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Afgelopen maand
ontvingen de dorps-
en wijkraden een
uitnodiging van de
burgemeester om

met hem en andere maatschappelijke
organisaties op een open manier van
gedachten te wisselen over het opvangen
van asielzoekers in Apeldoorn. Door de
brandhaarden in de wereld - waarover u
dagelijks in de media kunt lezen en zien - zijn
grote bevolkingsgroepen op drift geraakt,
mensen die een veilig heenkomen zoeken.
Een deel daarvan komt naar Nederland. De
burgemeester vindt het een morele plicht
van een grote stad als Apeldoorn om aan de
opvang een steentje bij te dragen. Hij vindt
echter ook dat de inwoners van Apeldoorn
zo’n opvang moeten steunen. Vandaar zijn
uitnodiging.

Aanvankelijk was ik wat verbaasd over de
uitnodiging. Jarenlang hebben wij in onze
wijk aan de Boszichtlaan een vestiging van
het asielzoekerscentrum (AZC) in Apeldoorn
gehad. Veel wijkbewoners zullen daar
waarschijnlijk geen weet van hebben gehad.
Door het teruglopend aantal asielzoekers en
omdat de panden in Apeldoorn onrendabel
waren, zijn deze panden door het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers (COA) af
gestoten. Toen het COA zijn oog liet vallen op
de veel rendabeler te exploiteren voormalige
politieacademie op de Kleiberg, kwam Orden
in opstand. U herinnert zich dat vast nog wel.
Die plannen zijn toen schielijk weer
ingetrokken. Ook toen heb ik mij verbaasd
omdat niemand ons kwam vragen naar de
ervaringen in onze wijk met een AZC.
Toegegeven, in Orden ging het wel om een
veel grotere groep die gehuisvest moest
worden. Dat wordt sneller als bedreigend
ervaren.

Daarom hebben wij in de bijeenkomst met
de burgemeester er ook op aangedrongen
om asielzoekers en bewoners van Apeldoorn
met elkaar in contact te brengen. Veel
mensen hebben van nature namelijk een
weerstand tegen wat vreemd is.
Vooroordelen liggen dan op de loer. Als je
echter meer van elkaar weet en zelfs begrijpt,
als de vreemde een gezicht heeft, zal ook de
weerstand afnemen. In de praktijk is dit best
lastig te organiseren omdat een deel van de
asielzoekers niet in Nederland zal mogen
blijven. Het is niet eerlijk hen valse hoop te
geven door de indruk te wekken dat ze meer
dan gasten zijn.
In De Stentor stond dat we vraagtekens
zouden hebben gezet bij het aantal van 600
personen in één AZC. Volgens het COA is dat
het minimaal aantal asielzoekers dat nodig is
om een AZC rendabel te maken. Die
vraagtekens hebben wij niet geplaatst, maar
het is wel duidelijk dat de komst van 600
nieuwe bewoners op het ene gebied een
zwaardere invloed heeft dan het andere.
Tegen het eind van het jaar zal de gemeente
een voorkeurslocatie bekend maken.

Dichterbij en van een andere orde, maar
daarom niet minder werkelijk, zijn de
mogelijke gevolgen van de veranderingen die
in 2015 gaan plaats vinden in de zorg. Veel
mensen die afhankelijk zijn van zorg, zijn in
onzekerheid omdat zij niet weten welke zorg
zij zullen gaan ontvangen in het nieuwe jaar.
Dat speelt ook binnen onze relatief
welvarende wijk. Binnen het bestuur van de
wijkraad heeft dat tot de vraag geleid op
welke manier wij kunnen inspelen op de
nieuwe omstandigheden. Dat betekent voor
ons een behoorlijke verandering in ons werk
omdat we traditioneel vooral thuis zijn in
bouwen, verkeer, wegen en groen. Daarom
kunnen we hulp goed gebruiken, in eerste
instantie bij het bedenken wát we kunnen
doen en in tweede instantie hóe we het dan
gaan doen. Als u denkt daaraan een bijdrage
te kunnen leveren, bent u van harte welkom.

Ik wens u inspirerende kerstdagen en een
voorspoedig 2015!

Roelof Boekhold

Van de voorzitter
Kerstgedachten

Stadsdeelmanager (noord-west):
Wim Bergink, 055-5801424 
w.bergink@apeldoorn.nl
Twitter: @055Noordwest

Wijkagent (noord-west):
Ronald de Man, 0900-8844
Vosselmanstraat 201, 7311 CL Apeldoorn
ronald.de.man@no-gelderland.politie.nl
Twitter: @polsprengen



Als Wijkraad houden wij ons onder
andere  bezig met onderhoud en aanleg
van wegen en paden in onze wijk De
Sprengen het zogenaamde grijs en
groen beheer.

Dit jaar zijn de Koning Lodewijklaan, de
parallelweg Jachtlaan Oostzijde en de
Boszichtlaan opnieuw geasfalteerd. De
Aquamarijnstraat is in zijn geheel op de
schop gegaan en is bestraat.  De bestrating is
waterdoorlatende verharding die afgevoegd
is met zwart grit in plaats van zand. Op deze
manier kan het hemelwater op een
natuurlijke wijze in de ondergrond dringen.

Met de gemeente is een goede
samenwerking om daar waar nodig
wijzigingen te laten plaats vinden.  Daar
waar knelpunten zijn is overleg mogelijk,
maar met individuele klachten kunnen wij
als wijkraad niet zoveel. Graag hoort de
wijkraad van de bewoners eventuele
knelpunten met misschien een mogelijke
oplossing die breed gedragen wordt.
Voor het komende jaar 2015 staan in het
kader van het asfaltproject de volgende
werkzaamheden op de planning van de
gemeente.
� Jachtlaan fietspad tussen Boszichtlaan en

de Naald. Fietspad asfalteren en voetpad
betegelen;

� Badhuisweg tussen Sprengenweg en
Vosselmanstraat voorzien van nieuw
asfalt.

Ook op de planning staat het eerste gedeelte
van de Schuttersweg, tussen Sprengenweg
en Schotweg( wijk Brink & Orden), om
geasfalteerd te worden. Als  wijkraad hebben
wij  de gemeente geattendeerd op

mogelijkheden om dan ook aanpassingen te
maken om de wateroverlast op het kruispunt
Schuttersweg/Sprengenweg tot een verleden
te doen zijn.  
De gemeente zorgt graag voor een schone en
veilige woonomgeving. U kunt daar aan
meehelpen door het te melden als er iets
opgeruimd, schoongemaakt of hersteld moet
worden. Of het nou gaat over verkeer,
verlichting, vernielingen, wegen of groen;
meld het in ieder geval bij de Buitenlijn.
Meldingen kunt u doen via het
onlinemeldingsformulier of telefonisch via
14055. Over het algemeen worden meldingen
binnen vijf dagen afgehandeld.

Op het moment van schrijven is de gemeente
gestart met de jaarlijkse veegactie om het
gevallen blad te verwijderen.  Bladeren op de
grond kunnen in combinatie met regen
gladheid veroorzaken. Ook staan er in onze
wijk diverse bladkorven voor bladafval waar
bewoners dankbaar gebruik van maken.
Onder openbaar groen valt ook de
begraafplaats Soerenseweg. Daar valt veel
over te zeggen. Stadsdeelwethouder Olaf
Prinsen en stadsdeelmanager Wim Bergink
zijn als gast rondgeleid en kwamen onder de
indruk van het goede werk wat door
vrijwilligers werd gedaan. Van het vrijmaken
van overwoekerde graven tot het weer
beschilderen van onleesbare teksten op
grafzerken. In het voorjaar 2015 zal de
wethouder graag een keertje meehelpen.

André Staal

Onderhoud wegen
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Wie wil graag iets aardigs schrijven
over zichzelf of zijn directe
woonomgeving? Wij kunnen ons
voorstellen dat er velen onder u zijn
die graag de wijkbewoners deelgenoot
maken van een aardige situatie in zijn
of haar eigen woonomgeving.

De wijkraad wil de wijkbewoners hier met
plezier de gelegenheid bieden. Uiteraard
hebben we het niet over de advertentie of
reclame, want dan krijgen we problemen
met onze sponsoren of de bedrijven die
door middel van een advertentie in het
wijknieuws de wijkraad sponsoren.
Wij zijn benieuwd wie zich het eerste meldt

met een artikel voor het volgende
wijknieuws.

Het zou mooi zijn als u iets schrijft en dan
aan ons laat weten aan wie u de pen
doorgeeft. Dit zou dan iemand moeten zijn
die ook in de wijk de Sprengen woont.

Laat u ons even weten of u plannen heeft,
dan kunnen wij hier rekening mee houden
met de samenstelling van het wijknieuws.
U kunt hierover contact opnemen met de
redactie van het Wijknieuws,
info@wijkraaddesprengen.nl.

Hanneke Dusseldorp

Geef...            de pen door



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

Nieuwe openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08:00 - 17:30 uur
en ook op de zaterdag van 10:00 - 12:00 uur
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Vandaag had ik een bijzondere start van de dag. Ik denk niet
dat ik de enige ben, die mijzelf goed verzorg, maar nu net dat
tikkeltje extra aandacht, daar komt het, door de hectiek van
alledag, niet van. ’s-Morgens voor vertrek het nodige doen om
weer “fris en fruitig” op je werk te verschijnen. 

Wekelijks fiets ik langs schoonheidssalon Total Care aan de
Soerenseweg. U weet wel, de schoonheidssalon van de advertentie in
dit Wijknieuws met de dame op de foto.

Aangemoedigd door mijn vriendinnen heb ik onlangs een afspraak
gemaakt voor een behandeling en afgelopen donderdagochtend was
het dan zo ver. Ik werd ontvangen en behandeld door de eigenares

van de salon, Agnes van de Vlekkert. Het was 1,5 uur genieten in een
ontspannen sfeer met een muziekje op de achtergrond. Een kort
tijdsbestek, maar ik heb het gevoeld als een moment van onthaasten,
rusten en even bijtanken. 

Na het reinigen van mijn huid en het epileren van mijn wenkbrauwen
kreeg ik een huidverjongend serum en masker en vervolgens een
massage. Ik kreeg een lichte make up voor vertrek. Agnes vertelde dat
er een scala aan behandelingen is. Je kunt de behandelingen zien op
de website www.schoonheidssalontotalcare.nl. Uiteraard kan Agnes je
ook adviseren wat voor jou de meest geschikte behandeling is.
Ik ben als herboren naar huis gegaan en heb weer energie opgedaan
voor de weken die voor ons liggen. Het was heerlijk.

Hanneke Dusseldorp

Een welkom advies 

Toen de wijkraad vorig jaar zijn 25-jarig bestaande vierde, was het een
stille wens om onze website te vernieuwen. 

Na vele jaren trouwe dienst werd die gaandeweg wat gedateerd. 

Ook de techniek achter de website was niet meer van deze tijd. Ze
werd ook niet meer ondersteund. Vorig jaar ontbrak het ons echter
aan de menskracht om de vernieuwing van de website op te pakken. 

Dit jaar is ons dat wel gelukt en op het moment dat dit Wijknieuws
voor u ligt zijn we druk bezig om de nieuwe website te vullen. Voor
het eind van het jaar gaan we ‘live’. Probeert u het eind december
eens en laat ons dan weten wat u ervan vindt.

Roelof Boekhold

Nieuwe website

Advertorial



Springt eruit 
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78

Apeldoorn
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Jaarlijks hebben de wijkraden in het
stadsdeel Noordwest (Brink en Orden,
Berg en Bos, De Naald, Kerschoten, De
Parken, De Vlijt en De Sprengen) een
BOT-overleg met het college van
burgemeester en wethouders. De
afkorting BOT staat voor ‘benen op tafel’
en betekent dat we op een informele
manier spreken over onderwerpen die in
het stadsdeel spelen. De afgelopen jaren
zijn zo heel wat onderwerpen de revue
gepasseerd zoals wijkcentra, verkeer
(uiteraard), toeristische trekpleisters en
leegstaande (kantoor-)gebouwen. Het
overleg is nooit met het hele college,
maar vaak met één of twee wethouders,
die zich dan laten bijstaan door
ambtenaren die bij het onderwerp
betrokken zijn. Vaak maken we eerst
een fietstocht en eindigen dan op een
bijzondere locatie in een van de wijken.

Dit jaar vindt het BOT-overleg eind november
plaats en op een andere manier dan
gebruikelijk. Dit jaar geen fietstocht, wel een
bijzondere locatie (Zwitsal). Dit jaar praten
we ook niet over onderwerpen uit het
stadsdeel, maar over de relatie tussen
gemeentebestuur en wijkraden.

Zoals u weet morrelt ‘de overheid’ aan de
relatie met haar burgers. Ze geeft aan niet
voor alle maatschappelijke problemen
oplossingen te hebben en doet een beroep op
burgers om samen meer zelf te ondernemen.

Dat vraagt een andere houding van burgers
waaraan het begrip participatie is verbonden.
Het vraagt ook een andere houding van de
overheid en haar ambtenaren zelf omdat die
meer moeten loslaten. Aan die houding hangt
het label ‘andere overheid’.

Dit proces loopt al een paar jaar en heeft de
wijkraden voor de vraag gesteld wat hun rol is
in de veranderende verhoudingen. Immers,
wijkraden hebben door hun erkenning als
organisaties die inwoners vertegenwoordigen
een formele relatie met de gemeente. Al
verschillende malen hebben wij die vraag aan
wethouders voorgelegd, maar we hebben
nooit een bevredigend antwoord ontvangen.
We begrijpen dat het antwoord op deze vraag
ook geen topprioriteit is - de bezuinigingen
en de veranderingen in de zorg leggen meer
gewicht in de schaal - maar het is wel vreemd
dat het bestuur van een van de grootste
gemeenten in Nederland daarop geen visie

heeft en in zijn reactie niet veel verder komt
dan dat we dat maar moeten uitproberen.
Dat is net als dat u thuis komt en uw partner
zegt: “Hier staat ‘de andere partner’”, en die
op uw vraag wat dan inhoudt, antwoordt:
“Dat weet ik ook niet precies. Dat moet je

maar uitproberen.” Dat klinkt wel spannend,
maar erg werkbaar is het niet.

In het komend BOT-overleg hopen we
duidelijker antwoorden te krijgen. Vooraf
bespreekt de college dit onderwerp intern en
‘s avonds gaan we in discussie met onze
stadsdeelwethouder Olaf Prinsen. In dit
Wijknieuws kunnen we u er helaas het
resultaat nog niet van melden - het
wijknieuws ligt dan bij de drukker - maar in
het volgend Wijknieuws komen we er op
terug.

Roelof Boekhold

Achter de schermen: het BOT-overleg

gejaagd door een briesende storm.
Een dreigende massa
in wisseling van kleuren en vorm.
Schakeringen van mauve, taupe en sepia,
vals oplichtende randen in platina.
Zij tarten de bossen,
buigen hun toppen,
zijn niet meer te stoppen.
Bewegende monsters, reuzen en draken
met klauwen en staarten en enorme kaken
die veranderen, krimpen en groeien
tot ze vervormen, vervagen, vervloeien
en zich onherkenbaar verder haasten
naar een nieuwe horizon.

Joke den Engelsen

Wolken,



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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Veranderingen in welzijn en zorg
De buurt, uw omgeving, vrienden en familie zijn uw netwerk.
De veranderingen in de wereld van welzijn en zorg vragen u
om vooral ook gebruik te maken van dit netwerk als u het
even niet meer zelf redt. Het is en blijft natuurlijk zo dat
wanneer u geen of een klein netwerk heeft u altijd steun kunt
krijgen om u weer op gang te helpen. In complexe gevallen is
daar natuurlijk professionele hulp voor beschikbaar. U kunt
echter ook gebruik maken van allerlei voorzieningen in de
buurt of vrijwilligers die bij allerlei zaken kunnen helpen. In
Apeldoorn vindt u per wijk een netwerk van professionals en
vrijwilligers die u kunt benaderen. Wij noemen dit het
welzijnsnetwerk.

Dit welzijnsnetwerk bestaat uit diverse professionals, zoals
maatschappelijk werkers, kinderwerk, ouderenadviseurs, een
buurtregisseur, vrijwilligersondersteuners en jongerenwerkers. Zij
hebben contact met bijvoorbeeld huismeesters, wijkagenten, scholen,
verenigingen, kerken, wijkraden en vele vrijwilligers in de buurt.
Samen kunnen zij veel betekenen voor mensen die even vastlopen, of
in de problemen raken. We zullen altijd eerst met u kijken wat u zelf
kunt doen om oplossingen te vinden en proberen vervolgens ook uw
netwerk of het netwerk in de buurt hierbij te betrekken. 
Wij ondersteunen en faciliteren ook allerlei initiatieven die bewoners
van de wijk zelf willen nemen. Er zijn bijvoorbeeld
buurtpreventieteams, burendagen, schoonmaakacties,
buurtmoestuinen, kindervakantiespeldagen, en nog veel meer
activiteiten die bewoners zelf willen organiseren. Het
welzijnsnetwerk kan u dan op weg helpen en ervoor zorgen dat het
lukt om uw buurt leefbaar en plezierig te maken. Wij doen dit omdat
dit ook weer bijdraagt aan een buurt waarin mensen sneller geneigd
zijn elkaar te helpen en samen een oogje in het zeil houden voor als
iemand buiten de boot valt.

U kunt met ons contact zoeken via: 
Stimenz (voorheen Wisselwerk en MD-Veluwe) 
Telefoon: 088 784 64 64 (algemene nummer) 
Buurtregisseur Apeldoorn NW
Jan van Eijk
Telefoon: 0652634773
E-Mail: j.vaneijk@stimenz.nl

Ook kunt u in uw wijk terecht bij verschillende informatiepunten of
plekken waar u meer te weten kunt komen over verschillende
onderwerpen en/of problemen. U kunt deze vinden  in verschillende
Ontmoetingspunten www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl en bij de CJG’s
www.cjgapeldoorn.nl.

Een aantal lezers heeft de dakkapel van hotel Pegasus,
waarvan een foto is geplaatst in het vorige wijknieuws,
herkend. Onder de inzenders hebben wij de cadeaubon
verloot.  Deze cadeaubon is dit keer gegaan naar mevrouw
Grietje Krijgsheld.
Zij loopt regelmatig door de Soerenseweg en herkende het
mooi verbouwde hotel Pegasus met de prachtige voorgevel.

Wie van u weet waar wij dit keer een foto hebben genomen?
Reageer dan voor 17 januari 2015. U kunt hiervoor mailen naar het
secretariaat van de wijkraad, info@wijkraaddesprengen.nl. Onder de
goede inzenders wordt wederom een cadeaubon van 20 euro
verloot.

Hanneke Dusseldorp

Ken uw wijk



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

Ju
bi
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y e

n Woodstock

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

.nlenee.knippenbijrwww

eg 33Schotw

 
.nl
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De donkere dagen zijn weer
aangebroken. Een tijd waarin we het in
huis gezellig maken. 
Inbrekers vinden dit een ideale periode
waarin zij hun slag kunnen slaan. 
De politie zal in deze periode meer 
’s avonds surveilleren, (verkeer)controles
organiseren en bekende inbrekers
(veelplegers) extra in de gaten houden. 

Hierbij vraag ik ook extra inzet van u. De
belangrijkste reden voor een inbreker om niet
in uw straat in te breken is sociale controle in
een woonbuurt. Op het moment dat een
potentiële inbreker in de gaten heeft dat
bewoners alert zijn, omdat bijvoorbeeld
vreemde personen in de straat in de gaten
worden gehouden, worden aangesproken of
dat de politie wordt gebeld als er een
verdacht voertuig in de straat staat, zal de
inbreker waarschijnlijk liever een andere
buurt uitzoeken.

Hondenbezitters moeten regelmatig hun
viervoeter uitlaten en zijn zo de ogen en
oren van de buurt. Zij herkennen vaak sneller
dan andere bewoners afwijkende
omstandigheden. Aan hondenbezitters, maar
ook deelnemers van buurtpreventieprojecten
of Burgernet, vraag ik om tijdens het uitlaten
of het wandelen de extra 'oren en ogen' van
de gemeente en de politie te zijn. Ik vraag u

dan ook om bij verdachte situaties direct de
politie te bellen, want dan kan de politie
snel handelen. Dit vergroot de pakkans. De
politie probeert zoveel mogelijk de melder
terug te koppelen wat er met de melding is
gedaan. De ervaring leert dat de meeste
‘boeven worden gevangen’ naar aanleiding
van een melding van een alerte burger. Dus
laten we samen werken om de buurt veilig
te houden! 

Hebben uw spullen een nummer?
Daarnaast wil ik u nogmaals wijzen op het
belang om uw spullen te registreren. Als er
thuis wordt ingebroken, is dat erg vervelend.
Iedereen wil het liefst dat de politie de dader
zo snel mogelijk oppakt en de gestolen
spullen terugvindt. Voor de politie is het
belangrijk dat mensen een duidelijke
omschrijving kunnen geven van de gestolen
bezittingen. Dit is niet alleen nodig voor de
opsporing van de goederen, en daarmee van
de dader, maar ook om gestolen spullen die
teruggevonden zijn, terug te kunnen geven
aan de eigenaar.

Uit analyses blijkt dat vooral sieraden, geld,
computers (ook laptops) en communicatie-
apparatuur favoriet zijn bij de woninginbreker.
De politie adviseert om van sieraden foto’s te
maken en van apparaten in elk geval de
serienummers te noteren. Van mobiele

telefoons is vooral het zogeheten Imei-
nummer van belang. Imei-nummers staan
vermeld op de verpakking en in de telefoon. 

Laptops, tablets en andere digitale apparaten
zijn vrij eenvoudig te voorzien van ‘track en
trace’ software. Dankzij deze software, die
gebruik maakt van de GPS zender van het
apparaat, kunt u vanaf een andere computer
zien waar de GPS (en dus het apparaat) zich
bevindt. Meer informatie hierover is via de
verkoper van het apparaat of via internet te
krijgen. Ten slotte adviseer ik u om niet te
veel contant geld thuis te bewaren en om
waardevolle spullen niet in het zicht te
leggen. Meer preventietips zijn te vinden op
www.politiekeurmerk.nl.  

Fijne feestdagen! 

Ronald de Man 

Van de wijkagent

Onze kinderen gaan weer naar school!

Donaties 
De afgelopen maanden ontvingen wij op
bankrekening NL 52 ABNA 0524 5815 41 
van Wijkraad De Sprengen de volgende
bedragen, waarvoor wij de geefsters/
gevers zeer erkentelijk zijn. 

Datum Initialen Euro
30-09-2014 M. P-K. 25,00
14-10-2014 AR v.T.B. 50,00
17-10-2014 H.M. en H.K. M-S. 25,00

Nieuwe leden 
Wilt u zich aanmelden als lid van de Wijkraad De Sprengen 
dan kunt u dat als volgt doen:

� Door het strookje met uw gegevens af geven bij één van de op pagina 2 genoemde
adressen.

� Door dit op te sturen naar Wijkraad De Sprengen, Postbus 10057, 7301 GB Apeldoorn 
� U aan te melden per e-mail, adres is info@wijkraaddesprengen.nl, 

wilt u wel uw gegevens vermelden.
� Door het invullen van het formulier Gratis lid worden op de site www.wijkraaddesprengen.nl. 

U ontvangt dan automatisch een bevestiging.

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Postcode:  . . . . . . . . . . . .Plaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .U houdt toch ook uw eigen straatje 
schoon? of doe het samen met uw buren!



12 december 2014 Wijknieuws

Geef de pen door 

Mevrouw Van Teijlingen Bakker-Freem
vertelt:

“Ik ben geboren in december 1927 in wat
toen Batavia was, als derde dochter van
mijn (Nederlandse) vader, Arie Reinier
Freem. Dus weer geen zoon en dus maakten
ze er maar Arietta Reina van en waren trots
dat ik dik, rond en gezond was, terwijl mijn
vader al doodziek was en twee maanden
later stierf.

Mijn moeder stapte toen met ons en de
baboe op de boot naar Europa en streek neer
in het Duitse Leipzig bij haar adoptievader,
die ook het jaar niet overleefde. Ik had vaak
bronchitis. Daarom raadde de huisarts ons
aan zo mogelijk een bergklimaat op te
zoeken. Dat werd het Zwitserse Wengen,
maar de Zwitsers waren in die tijd niet zo blij
met blijvertjes. Daarom gingen we naar het
Beierse Alpenland en vonden onze plek in
het internationaal bekende en bevolkte
Garmisch-Partenkirchen, waar ook onze
koningin Juliana tijdens de olympische
winterspelen van 1936 haar Bernhard
ontmoette.

De oorlog ging vrij rustig aan ons voorbij en
wij hadden een heerlijke jeugd met zonnige
zomers en sneeuwrijke winters en een
internationale vriendenkring.
Toen in 1945 de Amerikanen kwamen, had
iedereen grote haast om zijn relaties in het
buitenland op te zoeken; in mijn geval
Nederland. En zo kwamen wij dan in
december 1947 op Amsterdam Centraal aan,
waar het draaiorgel luidkeels verkondigde
dat de stoomboot uit Spanje ook aankwam.

In Amsterdam vond mijn moeder vele oude
vrienden uit haar Indonesische jaren en ik de
man voor mijn leven. Wij trouwden in 1952
en gingen in Den Haag wonen, waar wij
twee Hageneesjes kregen. In 1958 werd mijn
man voor Shell tankers naar Curaçao
gestuurd en vulden twee Antilliaantjes het
gezin aan.

Terug in Nederland vonden wij in Reeuwijk
passende woonruimte, maar uiteindelijk
toch weer naar het Haagje, totdat de
Maasvlakte Olie Terminal gebouwd werd en
het nodig was op Voorne te wonen. 11 jaar
hebben wij heel plezierig in Hellevoetsluis

doorgebracht en toen besloot mijn man met
vervroegd pensioen te gaan. Weer
verhuisdozen, weer zoeken en omdat hij als
ex-officier de Soerense golfclub kende, viel
de keuze al snel op Apeldoorn. Vier jaartjes
Berg en Bos en toen in 1990 de mooie
(bejaarden vriendelijke) appartementen aan
het Burgemeester des Tombeplein werden
opgeleverd, leek dat de ideale plek voor de
laatste jaren.

En toen gebeurde het…….Op een morgen
sloeg ik de Stentor open en zie mijn naam
staat: A.R. Freem en dacht: wat krijgen we
nou?! Het was een artikel over Apeldoornse
ziekenhuizen en daar stond mijn naam, A.R.
Freem. A.R. Freem was de architect van het
Kinderziekenhuis Mary. Dit ben ik niet, maar
A.R. Freem uit Arnhem, mijn opa die ik niet
kende, maar wel zijn vrouw Anna Grada
Thieme uit Zutphen en ja, ik ben Gelderse!

Sindsdien voel ik me helemaal thuis in de
wijk “de Sprengen” en lees vol interesse het
wijknieuws. Het ziekenhuis werd 3 december
1887 aan de curatoren overgedragen en Opa
had alle eer van zijn werk, schreef de
Apeldoornse Courant.

A.R. Van Teijlingen Vakker-Freem’

Toelichting/aanvulling:
Het artikel in de Stentor van 30 maart 2004
schrijft dat mevrouw Marie Bulkley-Bekking
het ziekenhuis in 1887 heeft laten bouwen
ter nagedachtenis aan haar vroeggestorven
dochter Mary. Ook was het een eerbetoon
aan haar beide kleinzoons Henry-Wlliam en
Martinus. Mevrouw Bulkley mocht tot haar
grote verdriet van haar schoonzoon geen

Op onze vraag wie van u eens iets aardigs over zichzelf of zijn of haar
woonomgeving wil delen met de wijkbewoners, heeft mevrouw Van Teijlingen
Bakker-Freem spontaan gereageerd.
Ik zal een tipje van de sluier oplichten: Deze mevrouw op leeftijd woont samen met
haar man met veel plezier in onze wijk en wil haar “thuisgevoel” graag aan ons
toelichten. Haar verhaal heeft iets te maken met de villa “De Smaragd”, voorheen
huize Mary, waarover ik u schreef in het wijknieuws van september van dit jaar in
het artikel over De Robijn.
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contact hebben met beide kleinzoons. Om
haar kleinzoons te laten weten dat oma
geen slechte bedoelingen had, heeft zij het
ziekenhuis met grote speeltuin laten
bouwen, met als doel  het verplegen van
zieke of gebrekkige kinderen, ongeacht hun
stand of godsdienst. Kinderen van
onvermogenden werden kosteloos
verpleegd. Ik vraag mij af of dat in deze tijd
mogelijk zou zijn of dat het misschien ook
wordt gedaan. Het zou toch fantastisch zijn. 
Huize Mary werd gebouwd voor 30.000
gulden. Voor toentertijd een heel bedrag. Om
u een idee te geven: het Groote Ziekenhuis,
voorganger van het voormalige Juliana
Ziekenhuis is in die periode gebouwd voor
70.000 gulden.
Het portret van dochter Mary met haar 2
zoons hangt nog steeds in huize Mary.
In haar testament heeft Marie Bulkley laten
vastleggen dat het schilderij en de
gedenkstenen in de vestibule en aan de
voorgevel bewaard moeten blijven. De
gedenkstenen zijn ook nog steeds te zien in
het gebouw ter nagedachtenis aan Marie en
dochter Mary met haar twee kinderen. 

Grootvader A.R. Freem blijkt ook de
ontwerper te zijn van het bekende hotel
Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee.

Het genoemde artikel van de Stentor van 
30 maart 2004 is bij het secretariaat van de
Wijkraad. Mocht u belangstelling hebben,
laat het even weten.

Hanneke Dusseldorp

Welkom in Galerie Phidias 
en de Gedichtentuin
Aquamarijnstraat 28 
Nu de Aquamarijnstraat helemaal
vernieuwd is, waar we als bewoners
heel blij mee zijn, kan ik mijn Galerie
op zondagmiddag weer openstellen.
De Galerie ligt achter in mijn tuin, die
ik van de zomer al omgetoverd heb in
een Gedichtentuin en elk weekend
dwalen er gasten rond om de
gedichten te lezen die tussen het
groen hangen.
Komt u ook eens kijken? Daarna kunt u
een kopje thee in de galerie drinken en
de kunst bewonderen.

Op dit moment heb ik kunstwerken van:
Jet Rotmans uit Zutphen, Jenny Das uit
Utrecht, Milena Tlustá uit Apeldoorn, Gaby
Bovelander uit Hoog Soeren, Tarek Fouad
Kamel uit Groningen en Saskia de Boer uit
Haren.

Nostalgie in Galerie Phidias
Tijdens het opruimen van mijn werkkamer
kwam ik mappen tegen van de vele
exposities en kunst-en poëzieprojecten die
ik in de loop der jaren heb georganiseerd
vanaf januari 1995 te beginnen in de
Verzekeringskamer.
Binnenkort is dat dus al 20 jaar! Ik kan het
me nauwelijks voorstellen...

En dan zijn er dus die mappen met
herinneringen aan dierbare exposities, eerst
in de Verzekeringskamer, later zelfs een keer
in het CODA Museum met de expositie
“Schrift in Beeld”. Die expositie ging nog
reizen naar Deventer en Middelburg.
Verder waren er fototentoonstellingen die
in onze bibliotheek maar ook in de
bibliotheken van Doesburg, Deventer en
Arnhem te zien waren en zelfs in de VU in
Amsterdam en in het stadhuis van Brussel-
Schaarbeek.
Zo veel te zien in de kleinste galerie van

Nederland. U bent natuurlijk ook welkom
om alleen maar te komen kijken!
Verder zijn er kunst-kaarten en boekjes met
gedichten inclusief mijn eigen uitgaven met
gedichten bij beelden in de serie “Water en
Vuur” (sterk afgeprijsd!) en last but not
least heb ik in mijn werkkamer een poëzie-
bibliotheek!
De moeite waard om tijdens een wandeling
in onze mooie nieuwe straat eens langs te
komen.
Welkom in Galerie Phidias,
Aquamarijnstraat 28, elke zondagmiddag
vanaf 14.00 tot 17.00 uur

Karla de Boer-Gilberg
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Bladruimen...



Hoogakkerlaan 2, 7314 EL Apeldoorn  

Telefoon: 06 - 13 42 83 41 • E-mail: pedicurereijerman@live.nl  

Internet: www.pedicurereijerman.nl

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

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.


