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Van de voorzitter
De zomer van 2015 is
voorbij en voor u ligt
een goed gevuld
Wijknieuws. Dat is
niet in de laatste
plaats te danken aan
wijkgenoten die in
de pen geklommen zijn om iets onder de
aandacht te brengen wat hun na aan het
hart ligt. Daar ben ik erg blij mee, want het
komt de verscheidenheid aan artikelen in ons
Wijknieuws - en daarmee ook de
lezenswaardigheid - ten goede. Bovendien
laat het zien wat voor mooie, leuke en
interessante dingen in onze wijk gebeuren.
Voelt u zich vooral uitgenodigd om ook iets
in ons Wijknieuws te schrijven. Daarnaast
hebben we natuurlijk onze website. Als u iets
aan te kondigen of mee te delen hebt, dan is
die daar echt geschikt voor. De website kan
veel actueler zijn. De spelregels publiceren in
het Wijknieuws of op de website staan in het
artikel onder dit voorwoord.
Op 26 september vindt - voor de tiende keer de landelijke burendag plaats. Op de
burendag staan activiteiten met je buren en
de buurt centraal. Dit jaar worden ook in
onze wijk activiteiten in het kader van de
burendag georganiseerd. In dit Wijknieuws
staat daarvan een aankondiging, maar ook
een oproep om er actief aan mee te doen. Er
zijn leuke plannen die momenteel worden
uitgewerkt. Houdt u de website in de gaten
voor actuele informatie.
Deze periode nemen wij afscheid van een
vertrouwd gezicht in onze wijk. Na zeven jaar
onze wijkagent te zijn geweest, verhuist
Ronald de Man naar andere wijken in
Apeldoorn. In dit Wijknieuws legt hij uit
waarom. De wijkraad kijkt terug op een
bijzonder prettige samenwerking met
Ronald. Bij elke bestuursvergadering was hij
het eerste half uur aanwezig en konden wij

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
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open praten over wat er zoal in de wijk
voorviel. Dat was altijd heel vruchtbaar. Onze
dank daarvoor Ronald en we wensen je veel
succes in je nieuwe werkomgeving! Als
nieuwe wijkagent verwelkomen wij Sharon
Koenders. Voor haar is het wijkagentschap
een nieuwe stap in haar loopbaan. Elders in
het Wijknieuws stelt zij zich aan u voor. We
zien uit naar een plezierige en constructieve
samenwerking.
Net als veel andere wijkgenoten gaan mijn
gezin en ik er in de zomer op uit. Wij doen
dat met de caravan en trekken dan door een
land. Dit jaar was Oostenrijk het reisdoel,
waarbij we van de gelegenheid gebruik
hebben gemaakt om ook een bezoek te
brengen aan Liechtenstein, u weet wel dat
land ter grootte van Texel dat ingeklemd zit
tussen Zwitserland en Oostenrijk. Het
inwoneraantal van dat land (ruim 37.000) is
van dezelfde orde van grootte als het aantal
inwoners van ons stadsdeel Noordwest (ruim
33.000). Dat zet je aan het denken. Met dat
aantal inwoners zijn wij ‘maar’ een stadsdeel
en zij een natie. Hoe relatief kunnen zaken
zijn…
Ik wens u een mooie herfst.

Wijknieuws,
ook voor uw kopij

Roelof Boekhold

Het Wijknieuws en de website zijn niet
alleen voor de wijkraad, maar ook voor
de wijkbewoners. Heeft u een artikel
of idee voor het Wijknieuws of een
bericht voor de website? Laat het de
redactie weten.
Voor het plaatsen van artikelen en
berichten gelden de volgende spelregels:
G U moet in de wijk wonen, er uw bedrijf
hebben of een andere specifieke relatie
met de wijk hebben.
G Uw kopij moet in het bijzonder
betrekking hebben op de wijk of
specifiek gericht zijn op de
wijkbewoners. Kopij van algemene aard
wordt niet geplaatst.
G Kopij mag geen commercieel oogmerk
hebben.
G De redactie behoudt zich het recht voor
kopij in te korten.
G De redactie beslist of kopij wordt
geplaatst.
Kopij voor Wijknieuws 56 kunt u uiterlijk
23 november inleveren bij de wijkraad.

Vrijwilligers aan het werk

10 jaar Boodschappendienst Rode Kruis
Het Rode Kruis helpt mensen in nood.
Dat kan hulp zijn bij grote
wereldschokkende gebeurtenissen,
maar het kan ook hulp zijn in de buurt.
Het Rode Kruis kan al dat werk alleen
maar doen dankzij de inzet van vele
vrijwilligers. Een van die vrijwilligers is
onze wijkgenoot Ine Lips. Zij
coördineert de boodschappendienst van
het Rode Kruis.

boodschappen@rodekruis-apeldoorn.nl of op
kantoortijden via telefoonnummer 0553553340. Tijdens schoolvakanties kan het
zijn dat het kantoor niet altijd bezet is.

Ken uw wijk
Op de opgave in Wijknieuws 55
hebben we één reactie ontvangen,
maar wel een goede. De boekenbon
is onderweg naar Esther van de Pol.

Ine Lips: “Sinds september 2005 heeft het
Rode Kruis een boodschappendienst voor
mensen die zelfstandig wonen, maar niet
alleen hun boodschappen kunnen doen.
Vooral voor mensen die moeilijk lopen, van
een rolstoel afhankelijk zijn of ver van winkels
af wonen is dit een goede oplossing. Het is
mogelijk een rolstoel van het Rode Kruis te
gebruiken tijdens het boodschappen doen.”
afgesproken tijd opgehaald. In de supermarkt
weten de vrijwilligers precies waar alles staat
en ook geven zij advies. Zo wordt hij nog
eens op een idee gebracht. Ook naar de
gezelligheid bij het koffiedrinken om de
grote tafel bij de supermarkt kijkt hij uit.
Tenslotte brengen de chauffeurs de
boodschappen bij hem boven in de flat. Beter
kan het niet
Graag zou Ine meer mensen van deze dienst
gebruik laten maken. De kosten zijn € 3,- voor
het vervoer met de bus van het Rode Kruis en
€ 1,- voor de koffie.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via
het e-mailadres:

Wie van u weet waar wij dit keer de foto
hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk 1 november. U kunt
hier voor mailen naar het secretariaat van
de wijkraad, info@wijkraaddesprengen.nl.
Onder de goede inzenders wordt een
cadeaubon van 20 euro verloot.
Hanneke Dusseldorp

Het Rode Kruis verzorgt met busjes het
vervoer naar de supermarkt en weer terug.
In de supermarkt worden de mensen
begeleid door vrijwilligers en met elkaar
wordt na afloop van het boodschappen doen
nog een kopje koffie gedronken.
Eén keer per maand kan men gebruik maken
van deze dienst.
Ine vertelt over een meneer die al een aantal
jaren gebruik maakt van de
boodschappendienst. Hij vindt het
fantastisch: hij hoeft nu niet meer met de
bus naar het winkelcentrum en vooral het
gesjouw met de zware boodschappen is
verleden tijd. Hij wordt nu op een
Wijknieuws september 2015
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Nieuwe
Nieuwe openingstijden:
openingstijden: maandag
maandag t/m
t/m vrijdag
vrijdagvan
van 08:00
08:00 -- 17:30
17:30 uur
en
enook
ookop
opde
dezaterdag
zaterdagvan
van10:00
10:00 -- 12:00
14:00 uur

BISTERBOSCH MAKELAARDIJ...
bij u om de hoek, dus kom gerust eens buurten!

Bisterbosch Makelaardij is samen met Bisterbosch Financieel Adviseurs een
full-service kantoor. Als onafhankelijk specialist in hypotheken, pensioenen
en financiële planning bemiddelt Bisterbosch Financieel Adviseurs voor een
groot aantal banken en verzekeraars. Samen vormen wij een sterke
combinatie met korte communicatielijnen en zeer persoonlijke begeleiding,
waarbij de klant centraal staat.

M A K E L A A R D I J

FINANCIEEL ADVISEURS

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

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

Van de wijkagent

Wijkagent draagt stokje over
Bijna 7 jaar ben ik als wijkagent werkzaam geweest in de mooie wijken Berg en Bos,
De Sprengen en De Naald. Door de komst van een aantal nieuwe wijkagenten werd
de andere wijkagenten de gelegenheid geboden om van wijk te wisselen. Van deze
mogelijkheid heb ik gebruik gemaakt. Het wijkwerk beviel mij in genoemde wijken
nog steeds erg goed, maar ik denk dat het ook goed is om na een bepaalde periode
van werkgebied te veranderen. Je krijgt te maken met andere, nieuwe zaken,
waardoor er extra motivatie ontstaat om ook deze zaken weer goed op te pakken.
was ik werkzaam in het centrum, veelal
gericht op het winkelgebied en de
uitgaanshoreca. Na jaren in de noodhulp te
hebben gewerkt, ben ik toe aan een nieuwe
uitdaging. De functie van wijkagent geeft mij
deze nieuwe uitdaging. Als wijkagent ben je
aanspreekpunt voor de burger en
verantwoordelijk voor een wijk. Daarnaast
worden samenwerkingsverbanden
aangegaan met ketenpartners om de
veiligheid in een wijk te vergoten. Daarbij
wordt gezocht naar duurzame oplossingen.
Ik ben van mening dat u als burger een
belangrijke partner bent voor de politie.
Als u dit leest ben ik waarschijnlijk al
werkzaam in de wijken Kerschoten, De
Parken, De Vlijt en Het Loo.
Een aantal van u heb ik persoonlijk ontmoet.
Daarnaast heb ik veel samengewerkt met de
wijkraden, scholen en instellingen in de wijk.
Ik wil iedereen bedanken voor deze fijne
samenwerking!
Hierbij wil ik nu het ‘wijkagentenstokje’
overgedragen aan mijn collega Sharon
Koenders en haar de gelegenheid geven om
zich, via deze weg, aan u voor te stellen.

U kunt mij bereiken via het algemene
politienummer 0900-8844. Mocht ik niet
aanwezig zijn dan zal er een terugbelnotitie
worden gemaakt en dan bel ik u terug.
Ook kunt u mij per mail bereiken op
sharon.koenders@politie.nl. Bij spoed belt u
uiteraard 112.
Tot ziens in de wijk!
De nieuwe wijkagent Sharon Koenders
De vertrekkende wijkagent Ronald de Man

Vrijwilliger aan het werk

A Song for de Hartstichting

Wijkgenoot David Brown organiseert op
vrijdag 13 november voor de derde maal
een liefdadigheidsconcert ten bate van
de Hartstichting: A Song for
De Hartstichting. Het concert vindt
plaats vanaf 20.00 uur in de aula van
de christelijke scholengemeenschap
De Heemgaard

Middels deze weg wil ik mij graag aan u
voorstellen. Mijn naam is Sharon Koenders en
ik zal met ingang van 1 september 2015 de rol
van wijkagent gaan vervullen in uw wijk.
Ik ben in 2003 begonnen bij de politie en heb
altijd in Apeldoorn gewerkt. De laatste jaren

Tenslotte bent u ‘de ogen en oren’ binnen de
wijk en weet u als geen ander wat er speelt.
Ik streef naar een actieve samenwerking met
partners en u als burger. Ik wil u dan ook
uitnodigen vooral contact met mij te zoeken,
als er zaken spelen die de aandacht vragen. Ik
kijk er naar uit om aan de slag te gaan in de
wijk en hoop u eens te treffen.

U kunt er luisteren naar de peetvaders van
het hedendaags Schotse volksmuziek en
inmiddels wereldberoemde The Tannahill
Weavers. Kent u ze nog niet? Dan kunt u ze
zien en horen op Youtube.
Voor sommigen zal de naam David Brown

bekend voorkomen. Hij was oprichter van de
inmiddels niet meer bestaande Folk-Club
Apeldoorn (1991 – 2004). Daarnaast
programmeerde hij tussen 1993 en 2006 het
Intercultureel Festival Mondial Apeldoorn en
heeft hij een aantal jaren meegeholpen met
De Nacht van Apeldoorn.
Kaarten voor dit concert kunt u reserveren bij
David Brown op 055-3556670 of via
davidenjoke.brown@chello.nl. Tot 1 november
betaalt u € 15 per kaartje, daarna € 20.
Als u dit initiatief op een andere manier
financieel wilt ondersteunen, dan is David u
zeer erkentelijk.

Wijknieuws september 2015
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Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

Haarinstituut

Pedicurepraktijk Marianne Reijerman-Spijkerbosch
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 schoonheidssalon. Neem vrijblijvend contact met ons op.

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

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

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

Verkeer

Leerlingen Korenaar zijn streetwise
Het is belangrijk is het voor iedere
weggebruiker om zich veilig in het
verkeer te begeven. De ANWB ziet voor
zichzelf een belangrijke rol weggelegd
als het om de verkeersveiligheid van
om kinderen en verkeersveiligheid
gaat. Daarom is het programma ANWB
Streetwise ontwikkeld. Een praktisch,
maar ook een leuk en leerzaam
verkeersprogramma dat aansprekend
is voor alle leerlingen van de
basisschool.
iCheckbox voert de leerkracht een indicatieve
oogmeting uit.
Hallo auto (groep 5 en 6)
Invloed van reactiesnelheid, inschatten van
de remweg van een auto en het juiste
gebruik van een veiligheidsgordel. Kinderen
nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van
een ANWB lesauto en mogen zelf remmen.
Trapvaardig (groep 7 en 8)
Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en
fietsbeheersing. Ook fietsen de leerlingen

met een zware rugtas op. Hiermee bereiden
we ze voor op het zelfstandig fietsen naar de
middelbare school.
Zo is jong geleerd, oud gedaan
André Staal

Nieuwe buren?
Vertel het de wijkraad!
Het Wijknieuws en de website zijn niet
alleen voor de wijkraad, maar ook voor
de wijkbewoners. Heeft u een artikel
of idee voor het Wijknieuws of een
bericht voor de website? Laat het de
redactie weten.

Professionele instructeurs zijn in mei op de
basisschool de Korenaar geweest en gaven
daar verkeerstrainingen op maat.
In de praktijk leerden de kinderen hoe ze
beter kunnen omgaan met het drukke
verkeer.
Passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van
de basisschoolleerlingen zijn er 4
onderdelenlessen ontwikkeld.
Toet toet (groep 1 en 2)
Een speelse introductie op gevaarherkenning,
herkennen van verkeersgeluiden, veilig
oversteken, gebruik van autogordel en
autostoeltje.
Blik en klik (groep 3 en 4)
Verdere behandeling van gevaarherkenning,
veilig oversteken en de noodzaak van gebruik
van de autogordel in een autostoeltje. Met de
Wijknieuws september 2015
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Verzekeren?
Pensioen regelen?
Hypotheek regelen?
Prima, maar kies eerst
een goede adviseur!

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

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

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

Een wijkbewoner aan het woord

De imker
Kortgeleden sprak ik Koos Elderen, die een niet alledaagse hobby heeft. Koos is
imker. Het allereerst dat ik vraag als ik het woord imker hoor is: “Wat trekt jou aan
om imker te worden. Honing vind ik lekker, maar ik heb het er niet voor over om mij
hiervoor te laten steken.”
Koos moet er hartelijk om lachen als ik dit
zeg. De meeste hobby-imkers hebben vroeger
naast opa gestaan om de honingraten uit de
korf te halen en gedacht: “Als ik groot ben wil
ik dat ook.”
Bij Koos is het anders gegaan. Tijdens het
lezen van een tijdschrift werd zijn aandacht
getrokken door een artikel over het houden
van bijen. Hij is toen naar een introductiemiddag geweest van de plaatselijke afdeling
van imkers en heeft zich aangemeld voor de
cursus bijeenhouden voor beginners.

Nu, als volleerd imker, begint hij enthousiast te
vertellen over zijn bijenvolken. Hij heeft er vier.
De kasten staan wisselend op andere
plekken. “Wow, denk ik, dus ook nog met een
‘prikkenvolkje’ de auto in”.
Het bijenvolk
Ik kom er al snel achter dat deze ‘hobbyboer’
het heeft over zijn dieren, bijenvolkeren, met
4 vleugels en 6 pootjes. Een volk kan wel
bestaan uit 40.000 bijen met 1 koningin. De
overige bijen in de kast zijn voor het
merendeel vrouwtjes, werkers genaamd.
Daarnaast zijn er enkele honderden
mannetjes, de darren.
Alleen de koningin legt eitjes en alleen de
koningin bepaalt of het eitje bevrucht wordt
of niet. Uit een bevrucht eitje komt een
werkbij en uit een onbevrucht eitje komt een
dar. De eitjes worden gelegd van december
tot oktober. Soms wel 1.600 per dag. Dit
levert een piekmoment op voor de werkbijen.
Zij moeten heel hard werken om de koningin
en de jonge bijen van eten te voorzien. In de
zomer periode leeft de werkbij gemiddeld 6
weken. Een koningin kan wel 5 jaar oud
worden.

In de laatste fase van hun leven worden de
werkers vliegbij en gaan op pad om nectar en
stuifmeel te verzamelen. Nectar is een
suikerrijke vloeistof die door planten wordt
geproduceerd. De samenstelling van nectar
varieert sterk bij verschillende soorten
planten. Daarom heb je verschillende soorten
honing met ieder een eigen smaak. De bijen
zorgen er voor dat nectar wordt omgezet in
de ons bekende honing.
Hoe herken je bijen, hommels en wespen?
De meestal donker gekleurde zoemers, dik en
behaard, zijn de hommels. Wespen zijn
meestal geel met een zwarte tekening op het
achterlijf. In tegenstelling tot de hommel is
de wesp slank. Bijen zijn als hommels donker
gekleurd, iets behaard, kleiner dan de
hommels en hebben soms wat lichtere
strepen.
De woning van de bij
Elke holte is geschikt voor de bij om een
woning in te bouwen. De bijen bouwen zelf,
met hun zelfgemaakte was, raten met
zeshoekige cellen die worden gebruikt als
broedkamer en opslagruimte voor honing en
stuifmeel.
Een imker probeert uiteraard zijn volk in een
kast te houden. Een enkele keer vliegt de
koningin uit en vindt zij een andere woning,
bijvoorbeeld in uw tuin of onder uw
dakbeschot. Ongeveer 50% van het bijenvolk
vliegt haar koningin achterna en de grote
verhuizing is geschied.
Binnen een volk worden de taken verdeeld.

Een jonge bij begint met het schoonpoetsen
van gebruikte cellen, de volgende fase wordt
het voeren van de larfjes, verzorgen van de
koningin en het bewaken van de toegang tot
de kast.
Stuifmeel en honing
Naast de heerlijke honing zorgen de bijen er
ook voor het bestuiven van de bloemen
waardoor planten en bomen weer vruchten
gaan dragen.

Koos vertelt: “Het werk is zeer interessant, je
wordt geconfronteerd met de werking van de
natuur. Het is leuk om een lesje te geven op
een school en het winnen van de honing
blijft bijzonder. Het kost best veel tijd en
energie en je moet de ruimte hebben om de
volken te kunnen plaatsen en voor de opslag
van kasten en degelijke.
Het seizoen is nu, in september, alweer
voorbij en het volk is zich aan het klaar
maken voor de overwintering.
Zolang het bij dit artikel getoonde bordje nog
op de Soerenseweg 53 aan de weg hangt
verkoopt Koos nog Soerense Bijenhoning.
Hanneke Dusseldorp
Wijknieuws september 2015
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Talent in de wijk

Zeilster Maaike Snel
ook te vinden in Workum, Stellendam of
Medemblik, waar de meeste wedstrijden zijn.

Vaak wordt er gezegd dat in de wijk de
Sprengen gemiddeld meer ouderen wonen
dan jongeren. Als je naar de cijfers kijkt dan
zal dat wel zo zijn, maar wij hebben
voldoende jeugd in de wijk die zich op hoog
niveau bezig houden met het beoefenen van
hun sport en soms ook ver gaan om hun
droom te verwezenlijken. Laten we zeggen,
dit houdt de wijk mooi in evenwicht.
Al vaker had ik de naam van Maaike Snel
gehoord. Een jonge VWO-er die naast haar
studie een talentvol zeilster is. Nieuwsgierig
als ik ben en ook wel een beetje jaloers op de
gave foto’s die ik heb gezien, heb ik met haar
een afspraak gemaakt.

Maaike is 16 jaar en zit in 5 VWO op het
Walterbosch aan de Waltersingel. De school
is weer begonnen, maar Maaike vertelt: Deze
week is er nog wel tijd, want vrijdag hebben
we nog een introductiedag van school, ik heb
dus nog geen huiswerk”.
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Waarom zeilen?
Wat doet een meisje van de Veluwe op een
zeilboot op het IJsselmeer of zelfs op de
Middellandse zee? Het kan ook haast niet
anders, de ouders van Maaike zijn echte
zeilers. Het zeilen is Maaike met de paplepel
ingegoten. Als baby ging al ze mee zeilen
met haar ouders. Op zesjarige leeftijd ging ze
mee zeilen op de Turkse wateren, waar
Maaike in contact kwam met andere
kinderen die haar verhalen vertelden over de
zeilschool. Dat wilde ze ook wel!
In een Optimist, een klein handzaam
jeugdzeilbootje, heeft Maaike het zeilen op
de zeilschool in Elburg onder de knie
gekregen. Het ging zelfs zo goed dat zij niet
genoeg had aan de Optimist, maar graag in
een grotere boot wilde varen.
Voor de wind gegaan
Het zal niet altijd voor de wind zijn gegaan,
maar het grotere bootje kwam er in de vorm
van een Splash Blue. Op de foto’s bij dit artikel
kun je zien hoe deze boot eruit ziet. Niet
alleen hoe de boot eruit ziet, maar ook hoe
mooi de boot over de golven kan gaan. Naast
de aanschaf van een zeilboot komt er nog
veel meer kijken om deze sport te kunnen
beoefenen. Bijna ieder weekend wordt er
gezeild of getraind. Helaas kan dat niet in het
Apeldoorns kanaal maar moeten Maaike en
haar boot naar het ‘grote water’, waar paps of
mams haar naar toe brengen. Het grote water
is dan bij de Jeugdzeilvereniging Muiderzand
in Almere waar Maaike lid van is. Vaak is zij

Training en wedstrijden
De jeugd van de zeilvereniging in Almere
wordt getraind. Ook tijdens de wedstrijden is
er een coach beschikbaar die de jongelui de
kneepjes van het vak bijbrengt. Volgens mij
heeft Maaike al veel kennis opgedaan en
komt het nu aan op het slim gebruik maken
van haar kennis. Op een tekenbord laat
Maaike zien hoe het er in de wedstrijden aan
toe gaat. Je hebt tijdens de wedstrijden een
aantal lastige momenten waar je als de beste
uit wilt komen. Het begint bijvoorbeeld al bij
de start. Maaike die tot nu toe rustig
tegenover mij haar verhaal heeft gedaan,
begint enthousiast te worden. Alsof ze in
haar boot zit vertelt ze: “Ik zit in een
deelnemersveld van 70 zeilers en we willen
natuurlijk allemaal winnen. Je zit op de
golven en er is stroming. Je boot ligt niet stil.
Toch moet je achter de lijn blijven en
wachten op het startschot. Je begrijpt dat
een valse start niet kan worden voorkomen.

Het is niet alleen belangrijk of je vooraan bij
de startlijn ligt maar ook of je gunstig in de
wind ligt”
Omdat ik af en toe mag meevaren met
vrienden begrijp ik wat ze bedoelt. Maaike
heeft het over ‘de wind uit de zeilen nemen’.
Iemand de wind uit de zeilen nemen
betekent dat je er voor probeert te zorgen
dat iemand geen voordeel kan behalen. In de
zeilwedstrijden is dit letterlijk aan de orde.
Hoe zorg je ervoor dat jouw zeil de meeste
wind vangt en dat je je concurrent die naast
je vaart, uit de wind houdt. Zeilen komt niet
alleen aan op je fysieke kracht maar ook op je
strategisch denken. Maaike zegt: “Toppers
zijn echt briljant”.
Net als bij andere sporten zijn de
concurrenten in het (water)veld op de wal

weer vrienden van elkaar. Er heerst een heel
gemoedelijke, vriendschappelijke sfeer onder
de zeilers.
Het nadeel van deze wedstrijdsport is dat er
naast school en zeilen geen ruimte is voor
andere bezigheden. Wedstrijden kunnen lang
duren. De tijden zijn afhankelijk van de wind
en het zeilen vraagt veel energie van de
zeiler.
Zelfs in de winter wordt er getraind op het
water. Zolang er geen ijs ligt, is zeilen
mogelijk. Dit lijkt mij een “berekoude” klus.

naar de A klasse en mocht mij inschrijven
voor deze wedstrijd. Vanuit de club
Jeugdzeilvereniging Muiderzand werden wij
in Spanje getraind en gecoacht. Van onze club
waren er 10 deelnemers.
Eerst trainen en dan de wedstrijd in Spanje?
Maaike legt uit: “De golven in de

Sant Feliu de Guixols (Spanje)
Deze zomervakantie heeft Maaike
meegedaan aan de wereldkampioenschappen
Splash-varen in Sant Feliu de Guixois, dicht bij
Barcelona in Spanje. Een heel mooie ervaring
om trots op te zijn. “Ik was net gepromoveerd

Tot slot wens ik Maaike veel succes met haar
streven deze droom te bereiken.
Hanneke Dusseldorp

Initiatief

Punten zeilen
Door goede resultaten bij de wedstrijden kan
je promoveren naar een hogere klasse. Dan
moet je wel alle belangrijke nationale
wedstrijden meedoen. Maaike is sinds kort
gepromoveerd naar klasse A2.
Zeilgrootte
Net als bij veel andere sporten start je een
wedstrijd met een gelijke uitgangspositie. Je
boot, zeil en andere instrumenten aan boord
zijn gelijk.
Dit betekent dat alles voorafgaande aan
iedere wedstrijd wordt gemeten. Het kan niet
zo zijn dat jouw zeil net even iets groter is
waardoor je meer wind kunt vangen.

“Eerst maar met deze boot in de goldfleet
komen, en wie weet later de wel de Volvo
Ocean Race…….”

BuurtWhatsApp
ook in uw straat?
Middellandse zee zijn dikwijls hoger dan de
golven van het IJsselmeer. De golven moet je
optimaal gebruiken om snelheid te maken.
Ook moet je goed weten hoe de stromingen
zijn van het wedstrijdveld. Dit speelt een
belangrijke rol in de wedstrijd.
Trainer van het Splashteam Muiderzand is
Jelmer Zittema, zelf wereldkampioen in de
Splash in 2012. Maaike is geëindigd op de
27ste plaats in de silverfleet. Een knappe
prestatie.
Ik ben dit verslag begonnen te vertellen dat
er in onze wijk ook jongeren wonen die een
droom nastreven. Op mijn vraag waar Maaike
graag wil komen antwoordt zij lachend:

Zo'n half jaar geleden hoorde ik van
iemand dat hij binnen WhatsApp een
groepsapp had ingesteld met zijn
buurtgenoten als deelnemers. Met dit
burgerinitiatief wilde hij bijdragen aan de
veiligheid op straat en in de buurt maar
ook zorgen voor meer ogen en oren voor
de politie en andere toezichthouders.
Prima idee vond ik, en ik ben gelijk aan de
slag gegaan met het instellen van de
groepsapp voor mijn buurt. In mijn naaste
omgeving ben ik begonnen om mensen uit
te nodigen waarvan ik het 06-nummer al
had. Het gevolg was dat zij mij verzochten
ook hun buren uit te nodigen waarvan zij
weer het 06-nummer hadden. De groep
bestaat nu uit 18 personen die in mijn
directe omgeving aan de Schuttersweg
wonen. De bedoeling is dat de app alleen
gebruikt wordt om elkaar te waarschuwen
en als men iets hoort of ziet wat belangrijk
is om te delen met de groep. Kortom een
privé-groep voor buurtveiligheid, preventie
en acute hulpvragen.
In diverse dorpen en steden heeft dit al tot
succes geleid. Uiteraard zijn er een aantal
spelregels om de groep niet een complete
chaos te laten worden. Informatie over het
gebruik van groepsapps in de buurt vind u
op www.buurtwhatsapp.nl.
Neemt u ook zo'n een initiatief?
Heleen Klein
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Kinderopvang Snoopy en Buitenschoolse opvang Woodstock
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Dicht bij huis
een tweede thuis!

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

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

Van de stadsdeelmanager

Wat er (niet) gebeurde toen u op vakantie was…
Het is eind augustus, het regent;
kortom: de zomer is voorbij. Maar hoe
verliep die zomer? Ik hoop dat u allen
een prettige, ontspannen vakantie hebt
gehad en daarna ook weer met plezier
naar uw mooie wijk bent teruggekeerd.
Ik ben zelf dit jaar al vroeg met vakantie
geweest en heb daardoor het grootste
deel van de zomer vanuit het (heel
rustige) stadhuis gevolgd. Maar niet
alleen in het stadhuis, ook in de stad
was het vrij rustig.
Voor uw wijk zijn natuurlijk de voortgang van
de Julianalocatie en (net buiten de wijk) de
mogelijke komst van een supermarkt op de
locatie Westpoint interessant. Over de
Julianalocatie kan ik helaas nog geen nieuws
melden. We zijn in afwachting van nadere
voorstellen van de ontwikkelaar; daar
spreken we dit najaar verder mee.
Voor wat betreft Westpoint zijn wel weer
stappen gezet. De afgelopen maanden is
door de gemeente en de ontwikkelaar ook
regelmatig contact geweest met de buurt.
Daarbij is geluisterd naar de wensen en
opmerkingen op het plan en zijn die waar
mogelijk verwerkt in het plan.
Inmiddels heeft ontwikkelaar Bun de
omgevingsvergunning ingediend bij de
gemeente. Het plan zal begin september nog
worden behandeld in de

welstandscommissie.
Bij een positief welstandsadvies, wordt de
omgevingsvergunning ter inzage gelegd en
de bestemmingsplanprocedure opgestart.
Bewoners in de directe omgeving van
Westpoint worden via een brief op de hoogte
gesteld van de publicatie van het ontwerp
bestemmingsplan en van het besluit voor de
omgevingsvergunning. Afhankelijk van de
reacties op het bestemmingsplan, kan er
vermoedelijk na de zomer van 2016 gestart
worden met de sloop van het kantoor en
vervolgens met de bouw.
Ik heb deze zomer ook met extra veel
aandacht de gang van zaken rond het verkeer
naar de attracties gevolgd. U zult, zeker als u
meer richting westkant van De Sprengen
woont, vorig jaar gemerkt hebben dat dat
toen tot veel problemen en overlast leidde;
zowel voor de bezoekers van die attracties,
als voor inwoners van dit deel van Apeldoorn.
In afwachting van een definitieve oplossing
(daar wordt nu hard op gestudeerd) hebben
we enkele maatregelen genomen, die ervoor
moeten zorgen dat de overlast ook dit jaar al
minder vaak voorkomt en minder ernstig is.
Daartoe gebruiken we ondermeer op drukke
dagen een veld van AGOVV. Maar hoe werkt
het nu in de praktijk?
Dat proberen we zelf in de gaten te houden,
maar daarover bevragen we ook de

wijkraden; daar zitten tenslotte de mensen
die in de buurt wonen en het direct ervaren.
De voorzichtige eerste indruk is dat het goed
is dat we nu die extra parkeercapaciteit
hebben (en dat er daardoor minder overlast
is), maar dat bezoekers nog niet snel genoeg
naar de juiste plek worden geleid. Voor ons is
dat weer een signaal om nog verder de
puntjes op de i te zetten. Dat doen we in
overleg met Accres, de organisatie die
verantwoordelijk is voor het parkeerbeheer. Ik
hoop dat u dat ook merkt doordat er minder
overlast is. We lossen niet alles in één keer
op, maar stapje voor stapje komen we wel
verder.
En daar blijven we ook na de zomer mee
doorgaan.
Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl

Een kennismaking met

De Jachtlaankerk
De Jachtlaankerk is een van de twaalf
kerkgebouwen van de Protestantse
Gemeente Apeldoorn. Het gebouw dateert
uit 1953, maar door zijn vele eigentijdse
aanpassingen is een verrassend interieur
ontstaan waardoor menigeen zich hier prima
thuis voelt. De nieuwbouw aan de
rechterzijde met nieuwe toegangspartij en
een zalencentrum zorgt er voor dat de kerk
op verschillende manieren kan worden
gebruikt. De meditatieve stilteplaats met het
vele glas in lood is vanaf de Jachtlaan goed
herkenbaar.
De Jachtlaankerk is een “open” kerk en dat
wil de Protestante Gemeente niet alleen
figuurlijk maar ook letterlijk zijn. Daarom zijn

er naast de eredienst op de zondag door de
week ook tal van kerkelijke en niet-kerkelijke
activiteiten. Wat is er mooier dan een locatie
in de wijk waar bewoners elkaar kunnen
ontmoeten, cursussen kunnen volgen,
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muziek mogen maken of een feestje kunnen
geven?
Als koster-beheerder ben ik de gastvrouw van
de Jachtlaankerk. Met mij kunt u contact
opnemen als u meer wilt weten over wat de
Jachtlaankerk te bieden heeft. U kunt mij
bereiken via koster@jachtlaankerk.nl of op
055-3554773 of 06-34000806.
Antoinette Knapen

Buitenspeeldag
Evenals voorgaande jaren werd ook dit
jaar in onze wijk op woensdag 10 juni
een buitenspeeldag georganiseerd. Het
weer was prachtig, de kinderen
enthousiast en mede door sponsoring
van de wijkraad was er leuk
spelmateriaal gehuurd.

Eigenlijk heeft een straatspeeldag niet zoveel
nodig, wat enthousiaste ouders die
spelmateriaal verzamelen en iemand die een
vergunning bij de gemeente aanvraagt. Het
weer doet vaak de rest. De kinderen vinden
het fantastisch als de hekken de straat
afsluiten met als sein ‘De straat is de rest van
de middag voor jullie!’ De foto's zeggen
genoeg…

Wat zou het toch leuk zijn als we er elk jaar
een straat bij krijgen om deze middag te
organiseren. Als u hulp nodig heeft bij het
organiseren kunt u me vinden via de website
van de wijkraad, ik help u graag een eindje op
weg!
Mariëlle Kloosterman
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U bent van
harte welkom!
De Goede Zorg verleent zorg in heel Apeldoorn. Al meer
dan 50 jaar. Aan ouderen, maar ook aan anderen die zorg nodig
hebben. Of het nu gaat om thuiszorg, wonen in een zorgcentrum,
dagbesteding of om ondersteuning, zoals personenalarmering;
we staan voor u klaar. Zo nodig 24 uur per dag. Maar nog liever
helpen we u om zoveel mogelijk zelf te blijven doen. Op de
manier zoals u dat wenst. Want, u bepaalt zelf wel hoe u leeft.
24 uur per dag
Wij staan dag en nacht voor
u klaar. Snel en vakkundig.
Dus heeft u hulp nodig, bel ons
dan gerust.
Thuiszorg in heel Apeldoorn
U vindt ons op de volgende
adressen:
• 1e Wormenseweg 350,
gebouw dok Zuid
• Eglantier 404,
in het winkelcentrum
• Loolaan 41,
in gebouw Lindenhove

Of kom eens langs bij onze
woonzorgcentra:
• Woonzorgcentrum Avondzon,
Eendenweg 50
• Woonzorgcentrum De Matenhof,
Warenargaarde 775
• Woonzorgcentrum
De Veenkamp, Gemzenstraat 9
Direct contact?
Stuur een e-mail naar
zorglijn@degoedezorg.nl.
Bel gratis 0800 - 0604
Of kijk op www.degoedezorg.nl.

www.sinkemojet.nl

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

Administratie
Accountancy
Belastingen
Badhuisweg 78
7314 JM Apeldoorn
t. 055 579 05 44
info@sinkemojet.nl

Ons assortiment biedt een geweldig aanbod hoogwaardige merken. Van sounddock tot compleet
home cinema-systeem en van koffiemachine tot
alle denkbare inbouwapparatuur. Uiteraard met
onze kenmerkende service. Kom langs en beleef de
mogelijkheden.

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

