim Bergink

NB: wilt u contact met mij dan kan dat via de wijkraad, maar u kunt
mij uiteraard ook rechtstreeks benaderen. Dat kan via het algemene
telefoonnummer van de gemeente (14 055) of per mail:
w.bergink@apeldoorn.nl. En u kunt mij volgen via twitter:
@055Noordwest. Ik probeer daarop regelmatig korte berichtjes te
plaatsen waarvan ik denk dat ze voor inwoners van het stadsdeel
Noordwest interessant kunnen zijn.

Van de stadsdeelmanager

Sociëteit Berkenhove opende op 6 mei haar deuren. De
sociëteit is een laagdrempelige plek waar buurtbewoners uit
de wijk van Spainkbos/De Sprengen elkaar kunnen
ontmoeten en mee kunnen doen aan activiteiten. 

Buurtbewoners zijn welkom in de sociëteit voor een kopje koffie,
maar ook voor contact en gezelligheid met andere leden. Een keer
per maand worden er bijeenkomsten georganiseerd, speciaal voor de
leden. Een interessante film, een diner met iets extra’s, een boeiende
lezing, of een kleinschalig cabaret. Sociëteit Berkenhove is een
initiatief van Atlant Zorggroep, Kruisvereniging Zorgsaam en
Wisselwerk. Het lidmaatschap van de sociëteit is gratis. Voor de
activiteiten wordt een geringe bijdrage gevraagd.

De officiële opening was op 6 mei en werd gevolgd door een
feestelijke maaltijd. Voor meer informatie over het aanvragen van
het lidmaatschap van de sociëteit kunt u terecht bij het
Informatiepunt van Berkenhove aan de Koning Lodewijklaan 387b in
Apeldoorn. Sociëteit Berkenhove is ook telefonisch te bereiken via
055-3694400 op per mail societeitberkenhove@atlant.nl

Een ontmoetingsplek
voor buurtbewoners

vervolg  Activiteiten van een bestuurslid van de wijkraad,
pag. 5

Of het nu is door afval in de afvalbak te gooien, de hond uit te laten op
een hondenuitlaatplaats of een opruimactie in de buurt te organiseren:
iedereen kan Rein zijn. 

Heeft u opruimspullen nodig voor een actie in uw straat? Neem dan
contact op met de gemeente Apeldoorn via rein@apeldoorn.nl. De
gemeente stelt opruimspullen, zoals prikstokken en vuilniszakken,
beschikbaar. Kortom alles wat u nodig heeft om een steentje bij te
dragen aan een schone leefomgeving. 

Facebook: like Rein! 

Deel uw actie via Facebook Heel Apeldoorn is
Rein en motiveer anderen om mee te
werken. Op deze pagina vindt u ook tips
en andere opruimacties. Ga dus gauw naar
Heel Apeldoorn is Rein en like de pagina!
Heeft u geen Facebook? 
Mail dan foto’s en informatie over jouw actie naar rein@apeldoorn.nl. 

Waarom Rein? 
Met het project Heel Apeldoorn is Rein willen de gemeente
Apeldoorn, de woningbouwcorporaties en Circulus inwoners
enthousiasmeren en meer betrekken bij het opruimen/schoonhouden
van de eigen omgeving. Met als doel dat inwoners zich ervan bewust
worden dat zij met een relatief kleine inzet veel kunnen betekenen
voor een schonere buurt.
De wijkraad heeft een belangrijke rol in onze mooie gemeente
Apeldoorn.



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

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn

055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl

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
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Vrijwilligerswerk 
een deel van sociale samenhang
In onze samenleving is het werk van
vrijwilligers van onschatbare waarde en
niet meer weg te denken. Sectoren zoals
onder andere in de zorg,op  scholen,
besturen en kerkelijke instellingen is het
werk op vrijwillige basis
onontkoombaar. Maar ook in je eigen
kleine woonomgeving is belangstelling
van en voor de ander onmisbaar. Het
samenbindende karakter van
activiteiten moet niet worden vergeten.
Dat geldt zowel voor jongeren als
ouderen.

Ook in onze wijk De Sprengen worden op
allerlei gebied door vele vrijwilligers hand-
en spandiensten verleend.  Voor het vijfde
jaar is een groep vrijwilligers  weer van start
gegaan op de begraafplaats aan de
Soerenseweg.  Deze begraafplaats, midden
in onze woonwijk, ruim 16 ha is een
rustplaats van Apeldoornse geschiedenis en
zonder twijfel het belangrijkste
cultuurhistorische monument in onze wijk,
kortom een natuurpark, waar de tijd lijkt stil
te staan. Het is een oase van rust geworden
m.b.t. flora en fauna.  Met veel voldoening
worden  oude graven schoongemaakt en
opgeknapt.  Het afgelopen jaar 2013 is
afgesloten met 21 vrijwilligers. Vele
vrijwilligers zijn niet woonachtig in de wijk
De Sprengen, maar hebben op de een of
andere manier betrokkenheid met deze vorm
en werken hier vrijwillig aan mee. 
De activiteiten leverde ook een nominatie op
voor het Monuta Charity Fund.  Monuta geeft
al ruim 12 jaar, jaarlijks een deel van haar

winst aan lokale initiatieven, die gericht zijn
om mensen te ondersteunen die een dierbare
hebben verloren.  Ons vrijwilligerswerk, het
opknappen, schoonmaken en bijhouden van
oude graven sluit hierbij aan. In het afgelopen
seizoen hebben wij onze werkzaamheden
uitgebreid met bijzondere klussen zoals het
(bij)schilderen van verwaarloosde teksten op
graven. Het lijmen en herstellen van kapot
gevallen glazen grafplaten. Waar mogelijk
worden scheefhangende grafplaten en
omgevallen grafstenen zonder risico van
breuk weer vast- of rechtgezet. De
werkzaamheden worden regelmatig
afgestemd met de gemeente en de beheerder
van de begraafplaats.
Ook is In het afgelopen seizoen een begin

gemaakt met het digitaliseren van de graven
op www.online-begraafplaatsen.nl  Een site
die geraadpleegd wordt door de
genealogisch onderzoeker.

Elke woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00
zijn zowel mannen als vrouwen bij mooi-
droog weer bezig met deze activiteiten.
Voelt u zich aangesproken en wilt u dit jaar
ook deel uitmaken van deze enthousiaste
groep, neem dan eens een kijkje op een
woensdagmiddag. Uiteraard kunt u ook
contact opnemen met Hans Kaal 055-
5220824 of André Staal 055-3556571.

André Staal

Basisschool De Korenaar was een van de
basisscholen in Apeldoorn die mee
hebben gedaan met de actie.

De groepen 1 t/m 5 hebben in januari en
februari gewerkt rondom het thema
"Opgeruimd staat netjes".  Na de
kerstvakantie is eerst begonnen om de
rommel, maar vooral de vuurwerkresten, op
te ruimen op het schoolplein.  Er is gelezen
en gesproken wat een vuilnisman doet en
hoe het afval verwerkt wordt. Ook is
stilgestaan bij hoe je het afval kunt scheiden. 

Als afsluiting van het thema was het dan ook
nuttig en zinvol om met de actie 'Heel
Apeldoorn Rein" het geleerde in de praktijk
toe te passen. Voorlichting is gegeven door
de gemeentewerkers. 
Dinsdag 5 maart jl. hebben alle kinderen een
hesje, een prikker en per groep een vuilniszak
gekregen.
Wat lag er veel afval en de kinderen hebben
allemaal hun best gedaan om zoveel
mogelijk op te ruimen. 
De kinderen schreven in het
schoolnieuwsblad het volgende: We hebben

afval opgeruimd met een prikstok. En met
een vuilniszak. Het was heel leuk! Bij het
voetbalveldje hebben we vuurwerk
opgeruimd. Bij een boom lag veel vuurwerk.
Hier waren we met elkaar. We hebben veel
gevonden. Het was leuk!!!!!
In totaal hebben de
kinderen die middag 
34 kilo afval
opgeruimd.

Heel Apeldoorn Rein



Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189
Ugchelen

Welkom

Voor meer informatie: 
Kinderopvang Snoopy

Buitenschoolse opvang Woodstock
Tesselschadelaan 2, Apeldoorn

tel.: (055) 355 55 77
www.kinderopvang-snoopy.nl
info@kinderopvang-snoopy.nl

Dicht bij huis
een tweede thuis!

Kinderopvang Snoopy en Buitenschoolse opvang Woodstock

Jubileum
 Snoopy en Woodstock
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30 JAAR!

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

éRRReRi bijnippen bijKKKnK
éér dan alleen knippen!mmé

 
Apeldoorn
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Begin april van dit jaar werd Apeldoorn -
Noordwest in de late avond
‘opgeschrikt’ door een politiehelikopter
die laag over de wijk vloog. De heli
assisteerde bij de zoekactie naar een
woninginbreker. Er werden vervolgens
door verschillende mensen vragen
gesteld over de inzet van de
politiehelikopter.  Dit was voor mij
aanleiding om hierover een artikel te
schrijven en u uitleg te geven over de
inzet van politiehelikopters. 

Om u goed te kunnen informeren heb ik
contact opgenomen met collega Jan Brand
die in het verleden in Apeldoorn heeft
gewerkt en nu waarnemer is bij de
Luchtvaartpolitie. Hij heeft mij van
(technische)informatie voorzien welke ik u
niet wil onthouden.   

Is dat een politiehelikopter?
De politie surveilleert niet alleen op de weg,
maar ook op het water, het spoor en in de
lucht. In de lucht gebeurt dit met helikopters.
Met de inzet van de helikopter ondersteunt
de Luchtvaartpolitie de Nederlandse politie
24 uur per dag, dus ook ‘s nachts.
De politie zet de helikopter altijd in met een
goede reden. Het kan voorkomen dat de
helikopter in de vroege ochtend, ’s avonds of
‘s nachts boven uw huis vliegt in verband
met een politie-inzet op de grond. Zo
ondersteunt de Luchtvaartpolitie de
Nederlandse politie 24 uur per dag met acht
helikopters. Met behulp van de politieheli
kunnen eenheden op de grond slagvaardiger
en sneller optreden bij incidenten, zoals
roofovervallen en vermissingen. Niet elke
helikopter is een politiehelikopter. Defensie
en traumateams vliegen ook met
helikopters. De traumaheli is van hetzelfde
merk en type als van de politie, namelijk een
Eurocopter EC 135.

Wat doet de politieheli boven mijn huis?
De bemanning van de helikopter bepaalt de
hoogte van het toestel aan de hand van de
omstandigheden, die noodzakelijk zijn voor
het slagen van de politie-inzet.  Een
politieheli mag voor het vervullen van de
politietaak afwijken van de wettelijke
minimumvlieghoogte. De bemanning van de
politiehelikopter volgt de best mogelijke
training in binnen- en buitenland om in
moeilijke en bijzondere omstandigheden
veilig te kunnen opereren.

‘Bedenk dat als u een politieheli hoort of
ziet, deze deel uitmaakt van de activiteiten
van de politie om uw directe omgeving
veiliger te maken’. 
Om u nog meer van dienst te zijn, kunt u het
twitteraccount @depolitieheli raadplegen of
er informatie beschikbaar is over de
aanwezigheid van een politieheli bij u in de
buurt.

Hoe worden de helikopters aangestuurd?
Er vinden geplande vluchten plaats op basis
van IGP (informatie Gestuurde Politie) en ad
hoc naar aanleiding van incidenten. Sinds
eind 2011 hanteert de politie de zogeheten
‘rodeknop-procedure’. Deze procedure houdt
in dat als via 112 een overval of ander ernstig
incident wordt gemeld, niet alleen de
betrokken politieregio wordt geïnformeerd,
maar ook de Luchtvaartpolitie. Die zal snel
een toestel de lucht insturen of – als deze al
vliegt – naar het betreffende incident
dirigeren. Daar neemt de bemanning contact
op met de politie bij u in de buurt. Hierdoor
gaat geen kostbare tijd verloren als
ondersteuning van de politie op de grond
noodzakelijk is. De afgelopen tijd was de heli
meer en meer succesvol bij het oplossen van
diverse misdrijven, waarbij aanhoudingen
zijn gemaakt dan wel vermisten werden
teruggevonden.

Hoe ziet de luchtvloot er uit?
De luchtvloot van de politie bestaat uit zes
lichte helikopters van het merk Eurocopter,
type EC135 en twee middelzware helikopters
van het merk AgustaWestland.

Welke specifieke apparatuur is aan boord van
de toestellen?
De helikopters hebben de allernieuwste
opsporings- en waarnemingsapparatuur
waaronder het zogeheten airborne-
videosysteem. Hiermee zijn digitaal hoge
resolutiebeelden te maken, waaronder
warmtebeelden. Naast het feit dat deze

beelden worden vastgelegd in de heli kunnen
ze ook worden uitgezonden. Via een landelijk
dekkend videonetwerk zijn de hoogwaardig
beveiligde beelden ook beschikbaar voor
meldkamers van de plaatselijke politie. 

Waar zijn de helikopters gestationeerd?
De helikopters staan doorgaans op Schiphol-
Oost, Volkel en Rotterdam maar kunnen ook
op andere locaties (bv Twente, Apeldoorn-
Teuge) worden gestationeerd, als dit voor het
vervullen van de politietaak noodzakelijk is. 

Welke specificaties hebben de toestellen?
De Eurocopter EC 135 P2+ is een bekende
helikopter in hulpverleningsland. Het toestel
wordt ook gebruikt als traumaheli. Het
toestel kan 4-6 personen vervoeren en is
uitgerust met twee Pratt en Whitney 206 B2
motoren van elk 447 PK. Het maximaal
startgewicht is 2910 kg. De Duitse/Franse
helikopter heeft een vliegbereik van 635 km.
Het toestel heeft een vierbladige hoofdrotor
en een Fenestron staartrotor. De lengte van
het toestel is 10,2 m, de breedte 10,20 m
(rotor) en de hoogte 3,51m.

De AgustaWestland AW 139 is voor
politiebegrippen een luchtreus. Het toestel
kan maximaal 15 passagiers vervoeren en is
uitgerust met twee Pratt Whitney PT6C-67C
motoren van elk 1679 PK. Het maximaal
startgewicht bedraagt 6800 kg. Deze
helikopters van Italiaanse makelij hebben
een vliegbereik van 1061 km (zonder reserve).
Het toestel heeft een vijfbladige hoofdrotor,
een vierbladige staartrotor en een intrekbaar
landingsgestel. De lengte van het toestel is
16,62 m, de breedte van de rotor is 13,80 m en
de hoogte 4,98 m.

Hierbij hoop ik dat ik u voldoende informatie
over de politiehelikopters heb kunnen geven.
Een mocht u de politieheli weer horen, denk
er dan maar aan dat wij met z’n allen
proberen  uw buurt veiliger te maken!

Ronald de Man 

Helikopter boven mijn huis

Van de wijkagent
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Op bezoek bij de Stichting ’k LEEF!

Gelukkig heb ik met de Stichting als
bezoeker nog niets te maken gehad. Wat
jammer zeg ik nu ik op bezoek ben geweest
namens de redactie van de wijkraad, dat de
Stichting niet al vele jaren langer bestaat.
Het inloophuis bestaat namelijk sinds 2006.
Zou het er eerder geweest zijn dan zouden
een aantal vrienden van mij maar ook zeker
mijn inmiddels overleden vader hier een
rustpunt hebben gevonden. Niet dat wij dat
niet thuis hebben geboden, maar bij de
Stichting ’kLEEF zijn lotgenoten waarmee je
verdriet, onbegrip, angsten en boosheid kan
delen. Mensen die ervaring hebben met deze
ziekte, een ziekte die je leven danig
overhoop kan halen. Een veel gehoorde
opmerking is: “mijn leven voor en mijn leven
na de kanker.”
Een luisterend oor, begrip en steun, in vaak
zeer emotionele tijden. 
Vandaag heb ik een afspraak gemaakt en ben
ik een kijkje gaan nemen bij het inloophuis. 

Roparun
Het mooi verbouwde pand van de Stichting is
in 2005 aangekocht door de Stichting
Roparun. Roparun is een goede doelen
organisatie die met name doelen sponsort op
het gebied van kanker. Roparun loopt voor dit
doel met circa 250 teams ieder jaar een non-
stop estafetteloop van Rotterdam naar Parijs.
Het geld dat hiermee bij elkaar wordt

gelopen gaat naar projecten zoals de
Stichting ’kLeef.
De Stichting Roparun was destijds zo onder
de indruk van het doortimmerde business
plan van de Stichting ’kLEEF! om een
inloophuis voor mensen met kanker te gaan
opzetten, dat zij het pand aan de
Vosselmanstraat voor de Stichting hebben
gekocht. 
Op het internet las ik het heel passende
motto van Roparun “Trachten leven toe te
voegen aan de dagen, waar geen dagen meer
toegevoegd kunnen worden aan het leven”.
De naam van de Stichting ’kLEEF is een
samenvoeging van Ik leef en past heel mooi
bij dit motto.
Ik vind het motto overigens wel heel mooi,
maar hoop toch dat er bij een goede
behandeling dagen toegevoegd kunnen
worden aan het leven. Uiteindelijk zal
iedereen dat hopen. ’kLEEF gaat voor een
kwalitatief zo optimaal mogelijk leven
tijdens en na de ziekte voor de patiënt en
familieleden.

Doelstelling
Dit doel van ’kLEEF, mensen met kanker en
hun naasten ondersteunen bij het zo
optimaal mogelijk houden van hun kwaliteit
van leven tijdens en na de ziekte. Je leven
staat stil en je verkeert in grote onzekerheid
na het bericht te horen dat je kanker hebt.

Dit geldt niet alleen voor de persoon in
kwestie maar ook partner, kinderen en
ouders worden meegezogen in deze onzekere
situatie met verdriet. Op dat moment is het
inloophuis de Stichting ’kLEEF! een open huis
waar je met warmte wordt ontvangen. Denkt
u nu niet dat binnen het inloophuis een
bedrukte sfeer heerst. Er is ruimte voor
verdriet maar er is ook dikwijls goed nieuws
te horen en dat mag hier ook gevierd
worden.

Verbindende schakel
Of je nu zelf kanker hebt (of hebt gehad) of je
hebt een partner die ziek is, of je bent
nabestaande, soms kun je behoefte hebben
met iemand te praten die in dezelfde situatie
zit. Bij ’kLEEF! kunnen ze proberen u in
contact te brengen met een andere gast, een
lotgenoot. Deze gesprekken kunnen voor veel
herkenning en steun zorgen.
Voor specifieke vragen kun je een afspraak
maken met een raadsvrouw. Het woord
“raadsvrouw” zegt het al, een raadsvrouw
probeert je antwoord te geven of de diverse
vragen waar je mee zit. Voor deze individuele
gesprekken is het handig een afspraak te
maken. De raadsvrouwen zijn Helene van
Enthoven en Ellen Ditzel.

Activiteiten aan de Vosselmanstraat
Nu kom ik terug op mijn eerste vraag van dit
artikel. Wat gebeurt er nu eigenlijk in het
pand van ’kLEEF.
In het inloophuis worden diverse activiteiten
aangeboden. Om deel te kunnen nemen aan
activiteiten dienen de deelnemers  bij de
Stichting ingeschreven te staan. Bepaalde
activiteiten zijn speciaal voor mensen die op
dit moment kanker hebben, behandeld
worden of recent klaar zijn met
behandelingen.
Hoewel het huis open staat voor alle mensen
die op de een of andere manier met kanker
te maken hebben, kiest men in sommige
situaties ervoor mensen met kanker voorrang
te geven.

Wat gebeurt er nu eigenlijk in het pand van de Stichting ’kLEEF aan de
Vosselmanstraat 4. Natuurlijk weten we dat er de Stichting ’kLEEF is gevestigd, 
een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten.
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Bij ‘kLEEF bieden ze diverse activiteiten aan. 

Bewegen
Vrij recent is er gestart met “bewegen bij
’kLEEF”.Samen met een beweegcoach kun je
aangepaste oefeningen doen om tijdens of
na je ziekte in beweging te komen of
voorzichtig werken aan je conditie. Het gaat
niet om een therapie maar je bent onder
deskundige begeleiding (van een ervaren
fysiotherapeut) bezig met het werken aan
jezelf.

Ontspanning
Naast bewegen kun je aan de slag met
ontspannende bezigheden, bijvoorbeeld met
koken en uiteraard samen genieten van de
warme maaltijd of een heerlijke lunch.
Ook is er veel belangstelling onder de gasten
voor de creatieve cursussen zoals schilderen,
tekenen, aquarelleren, breien, boetseren en
collagekunst. 

Je kunt kennis maken met lichte muziek en
samen zingen of luisteren naar muziek.
Om je te ontspannen kun je meedoen met
een van de drie yoga groepen, tai chi
oefeningen doen of meedoen met de
workshop mindfulness.
Vijf masseurs zijn werkzaam bij ’kLEEF om
mensen die ziek zijn (of net ziek zijn
geweest) te masseren en ontspanning te
bieden.

Financieel
Ook een financieel raadsvrouw behoort tot
de gelederen van ’kLEEF. Tijdens je ziekte heb
je soms niet de energie of rust in je hoofd om
ook nog na te denken over je financiële

situatie. Toch kan je financiële plaatje door
geen werk en/of extra kosten in verband met
je ziekte dusdanig gewijzigd zijn dat wel
enige aandacht nodig is. Een goed advies van
de raadvrouw kan je verder helpen hoe te
handelen.

Zoals je ziet een scala van mogelijkheden
om, als je behoort tot de doelgroep of denkt
te behoren tot de doelgroep van ’kLEEF,
binnen te lopen. De openingstijden hiervoor
zijn van maandag tot en met donderdag van
10.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 10.00
tot 13.00 uur. Je wordt hier dan ontvangen
door één van de gastheren of-dames.

Wil je deelnemen aan een van de activiteiten
of een afspraak maken met een van de
raadsvrouwen, neem dan contact op met het
inloophuis via telefoon 055-5762676 of loop
gewoon binnen aan de Vosselmanstraat.

Professioneel
Wat mij opviel is dat het huis door de
inrichting en de vriendelijke vrijwilligers een
heel warm gevoel uitstraalt. Je voelt je hier
direct thuis.  Echte professionals zetten zich
in voor alle hierboven genoemde activiteiten.
Een gesprek met een mamma care
verpleegkundige of oncologisch
verpleegkundige is mogelijk. Hiervoor is het
wel nodig om vooraf een afspraak te maken.

Jongeren
Een onderwerp waaraan ik zeker niet voorbij
wil gaan is onze jeugd. Stel je voor, je pap of
mam, broertje of zusje krijgt kanker. Je bent
radeloos en ziet dat je ouders verdriet

hebben en worstelen met een groot
probleem. Je wilt ze ontzien, bent onzeker en
hebt vragen.
Hiervoor kun je te allen tijde terecht bij
’kLEEF. Mail naar jongeren@stichtingkleef.nl. 
Als je hoort dat je ouders, overige
familieleden of misschien wel je meester of
juf vragen heeft laat ze dan gerust mailen
naar: vragen@stichtingkleef.nl. 

Sponsoren
Populair gezegd ben ik opgevoed met het
gezegde: Voor niets gaat de zon op. In dit
geval is het voorbestaan van de Stichting
’kLEEF! afhankelijk van onze steun. Dit kan op
meerdere manieren geschieden. Je kunt
denken aan een eenmalige schenking, een
periodieke schenking en uiteraard kunt u ook
overwegen om sponsor of donateur te
worden. Omdat de Stichting ’kLEEF een ANBI
instelling is (algemeen nut beogende
instelling) kan in sommige situaties een
schenking fiscaal volledig aftrekbaar zijn. 
Kijk eens op de website van stichting ’kLEEF,
www.stichtingkleef.nl

Na mijn bezoek aan het inloophuis ben ik
met een enthousiast gevoel, maar ook
ontroerd, naar huis gegaan. Wat een
zorgzaamheid, liefde en aandacht voor de
medemens, begrip, vertrouwen en een
diversiteit aan kennis vormen tezamen de
warme deken voor de bezoekers. 

Mocht je in de situatie zitten of komen en tot
de doelgroep van kankerpatiënten en/of
naasten behoren, ga dan kennis maken met
’kLEEF. Hopelijk heb je hetzelfde warme
deken gevoel als ik heb ervaren. Het zal je
goed doen.

Hanneke Dusseldorp

Ps 
Stichting ’kLEEF! is voor haar
voortbestaan volledig afhankelijk 
van donaties en giften.

Zij ontvangen geen enkele vorm 
van ondersteuning of subsidie.

Afgelopen jaar hadden zij ruim 
4900 bezoeken aan het huis. 

Samen met 80 vrijwilligers proberen
zij iets te betekenen voor mensen met
kanker en hun naasten
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Versierde Planetenlaan
En weer werd de Planetenlaan van
Mercuriuslaan tot Schuttersweg versierd
met vlaggetjes. Traditiegetrouw
opgehangen vóór 17 april, de dag dat
Apeldoorn bevrijd werd door de
Canadezen. Waar komt die traditie toch
vandaan? Wij spraken met Henk Blom,
die sinds 1980 op nr. 63 woont, en
noteren zijn verhaal.

De bewoners van de Planetenlaan zijn
begonnen met het versieren van hun laan in
1985, het jaar waarin de eerste grote intocht
door Canadese veteranen in Apeldoorn werd
georganiseerd. Veel Canadezen verbleven in
gastgezinnen in Apeldoorn en omgeving
waaronder ook een echtpaar bij een gezin
aan de Planetenlaan. Toen dat bekend werd,
wetende dat de gehele binnenstad uitbundig
versierd zou worden, stak een aantal
toenmalige Planetenlaners de koppen bij
elkaar om tot een plan te komen om ook de
Planetenlaan te versieren en hiermee “hun”
Canadezen te eren. Er werd met plan en pet
in de hand een ronde gedaan langs alle

bewoners in de straat om de kosten van een
350 meter lange vlaggetjeslijn te dragen; van
subsidie had nog nooit iemand gehoord.
Werkelijk iedere bewoner heeft toen zijn
financiële bijdrage geleverd. Een fantastisch
staaltje van saamhorigheid. Er was zo veel
hulp bij het ophangen van de vlaggetjes, dat
men elkaar bijkans in de weg liep. 

De versierde laan bleek zó in de smaak te
vallen, dat men het jaar daarop besloot de
vlaggetjes ieder jaar op te gaan hangen,
vanaf even voor 17 april tot na 5 mei. De
vlaggetjes waren immers betaald en anders
lagen ze toch maar nutteloos bij Henk in de
schuur. 

Tussen 1985 en nu zijn veel bewoners
vertrokken en zijn er evenveel nieuwe bij
gekomen. Maar de traditie bleef

gehandhaafd omdat de nieuwe bewoners,
vooral die met kinderen, de versiering ook erg
bleken te waarderen. 

Henk heeft vorig jaar aangegeven dat het tijd
wordt dat iemand anders het initiatief en de
regie van hem gaat overnemen.

Hij hoefde niet lang te zoeken want zijn
buurman Stephen Takken van nr. 65 heeft
spontaan en enthousiast het stokje
overgenomen. Dit jaar al in maart gaf
Stephen het startschot en mobiliseerde zijn
buurmannen Martijn de Boer, Geert Pelsma
en Henk Blom. Henk hoopt dat Stephen ook
minstens dertig jaar aan de Planetenlaan zal
blijven wonen, de traditie zal blijven
voortzetten en te zijner tijd het stokje zal
overdragen aan weer een nieuwe
Planetenlaner.  

Stichting Evacuatie  ’44 - ’45 
Op 4 april 2014 is de Stichting Evacuatie
’44 - ’45 opgericht. Deze stichting wil de
herinnering levend houden aan de
evacuatie van de vele Arnhemmers die
op 23 en 24 september 1944 gedwongen
werden hun stad te verlaten. 

De operatie Market-Garden was in volle gang
en de Duitsers waren bang dat verzetsstrijders
zich zouden aansluiten bij de geallieerden. Om
dit te voorkomen droegen de Duitsers de
inwoners van de stad op zich met bekwame
spoed noordwaarts te begeven. Er kwam een
eindeloze stroom van mensen opgang. Op
gammele fietsen en karren, beladen met het
hoognodige, begaven ze zich in een lang lint
richting Ede en Apeldoorn. Om en nabij
50.000 evacués werden opgevangen in
Apeldoorn en omliggende dorpen. In het

centrum van Apeldoorn werd vrijwel niemand
toegelaten. Het moest beschikbaar blijven
voor inkwartiering van soldaten van de Duitse
Wehrmacht.
De Apeldoorners dachten aan een opvang
van een week of hooguit veertien dagen,
waarna hun gasten wel weer huiswaarts
zouden gaan. Niets bleek minder waar. De
evacués bleven tot na de bevrijding, met
elkaar zo’n acht maanden. De herinnering
aan deze gebeurtenis lijkt te zijn verdrongen.
In ieder geval wordt meer gesproken over de
bevrijding van Apeldoorn op 17 april 1945 en
de blijdschap die dat met zich meebracht. De
Arnhemmers wachtten ondertussen met
toenemend ongeduld op het sein dat zij
mochten terugkeren naar hun in puin
geschoten en leeggeroofde stad. 
Om de herinnering aan die benarde periode

levend te houden stelt de Stichting
Apeldoorn Evacuatie ’44 - ’45 zich ten doel
een monument op te richten tussen
Apeldoorn en Beekbergen. Daarnaast zal een
boek verschijnen onder de titel Geëvacueerd
in Apeldoorn, waarin de belevenissen van
zowel Apeldoorners als Arnhemmers zijn
vastgelegd.

Namens de Stichting ’44 - ‘45
Frits Reinders, vz., tel. 055 - 5 332 335
Wim Kroon, secr., tel. 055 - 3 556 258
Burgemeester Des Tombeplein 53
7311AK Apeldoorn 

E-mailadres: w.kroon24@upcmail.nl

Bankrekeningnr. t.n.v. Stichting 
Evacuatie ’44 - ’45:  NL86RABO 0160546117
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Hét adres voor het behandelen van
 

Likdoorns en eeltplekken

Schimmel- en ingroeiende nagels

Diabetische, reumatische en medische 
voetbehandeling

Wellness en cosmetische voetbehandelingen

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:
•  ,nozdnovA murtnecgroznooW  

Eendenweg 50
•  ,fohnetaM eD rumtnecgroznooW 

Warenargaarde 775
•  murtnecgroznooW 

De Veenkamp, Gemzenstraat 9

Direct contact?
Stuur een e-mail naar 
zorglijn@degoedezorg.nl..  
Bel gratis 0800 - 0604
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.


