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Deze periode staat
voor het bestuur van
de wijkraad in het
teken van
vernieuwing. Die

vernieuwing speelt zich af op verschillende
terreinen. In het vorige Wijknieuws heeft u
kunnen lezen over de beleidsmatige
vernieuwing die ons voor ogen staat. Zoals u
in het interview met Cor Bouman kunt lezen,
is de tijd van grote bouwkundige projecten
voorbij. Het accent ligt tegenwoordig veel
meer op de veranderingen op sociaal-
maatschappelijk gebied. Wat we daar als
wijkraad in kunnen betekenen, is nog niet
helder, maar dat we er iets mee moeten staat
voor ons vast. Als u daarin met ons mee wilt
denken, bent u bij dezen uitgenodigd.

Een andere vernieuwing waarover u ook al
eerder kon lezen was de vernieuwing van
onze website. Half januari ging onze
vernieuwde website ‘live’. Als u hem al heeft
bezocht, dan heeft u gezien dat de opzet is
gewijzigd en dat het nieuws nu centraal
staat. Nu is dat nieuws vaak iets dat de
wijkraad u te melden heeft, maar we bieden
ook graag ruimte voor nieuws en nieuwtjes
van wijkbewoners voor wijkbewoners. Dus
heeft u een bijzonder initiatief dat u aan uw
medewijkbewoners wilt voorleggen, dan kan
dat via de website. Berichten op de website
kunnen doorgeplaatst worden naar diverse
‘social media’ zodat het bereik van uw bericht
groter wordt. Dit aanbod is overigens niet
bedoeld voor commerciële berichten.

Van de andere vernieuwingen merkt u niet
direct iets, maar ze zijn wel nodig. Die
veranderingen hangen samen met het
afscheid dat Cor Bouman van de wijkraad
neemt. Als secretaris/penningmeester van
onze wijkraad heeft hij meer dan een
decennium het gezicht van onze wijkraad
bepaald. Cor is een gedreven man en een
pietje-precies. Jarenlang was hij voor de
wijkraad vaak meer dan 20 uur per week in
touw. Zichzelf op de voorgrond plaatsen deed
hij niet graag, maar achter de schermen was
hij wel degelijk aanwezig. In de inmiddels
ook al weer tien jaar dat ik in het bestuur van
de wijkraad zit, heb ik altijd bijzonder goed
en plezierig met Cor kunnen samenwerken.
Bedankt Cor!
Wie Cor als bestuurslid wil uitzwaaien is van
harte uitgenodigd op de jaarvergadering op 7
april.

Het vinden van een tweede Cor is een
onmogelijke zaak. We zijn er daarom ook niet
naar op zoek gegaan. Na de jaarvergadering
zijn we met een vernieuwd team van vier
personen met ieder eigen en soms nieuwe
kwaliteiten. Het werk moet intern worden
herverdeeld. André Staal wordt secretaris en
Peter Julsing is de beoogde nieuwe
penningmeester. Mariëlle is beoogd
algemeen bestuurslid.
Geen van ons allen zal een spilfunctie spelen
zoals Cor dat heeft gedaan. Om toch goed
overzicht te houden op wat reilt en zeilt
staan alle documenten nu in ‘de cloud’. Ook
de behandeling van de post – tegenwoordig
bijna alleen maar e-mail – gaan we
reorganiseren. Kortom, onze organisatie pas
zich aan aan de nieuwe situatie. Het
oogmerk is daarbij het goede te behouden en
een goede basis te leggen voor de toekomst.

En we hebben behoefte aan nog meer
vernieuwing en wel in de personen van
nieuwe bestuursleden. Een team van vier
mensen is mooi, maar uit oogpunt van
continuïteit zijn meer bestuursleden beter.
Heeft u belangstelling of wilt u meer weten?
Aarzel dan niet een van de bestuursleden
daarover te benaderen. We vertellen u graag
meer.

Roelof Boekhold

Van de voorzitter
Vernieuwen

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



U bent van harte welkom !!!!

De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering van 08 april
2014. *
De notulen kunt u vinden op
www.wijkraaddesprengen.nl 
onder De Wijkraad Y Jaarvergaderingen. 

4. Algemeen jaarverslag over het jaar 2014. *
5. Financieel verslag over het jaar 2014. *
6. Bevindingen en verslag van de
kascommissie.

7. Decharge van het bestuur.
8. Benoeming kascommissieleden en
reservelid. 

9. Bestuursverkiezing.
Aftredend is: Cor Bouman die zich niet
herkiesbaar stelt.

Het Dagelijks Bestuur draagt twee
kandidaat bestuursleden voor ter
benoeming en wel Mariëlle Kloosterman
en Peter Julsing.

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.
10. P a u z e.

11. Presentatie “Power in de Huiskamer" door
Marjolein Tillema en Ton Ceelie.
Waarom heb ik een hogere energierekening
dan mijn buurman? 
Welke mogelijkheden zijn er om te
besparen zonder in te leveren op comfort.

12. Vragen aan de stadsdeelmanager
Noordwest.

13. Vragen aan de wijkagent.
14.Wat verder ter tafel komt.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

Apeldoorn, 23 februari 2015.

Namens het Bestuur van Wijkraad 
De Sprengen

Roelof Boekhold, voorzitter
Cor Bouman, secretaris

De met * gemerkte stukken liggen vanaf 19.30
uur in de zaal ter inzage.

Jaarlijkse Openbare Vergadering 
Wijkraad De Sprengen
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Mijn naam is Mariëlle Kloosterman en
samen met mijn man, 2 kinderen en
een stokoude kat woon ik sinds 12 jaar
in Apeldoorn.
Na mijn jeugd waar ik opgegroeid ben
in een dorpje in Zuidoost-Drenthe, ben
ik via een tussenstop in Den Haag
terecht gekomen in Apeldoorn, waar
wij meteen vielen voor het groene,
rustige karakter van de wijk De Sprengen. 

Ik ben opgegroeid in een dorp waar de
sociale controle in de wijk enorm was, om
vervolgens terecht te komen in een stad
waar je de buurman niet eens kent. In
Apeldoorn zie ik een gulden middenweg,

Even voorstellen... 

Het bestuur van Wijkraad De Sprengen nodigt u uit voor de openbare jaarvergadering,
welke wordt gehouden op dinsdag 07 april 2015 in zaal 2 van de Jachtlaankerk,
Jachtlaan 143. De vergadering begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

met een praatje en een helpende hand voor
de buurman. 

Ik ben werkzaam in de zorg en maak de
transitie die daarbij gemaakt moet worden
van AWBZ naar de WMO van dichtbij mee.
Daarin zie ik dat bij grote veranderingen
problemen en valkuilen ontstaan, maar ook dat
er kansen op verbetering en vernieuwing zijn.

Mijn rol in de wijkraad is het zoeken naar de
behoefte aan ondersteuning of informatie op
het gebied van zorg en welzijn. Die
ondersteuning kan liggen in het helpen
organiseren (zowel fysiek als materieel) van
een activiteit die een buurt of straat verbindt

met elkaar, of het organiseren van een
informatieavond over de nieuwe zorg en wat
we daarin voor elkaar kunnen betekenen. Ik
zit nu nog in de oriëntatiefase, op zoek naar
vragen en wensen die er leven in de wijk en
naar verhalen van mensen die inspirerend
voor anderen kunnen zijn.  
Ik hoor of lees ze graag via
info@wijkraaddesprengen.nl



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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Cor Bouman, een belangrijke
steunpilaar in de wijkraad, gaat ons
verlaten. Cor heeft helaas besloten zich
in de Algemene Ledenvergadering op 
7 april niet herkiesbaar te stellen.
Vanaf 2002 heeft hij zich op een niet
mis te verstane wijze ingezet voor onze
wijkraad De Sprengen. Dikwijls was Cor
’s morgens voor dag en dauw achter zijn
computer te vinden. Hij beheerste als
het ware het wel en wee van de
gebeurtenissen in de wijk en nam actie
daar waar nodig was. 

Omdat de wijkraad hem node gaat missen
zijn wij bij Cor geweest om “de woorden van
de meester zelf op te tekenen.”
Zoals wij Cor kennen begint hij enthousiast
te vertellen: “Het was helemaal niet mijn
bedoeling om in de wijkraad te komen. In
2001 was ik gestopt met werken en had wat
meer tijd voor andere zaken. De wijkraad
kwam in beeld en ik ben dat jaar naar de
jaarvergadering van de wijkraad gegaan. In
de pauze was er de gelegenheid om je aan te
melden voor de kascommissie en omdat ik
mijn gevolmachtigd assurantiebedrijf net
verkocht had en nu wat meer gelegenheid
had om andere zaken op te pakken, vond ik
het een goede zaak mij aan te melden.
Dat ik op dat moment, nadat ik mij had
voorgesteld, werd gevraagd om de rol van
penningmeester te vervullen, had ik niet
verwacht. De toenmalige penningmeester
ging verhuizen naar buiten de wijk. Voor een
bestuursfunctie is het volgens de statuten
verplicht binnen de grenzen van onze wijk te
wonen. Vandaar het vacant worden van deze
functie.

Op onze vraag waarom Cor zo lang en met
zoveel intensiteit zijn functie als
penningsmeester/secretaris heeft vervuld
hoefde hij niet lang na te denken. Duidelijk
werd dat Cor een man is van het grote werk.
Hij houdt van grote projecten en is geen
uitdaging uit de weg gegaan. 
Opgetogen krijgen wij van Cor een
opsomming van de grote projecten waarbij
bouwprocedures, onrust onder de
omwonenden, contacten met
projectontwikkelaars, ambtenaren van
gemeente, de politiek, belastingdienst en
Rijksgebouwendienst, wijkbewoners en de

directie van Orpheus een grote rol speelden.
Cor vertelt: “De bouw van schouwburg
Orpheus met de parkeergarage, de bouw van
de kantoortorens van de Belastingdienst en
de Pensioen- en Verzekeringskamer met
parkeergarages, de kap en herbeplanting van
de bomen aan de Joost van de Vondellaan op
het terrein van de Belastingdienst. Er zijn veel
uren in gaan zitten, maar met resultaat. De
torens van de belastingdienst zijn er dan wel
gekomen maar wel 10 meter lager dan
gepland en niet vierkant maar rond zegt hij
met een glimlach op zijn gezicht. Zo zijn de
doorgangen van het ene gebouw naar het
andere gebouw van de belastingdienst
ondergronds gebouwd zoals ook de
parkeergarages bij de gebouwen.”

Een tweede belangrijk punt waardoor Cor al
die jaren gedreven werd is de discussie met
de politiek van Apeldoorn. Door in gesprek te
gaan met de politici en veel donderdagen
aanwezig te zijn op de Politieke Markt op het
stadhuis, is hij zeer betrokken bij wat zich
afspeelt in onze gemeente en in het
bijzonder in de wijken. Cor zegt: “Wij zijn de
wijkraad van het compromis en zoeken niet
de confrontatie op. Dat is bekend op het
stadskantoor en daardoor nemen de politiek

en de ambtenaren ons serieus.”  Als
voorbeeld geeft Cor de bezuinigingsronde op
de wijkraden. Ook de nieuwe indeling van de
jaarrekening van de wijkraden was een
meedenkactie van Cor.  Hij kan zich
verplaatsen in de wensen van de ambtenaren
die blij waren met zijn financiële
verslaglegging. Ook andere wijkraden
hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. 

We waren benieuwd of er een verschil is
tussen het functioneren van de wijkraden in
2001 en vandaag de dag. Cor begint te lachen
“de wijkraden zijn nu veel professioneler,
toen zaten er veel mensen in die een conflict
hadden en hiervoor dachten de wijkraad te
kunnen gebruiken.”

De laatste jaren in de wijkraad heeft Cor het
lastigst gevonden. De grote projecten in de
wijk zijn (voorlopig) voorbij waardoor voor
hem het leukste wijkraadswerk afnam.
Daarnaast veranderden het overlijden van
zijn vrouw en het huwelijk met zijn nieuwe
liefde zijn leven behoorlijk. Nieuwe
maatschappelijke uitdagingen dienden zich
aan, die Cor nu veel voldoening geven.

Het einde van een tijdperk

Afscheid van Cor Bouman 

Lees verder op pagina 7



Springt eruit 
in groenten en fruit

Koning Lodewijklaan 158
7314 GL Apeldoorn
Tel 055- 355 36 15
Meidoornerf 4, 8071 AP Nunspeet
Tel 0341- 25 44 85
info@lesalontamara.nl
www.lesalontamara.nl  

Haarwerken van Le Salon Tamara biedt voor iedereen 
met een haarprobleem direct een passende oplossing. 

Wij zijn officieel erkend en onze specialisten zorgen 
voor modieuze en trendy kapsels. Daarnaast kunt
u terecht voor de gebruikelijke haarverzorging 
of heerlijk ontspannen de meest uiteenlopende 
behandelingen ondergaan in onze schoonheids-
salon. Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Wij bieden:
• Privacy  • Vrij parkeren
• Echt haar en microweb fiber haar
• Contracten met alle zorgverzekeraars

HHaaaarr iinnss tt ii ttuuuutt  

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78

Apeldoorn

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
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De grootste wapenfeiten voor Cor waren toch
wel de grote projecten waar hij al eerder over
sprak tijdens ons bezoek. 
“Het knokken voor de wijk. Bijvoorbeeld ook
in het Walterbosch was een groep van
bewoners die zich fel verzette tegen elk plan
dat de belastingdienst had. Hier heeft Cor
met succes een bemiddelende rol gespeeld.

Naar de toekomst kijkende krijgen we nog
een aantal adviezen mee voor het zittend
bestuur: 
“We zitten met smart te wachten op de
ontwikkeling van de  Julianalocatie
Maar de hoogste prioriteit is nog een paar
goede bestuursleden erbij. Zorg dat je
iemand vindt die affiniteit heeft met de

bouw, het gaat erom dat je met vele
geledingen goed contact krijgt. Instanties,
bewoners, eigenaar. Goed laten weten waar
je als wijkraad staat. Naderhand gas
terugnemen is makkelijker als gas bijgeven.” 

“In het kader van de zorgwet komt er veel op
de mensen af. Je kunt als vraagbaak
dienen voor de mensen. Er zijn veel zuilen
ook in het professionele werk. Goede
bedoelingen, maar niet altijd efficiënt. Hier
ligt een schone taak voor Mariëlle.”

“De collegiale samenwerking in het bestuur
is van groot belang. Zorg dat de klik er is en
dat het bestuur als een gezicht naar buiten
treedt.”

Onze laatste vraag gaat over het wonen in

onze wijk. Cor en Ineke genieten beiden nog
optimaal van hun fraaie woning aan de
Planetenlaan met uitzicht op de
kinderspeelplaats aan de Zandloperweg.
Onze groene wijk is nog steeds de plek waar
de familie Bouman graag wil blijven wonen.

Tenslotte danken wij “onze aanvoerder” voor
het open en spontane gesprek. Voor zijn
medebestuursleden was Cor een kritisch,
positief opbouwend secretaris/
penningmeester. Wij hopen nog dikwijls met
Cor om de tafel te kunnen zitten, voor een
gezellige babbel, maar zeker ook om bij hem
ten rade te mogen gaan om te horen hoe wij
“de piketpaaltjes het beste kunnen
uitzetten.”

Roelof Boekhold en Hanneke Dusseldorp

Vervolg ‘Afscheid van Cor Bouman ‘

Na anderhalf jaar is het gelukt om met de
gemeente een parkeervergunningregeling te
realiseren voor de Joost van den Vondellaan,
een deel van de Da Costalaan, de
Bilderdijklaan en de Waltersingel. Het gaat
om 29 identieke huizen waarvan de
eigenaren aangesloten zijn bij de
Coöperatieve Vereniging Joost van den
Vondel, kortweg COV genoemd. 

Rond 1989 was er een enorme
parkeeroverlast in onze buurt, veroorzaakt
door de werknemers van de kantoren van de
Belastingdienst. Om die reden kwam er
vanuit de gemeente een parkeerverbod
tussen 11.00 uur en 14.00 uur. De gemeente
heeft toen per huis van de COV gekeken, wie
er op dat moment zijn of haar auto
parkeerde in de tuin achter het huis en wie
de tuin dicht had gemaakt. Wie zijn tuin als
parkeerplaats gebruikte kreeg geen
vergunning en wie de auto voor het huis
parkeerde kreeg wel een vergunning. Dat
betekende dat de helft van de bewoners wel
een vergunning kreeg en de helft niet. 

Intussen zijn we ruim 20 jaar verder en is er
veel veranderd in de samenleving, bij de
leden van de COV en ook in de buurt van de
belastingkantoren. 
l Van parkeeroverlast van de werknemers
van de belastingkantoren is geen sprake
meer omdat er een parkeergarage voor
hen is gekomen.

l In de huizen van de COV zijn nieuwe
bewoners gekomen, die hun tuin als
relaxruimte willen gebruiken en niet meer
als parkeerruimte. Deze bewoners worden
geconfronteerd met de keuze van hun
voorganger.

l Daarbij is er ongelijkheid. Waarom mag je
buurman wel zijn of haar auto voor de
deur zetten en jij niet. Jammer om de hele
dag tegen een auto aan te kijken in je
soms toch al zo kleine achtertuin. 

Met deze argumenten zijn we in november
2013 naar de gemeente gegaan. Onze brief
hebben we gericht aan de wethouder Olaf
Prinsen en de zaak werd behandeld door de
heer Oscar Martijn. Diverse gesprekken met

het bestuur van de COV en de heer Martijn
volgden. Na de gesprekken moesten wij de
resultaten terugkoppelen naar de bewoners. 

Dat alles kost tijd en geduld. Uiteindelijk
kregen wij in september 2014 groen licht en
kregen alle bewoners van de huizen van de
COV een parkeervergunning. Fijn dat de
gemeente functioneert zoals een gemeente
hoort te functioneren: zorgvuldig,
meedenkend, redelijk en de belangen van
haar burgers in het oog houdend. We zijn er
erg blij mee en kunnen terugkijken op een
prima samenwerking met de gemeente in de
persoon van Oscar Martijn. 

Bestuur van de COV

Gemeente en COV Joost van den Vondel gaan voor maatwerk

Eerlijker verdeelde parkeervergunningen



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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In de middag staat een wijkbewoner in zijn tuin te werken als
een man hem aanspreekt. De uiterst vriendelijke man begint
een praatje over tuinieren en het feit dat hij kort geleden in de
buurt is komen wonen. Er ontstaat een leuk gesprek. Aan het
einde van het gesprek vraagt ‘de aardige man’ aan de
wijkbewoner of hij hem wat geld kan lenen voor een taxi. Hij
belooft het geleende geld de volgende dag terug te geven. De
wijkbewoner geeft het geld maar moet het geleende geld nog
steeds terug krijgen.
De deurbel gaat bij een oudere dame. Zij doet open en een
vriendelijk uitziende man vraagt of hij wat geld kan lenen
omdat hij met het openbaar vervoer naar Groningen wil om
zijn zieke moeder te bezoeken. Hij heeft geen geld om een
kaartje te kopen en vraagt de vrouw om hem geld te lenen. 
De vrouw vindt het verhaal van de man zielig en besluit het
geld ‘te lenen’. Uiteraard heeft zij het geld niet terug
gekregen.

Zomaar twee voorbeelden van wijkbewoners die via een babbeltruc
van hun geld zijn bestolen. 
Afgelopen maanden zijn er bij de politie meer meldingen binnen
gekomen van verdachte personen die middels ‘babbeltrucs’ mensen
geld afhandig hebben gemaakt. Veelal ging het om personen die met
een smoes bij oudere mensen aanbelden. Soms hadden zij ook het
doel om bij mensen de woning binnen te komen. ‘Mag ik even bij u
naar de wc’ of ‘mag ik even bij u bellen want ik heb geen telefoon bij
me’ zijn veel gebruikte smoezen om binnen te komen. Het gevaar is
dat deze personen niet alleen naar de wc gaan maar ondertussen,
wanneer u even niet oplet, ook een andere ruimte binnen lopen op
zoek naar kostbare goederen. 

Ook hebben we meldingen gekregen over een man die mensen thuis
opbelt. Hij geeft aan dat hij een medewerker van de gemeente
Apeldoorn is en contact opneemt vanwege een gaslek bij de woning.
De man geeft dan aan dat de mensen, vanwege hun veiligheid, hun
huis uit moeten. Vervolgens wordt gevraagd of er kostbare spullen in
huis zijn en gezegd dat die geïnventariseerd moeten worden voor de
verzekering. Er wordt daarbij hulp aangeboden bij het inventariseren

van deze kostbare spullen. Gaat u 
in op dit verhaal, dan komt men u
helpen om uw kostbare spullen
veilig te stellen en helaas ook weg 
te nemen. 
Het is overbodig om te vermelden
dat u niet in moet gaan op dit soort
babbeltrucs. Ik vraag u wel om
dergelijke zaken door te geven aan
de politie. Mogelijk kunt u het
telefoonnummer traceren waarmee
men u belt of kunnen wij dit nummer achterhalen. 

Mijn advies is om GEEN personen binnen te laten die u niet kent en
die zich niet kunnen legitimeren.
Wanneer bij u verdachte personen aan de deur komen, doe niet open
en bel de politie. Dit mag via het nummer 112. Door een signalement
van de persoon te geven helpt u de politie de verdachte persoon op te
sporen. Ook al is er wellicht nog geen sprake van een strafbaar feit, de
politie wil graag weten wie deze personen zijn.

Verder wil ik u nogmaals aandacht vragen voor Burgernet. Via
Burgernet kunt u een bijdrage leveren bij het opsporen van daders,
zoals bovengenoemde oplichters.

Wat is dan Burgernet?
Burgernet is een telefonisch en digitaal netwerk van bewoners en
ondernemers. De achterliggende gedachte is: hoe meer ogen en oren
we gebruiken bij de opsporing van een vermist persoon of een
verdachte, hoe groter de kans dat we deze samen opsporen. De
centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van
bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op.
Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de
(mobiele) telefoon of een tekstbericht per sms met het verzoek uit te
kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon
vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. 

Op het moment dat u de gezochte persoon of het voertuig ziet, belt u
met de politiemeldkamer. De politie kan dan door de meldkamer
sneller naar de juiste plek gestuurd worden. Vaak wordt er dan sneller
een aanhouding verricht. Burgernet wordt ook gebruikt om u via e-
mail of sms preventietips te geven over bijvoorbeeld inbrekers in uw
buurt of oplichters aan de deur. Aanmelden voor Burgernet kan via de
website www.burgernet.nl.

Uw wijkagent, 
Ronald de Man 

Van de wijkagent

Babbeltrucs gaan door...



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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um
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op
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n Woodstock

30 JAAR!
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Al weer bijna een jaar geleden begon ik
aan mijn functie als stadsdeelmanager
in het stadsdeel Noordwest. Na eerdere
vergelijkbare functies in de dorpen en
het stadsdeel Noordoost is het erg goed
na een aantal jaren weer eens te
switchen. En daar heb ik geen spijt van.
Noordwest is een groot en gevarieerd
stadsdeel waar genoeg te doen is. En ik
denk dat ik nu, na een jaar, mag zeggen
dat ik het redelijk begin te kennen.

Het mooie aan mijn werk is dat ik veel in de
wijk mag zijn, veel contact heb met
bewoners(organisaties) en andere partijen
die actief zijn in de wijk en op die manier de
verbinding kan leggen tussen het
gemeentehuis en de wijk. En dat probeer ik
op zo’n manier te doen dat wij als gemeente
zo goed mogelijk rekening houden met de
wensen en vragen die uit de wijken komen.
En de wijkraden zijn daarbij voor ons
belangrijke partners.

Soms zijn we bezig met grote, langdurige
processen (zoals bijvoorbeeld de verkeers- en
parkeerproblematiek rondom Berg en Bos),
maar vaak ook gaat het om kleine, concrete
zaken die voor direct betrokkenen even
relevant kunnen zijn.

Wat ik in de Sprengen zie is dat de tijd van
grote projecten grotendeels voorbij is. In het
verleden hebt u te maken gehad met
bouwprojecten van o.a. Belastingdienst en

Orpheus en dat waren grote, ingrijpende
processen. Op dit moment zijn we in
afwachting van een invulling voor de
Julianalocatie, maar daarmee hebben we de
grote projecten wel gehad.

Maar dat wil niet zeggen dat we verder
rustig achterover kunnen leunen.
Apeldoorn maakt geleidelijk de omslag van
een ‘ontwikkelstad’ naar een ‘beheerstad’.
Dat betekent dat we minder kijken naar
‘wat er allemaal nog zou moeten komen’,
maar des te beter naar wat er allemaal is
en hoe we dat goed houden. Is alles goed
op orde? Zijn er nog verbeteringen nodig
en mogelijk?

En dat hoeven niet allemaal grote
vraagstukken te zijn. Ik wil u één voorbeeld
geven van een recente heel concrete vraag
uit De Sprengen.
U kent ongetwijfeld de situatie ter hoogte
van de begraafplaats waar autoverkeer links
moet aanhouden om de Soerenseweg te
vervolgen. Om die automobilisten al een
beetje bij te sturen (en duidelijk te maken
dat ze niet rechtdoor de Badhuisweg in
mogen) is een aantal vlakken met witte
klinkers aangebracht. Deze werken erg goed.
Misschien iets te goed, want het bleek dat
veel automobilisten vrij ver naar links
gingen, waardoor er af en toe problemen
ontstonden met verkeer uit de Robijnstraat.
Nadat wij hier wat klachten over hadden
ontvangen, hebben we naar een praktische

oplossing gezocht. Mijn collega’s kwamen
met de meest simpele oplossing: we hebben
een aantal witte klinkers er uit gehaald en ze
met de (donkere) onderkant naar boven
weer terug gelegd. Kosten nagenoeg nihil en
de eerste signalen die ik hierover krijg is dat
het helpt.

Waarom dus moeilijk doen, als het ook
simpel kan. Dat is een houding die mij erg
aanspreekt. Dus als u eens wat signaleert dat
naar uw idee (eenvoudig) beter kan, aarzel
niet het aan te kaarten en wellicht kan ik dan
volgend jaar weer zo’n mooi, simpel
voorbeeld aandragen.

Wim Bergink

Van de stadsdeelmanager

De Sprengen - een jaar later

Ken uw wijk
Wederom heeft een aantal lezers het
tuinbeeld aan de Koning Lodewijklaan
herkend, waarvan wij een foto
plaatsten in ons laatste wijknieuws van
december 2014.
Onder de juiste inzendingen is een
cadeaubon verloot. Dit keer is de
cadeaubon bezorgd bij mevrouw Karin
van Vorden.

Wie van u weet waar wij dit keer de foto
hebben genomen?

Reageer dan uiterlijk 22 april 2015. U kunt
hiervoor mailen naar het secretariaat van de
wijkraad, info@wijkraaddesprengen.nl.
Onder de goede inzenders wordt een
cadeaubon van 20 euro verloot.

Hanneke Dusseldorp
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Een wijkbewoner aan het woord

Joke den Engelsen 

Joke schreef als kind al verhaaltjes en
gedichtjes. Een notitieboekje dat papa van
zijn werk had meegenomen werd gebruikt
om haar verhaaltjes aan het papier toe te
vertrouwen. Het notitieboekje lag tijdens
mijn bezoek op de huiskamertafel. De
redactie van de schoolkrant maakte ook
dankbaar gebruik van de dichtkunst en de
verhaaltjes van deze toen nog jonge
schrijfster.
Tijdens de lange autoritten om familie te
bezoeken aan de Zeeuwse kust of in
Friesland, passeerden de familie Den
Engelsen veel dorpen, steden en andere
bezienswaardigheden. Zoals u zich misschien
ook wel kunt herinneren werden we als kind
in de auto bezig gehouden met allerlei
spelletjes om de aandacht van de toch wel
steeds weer saaie rit af te leiden. Bij ons
thuis waren het plaatsnamen schrijven, u
weet wel, wie heeft de meeste plaatsnamen
met een a, of ik zie ik zie wat jij niet ziet.
Bij de familie den Engelsen ging het verder.
Joke kreeg inspiratie om limericks te
schrijven. De meest vreemde plaatsnamen
daagden Joke uit tot de meest grappige
limericks.

Wat is een limerick? Een limerick is een kort
versje van 5 regels waarbij het einde van de
eerste zin rijmt op het einde van de twee zin.
Het einde van de derde zin rijmt op het einde
van de vierde zin. Het einde van de vijfde en
laatste zin rijmt op het einde van de eerste
en tweede zin.
Een limerick is een leuk rijmpje waarbij de
clou in de laatste rijmregel naar voren komt.
Leuke Nederlandse limericks worden dikwijls
gebruikt voor bruiloften of andere feesten.
Joke vertelt dat deze dichtvorm “Limerick”
ongeveer 100 jaar gelden is overgewaaid uit

Ierland en is genoemd naar de gelijknamige
Ierse stad.
In het oude Ierland had men de gewoonte
om tijdens feestelijke gelegenheden liederen
te zingen. Alle feestgangers konden dan een
couplet toevoegen. Na ieder couplet werd
dan door het hele gezelschap “ Will you come
up to Limerick?” als een soort refrein
gezongen. Naarmate de feestvreugde
toenam, nam ook het nonsensgehalte van de
verzonnen coupletten toe. 

Een nonsensgehalte heb ik bij de limericks en
verhalen van Joke niet kunnen ontdekken.
Ieder huisje heeft zijn kruisje. Zo is ook het
gezin van Joke getroffen door veel verdriet.
Ondanks het verdriet heeft Joke humorvolle
limericks kunnen schrijven. Nu komt ik weer
terug op mijn eerste zin. Joke zegt: “ De
humor overwint veel.” Ik heb het gevoel dat
het schrijven Joke energie en kracht heeft
gegeven om door te gaan.
Voor mij ligt het boekje “De Pimpelmees”,
met 70 Limericks van de hand van Joke. 
Wat vindt u van deze:
“een pimpelmees riep: mijn kroeg is “naatje”
want er komt geen geld in ’t laatje
toen stapte een vreemde vogel binnen
hij zei: ik ga een betere kroeg beginnen
maar ik tap uit een ander vaatje”

Maarten, de zoon van Wim en Joke den
Engelsen heeft de tekening gemaakt op de
omslag van het boekje. “de Pimpelmees”.

Joke heeft nog veel gedichten en verhalen
geschreven over diverse mooi plekken in
Apeldoorn. De Grote Kerk, Marialust, het
Oranjepark, zijn maar enkele van haar
favorieten. Dikwijls is zij te vinden op een
voor haar geliefde stek om weer een prachtig

en beeldend gedicht te schrijven. Ik hoop dat
deze poëzie nog eens uit de ordner van Joke
zal verhuizen naar een plek waar velen onder
ons kunnen genieten van dit karaktervolle
werk van Joke.

Bij mijn afscheid die avond kreeg ik van Joke
een boek mee met korte verhalen “de Kracht
van positief”. Een van de verhalen,
”Knipoogjes uit het verleden”, is van Joke. Ik
heb er weer van genoten.

Joke en Wim den Engelsen wonen nu enkele
jaren in onze wijk in de buurt van hun zoon
en kleinkinderen. Zij hebben het enorm naar
hun zin en genieten van onze groene wijk
met de mooie plekken. Dikwijls zijn zij en
route en maken een wandeling door de
omgeving. Zij genieten van onze mooie
groene wijk met karakteristieke woningen
met dikwijls nog behouden authentieke
details.

Een arts riep tot de hypochonder
nu is het klaar met dat gedonder
scheid eens uit met al die waan
straks is het echt met u gedaan
en dat noem ik pas een wonder

Ik heb genoten van de mooie teksten,
verhalen en de hartelijke ontvangst en ben
weer vol energie, enthousiast huiswaarts
gekeerd om mijn verhaal met u te delen.

Hanneke Dusseldorp

Afgelopen week heb ik gezien dat positief in het leven staan kracht aan mensen
geeft, maar ook wat de kracht om positief te leven met mensen doet.
Ik kan mij voorstellen dat u nu helemaal niets van mij begrijpt en wilt stoppen met
lezen. Doe dat niet want ik ga deze ervaring aan u uitleggen.
Door mevrouw Ellie Corstjens, de beeldhouwster over wie ik u enkele jaren geleden
vertelde, kwam ik in contact met Joke den Engelsen. Joke woont sinds enkele jaren
samen met haar man Wim, aan de Koning Lodewijklaan.
In ons decembernummer heeft u een gedicht van Joke kunnen lezen over de wolken
die zij beschrijft vanuit haar kamerraam aan de westkant van de Lodewijkstaete.
Het gedicht triggerde mij en ik heb een afspraak gemaakt met deze lieve, vrolijke
dame. 
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Verkeer en groen in de wijk
Hondenbeleid gemeente Apeldoorn
Als vertegenwoordiger van de wijkraad
bezocht ik eind januari een bijeenkomst over
het zogenaamde hondenbeleid in de
gemeente Apeldoorn. De aanleiding
daarvoor was een gezamenlijke brief van een
aantal dorps- en wijkraden over de overlast
die uitwerpselen van honden opleveren. In
deze "denktanksessie" werd van gedachten
gewisseld over deze problematiek met als
doel om tot een inventarisatie te komen en
een kleine klankbordgroep te vormen. In het
komende halfjaar zal de groep in twee à drie
bijeenkomsten aan de slag gaan met het
uitwerken van een of meer oplossingen. 

Sprengenvallei
Ook was ik deelgenoot aan bijeenkomsten
over de herinrichting Sprengenvallei in Berg
en Bos. Diverse afgevaardigden van de
wijken Berg en Bos, Brink en Orden en De
Sprengen alsmede van de gemeente
Apeldoorn, Wandelnet en aanwonenden
waren aanwezig. Ter plekke is gekeken in
welke vorm het vergroten van de
toegankelijkheid met wandelgebied in Berg
en Bos uitgevoerd zal kunnen worden. Voor
dit project is door de provincie geld
beschikbaargesteld. Grof gezegd betreft dit
het gedeelte tussen de ingang van het
AGOVV terrein en de Berg en Bosvijver.
Medio maart zal hier een vervolg op komen.

Verkeer en parkeren Apeldoorn West
Met betrekking tot het verkeer en parkeren
rondom Apenheul zijn gesprekken geweest

om een tijdelijke oplossing te vinden die nog
vóór 1 april ingevoerd moet worden om te
voorkomen dat de J.C. Wilslaan dit jaar meer
dan vijf keer moet worden afgesloten
vanwege het grote aantal bezoekers. Er
wordt ook aan een structurele oplossing
gewerkt voor het verkeers- en
parkeerprobleem rond de Apenheul. Er
liggen drie varianten maar of voor 1 april een
keuze kan worden gemaakt, is de vraag. 

Zodra de weersomstandigheden het
toelaten zal een vakmarkering aangebracht
worden op de Koning Lodewijklaan ter
hoogte van de Vorstenhof. Dit betreft het
gedeelte waar een parkeerverbodzone is
ingesteld. Ook op de Koning Lodewijklaan,
maar dan ter hoogte van de Spar, zullen
zogenaamde kanalisatiestrepen getrokken
worden. Die zijn bedoeld om een wat meer
veiliger oversteek te creëren voor de
bewoners van onder andere de Berkenhove.
Deze lijnen regelen niet de formele voorrang,
maar hebben wel een attentiewaarde voor
zowel voetgangers als automobilisten. 
Door een bewoner werd het kruispunt
Robijnstraat/Soerenseweg bij de gemeente
onder de aandacht gebracht vanwege
onveilige situaties. Wellicht door een andere
belijning zou dat kunnen verminderen. De
gemeente is overgegaan door de eerste

witte klinkerverharding, gezien vanaf de
Jachtlaan, te vervangen door grijze klinkers.

Op de planning van de gemeente staat nog: 
l de vernieuwing van het wegdek en
fietspad Badhuisweg (vanaf Sprengenweg
naar Vosselmanstraat)
in combinatie met de herinrichting van de
Vosselmanstraat;

l voorzieningen om bij extreme regelval
wateroverlast te voorkomen op het
kruispunt Schuttersweg/Sprengenweg;

l voorzieningen om de wateroverlast tegen
te gaan in de kelders van de flats aan de
Koning Lodewijklaan door de vijver aan de
Jupiterlaan;

l de herinrichting van het voet- en fietspad
langs de Jachtlaan tussen de Boszichtlaan
en de Naald.

De gemeente zorgt graag voor een schone
en veilige woonomgeving. U kunt daar aan
meehelpen door het aan ons of bij de
buitenlijn te melden als er iets opgeruimd,
schoongemaakt of hersteld moet worden. 
Of het nou gaat over verkeer, verlichting,
vernielingen, wegen of groen, meld het!

André Staal
Plaats toekomstige kanalisatiestrepen Koning
Lodewijklaan

Vijver aan de Jupiterlaan

Situatie Soerenseweg/Robijnstraat. Links oud, rechts nieuw
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Openbare jaarvergadering 
dinsdag 7 april, U komt toch ook?
Met minder energie meer plezier?

Waarom heb ik een veel hogere elektra-rekening dan mijn
buurman? Ton Ceelie en Marjolein Tillema van "Kerschoten
Energieneutraal" willen u uitdagen om eens kritisch te kijken naar
uw energieverbruik. 
Hoe hoog is dat verbruik eigenlijk en waaraan gaat het aan op? 
Is mijn rekening hoger of lager als mijn buren? Wat kan ik er zelf
aan doen? Waarom led-lampen kopen? Wat kost het als mijn tv
stand-by staat? Wat kost een wasbeurt? En wat levert het me op 
als ik een minuut korter onder de douche sta? 
Wat bespaar ik met dubbel glas of isolatie?
Kortom: met elkaar gaan wij kijken naar ons eigen energieverbruik
en naar mogelijkheden om daarop te besparen zonder inleveren van
comfort. 

Het wordt op prijs gesteld dat U ook aanwezig bent

Nieuwe buren? 
Laat het de wijkraad weten!
Krijgt U nieuwe buren? Stuur de wijkraad dan even een bericht of
laat het ons telefonisch weten. Wij zullen de nieuwe wijkbewoners
dan op een passende manier welkom heten in onze wijk.

Donaties 
De afgelopen maanden ontvingen wij op bankrekening 
NL52ABNA0524581541 van Wijkraad De Sprengen de volgende
bedragen, waarvoor wij de geefsters/gevers zeer erkentelijk zijn. 

Datum Initialen Euro
27-11 B. H.-S. 25,00

Buurtbieb 
uit de as herrezen
In Wijknieuws 51 van september in het afgelopen jaar kon u
lezen over de buurtbieb bij Bosweg 62. 

Anne Nijenhuis had voor zijn huis een mooie kast met boeken
geplaatst waaruit buurtbewoners boeken konden lenen. Het initiatief
werd breed gewaardeerd en veel mensen doneerden boeken,
waardoor de kast snel behoorlijk gevuld was. Helaas was de
boekenkast een kort leven beschoren. Onverlaten trokken in de nacht
van 16 op 17 oktober de kast omver en staken hem in brand.

Anne is niet bij de pakken neer gaan zitten. Toen hij het materiaal bij
elkaar had, heeft hij een nog mooiere kast gemaakt. Sinds januari
staat er voor zijn huis weer een buurtbieb, die inmiddels weer tot de
nok gevuld is met boeken. Het assortiment is uitgebreid, vrijwel alle
genres zijn vertegenwoordigd voor zowel kinderen als volwassenen.

De volharding van Anne is de reden waarom zijn buurtbieb deze keer
op de voorzijde van het Wijknieuws staat.



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.


