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Van de voorzitter
Het is een
stormachtige
zondagavond als ik
de laatste hand leg
aan dit Wijknieuws.
Deze keer verkeren
we in de luxe en
zeldzame positie dat we meer kopij hebben
dan we kunnen plaatsen. Dat komt onder
meer omdat we meer kopij krijgen
aangeleverd door wijkgenoten. Die kopij gaat
voor bij plaatsing. Dat betekent dat u de
artikelen die we zelf hebben voorbereid in
een volgend Wijknieuws kunt lezen. Blijft u
vooral schrijven!
Morgen moet de kopij bij de vormgever
liggen. Die maakt er in twee dagen een
prachtig Wijknieuws van. De redactie doet
dan nog een laatste controle en op vrijdag
gaat het Wijknieuws naar de drukker. Die
levert het Wijknieuws de donderdag daarop
keurig in doosjes af, zodat zaterdags de
meeste wijkbewoners hem op de deurmat
hebben liggen.
Na ongeveer twee weken ontvangen de
wijkbewoners waarvan we het mailadres
hebben van ons een e-mail. Dat is nieuw. We
geven dan wat laatste nieuwtjes, maar
vragen ook of het Wijknieuws is bezorgd. Als
dat niet zo is, dan bezorgen we na. We weten
dan bijna zeker dat iedereen het Wijknieuws
heeft ontvangen.
He zal u niet ontgaan zijn dat de
ontwikkelingen rond de Westpointlocatie
(het kantoorgebouw op de hoek van de
Badhuisweg en de Vosselmanstraat) de
gemoederen in Apeldoorn behoorlijk bezig
houden. Er ligt een plan om het
kantoorgebouw te slopen en op die locatie
onder meer een supermarkt te vestigen.
Daar is niet iedereen gelukkig mee. Veel
middenstanders vrezen een uitholling van
hun concurrentiepositie. Klanten van de Spar
in onze wijk vrezen dat hun supermarkt de
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concurrentieslag niet zal overleven. Andere
ontwikkelaars maken van de commotie
gebruik om steun te krijgen voor hun
alternatieve plan.
De wijkraad volgt de ontwikkelingen rond
Westpoint en de gevolgen die ze hebben voor
onze wijk, nauwlettend. Er bereiken ons veel
meningen en allerlei verwachtingen. Tot voor
kort bereikten ons geen signalen uit de wijk.
Het ontbrak ons ook aan feiten die de geuite
meningen en verwachtingen onderbouwen.
Vandaar dat de wijkraad tot op heden geen
standpunt heeft ingenomen in deze kwestie.
Sinds de afgelopen jaarvergadering was de
positie van penningmeester vacant. Gelukkig
bleek Cor Bouman na zijn aftreden bereid om
demissionair nog even door te gaan. Per
1 november heeft hij de boekhouding echter
kunnen overdragen aan een opvolger: Koos
van Elderen. Koos heeft een lange staat van
dienst als accountant, dus hebben we er alle
vertrouwen in dat de boekhouding bij hem in
goede handen is. Welkom Koos!
Koos is geen bestuurslid, maar dat hoeft de
penningmeester statutair ook niet te zijn.
Een wat bijzondere regeling, maar in dit
geval wel heel praktisch. En er is een
precedent: Cor Bouman is een jaar lang
penningmeester geweest voordat hij
bestuurslid werd.
Als u dit Wijknieuws leest is het ongeveer
half december. Sinterklaas heeft het land
verlaten en de kerstdagen en het nieuwe
jaar staan voor de deur. Dagen van feest,
maar ook dagen van omzien naar elkaar.
Dagen van vooruitzien naar het nieuwe jaar
en het hebben van voornemens. De wijkraad
ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet
Ik wens u fijne feestdagen en een
voorspoedig 2016!
Roelof Boekhold

Nieuwe buren?
Vertel het de wijkraad!
Heeft u nieuwe buren gekregen?
Laat het de wijkraad weten. Dan
verwelkomen wij onze nieuwe
wijkbewoners met een aardige
attentie

Verslag

Burendag 2015
Een lekker zonnetje, leuke activiteiten voor
verschillende leeftijden, vrijwilligers die
alles goed voorbereid hadden, zijn dit jaar
op 26 september de basis geweest van de
eerste Burendag in onze wijk. Op vijf
verschillende plekken in de wijk was er van
alles te doen rond het thema ontmoeten.
Er was een een speel- en ontmoetlokatie aan de
Bosweg, een high-tea aan de Boszichtlaan,
poffertjes en schminken in de Loohof en creatief
met bollen in de Berkenhove, rondleiding op de
begraafplaats. Een busje zorgde ervoor dat ook
mensen die moeilijk ter been waren op de
verschillende plekken konden kijken.
Gemist? Door het succesvol samen organiseren is
er het voornemen om meer gezamenlijke
activiteiten te organiseren. Houd uw wijknieuws,
website en prikbord goed in de gaten!
Mariëlle Kloosterman
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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

Vrijwilligers aan het werk

Aan de Soerenseweg staat een koe
Aan de Soerenseweg 100 wonen Anne
en Hans Trapman. Ze wonen daar niet
alleen, want in de voortuin, iets buiten
het tuinhek, staat een koe. De koe is van
kunststof dus die zal zélf niet weglopen,
maar in het verleden hebben uit het
centrum terugkerende feestgangers 's
nachts wel eens geprobeerd het beestje
te verplaatsen. Vandaar de ketting
waarmee zij aan het hek is
vastgebonden.
De banner achter de koe vraagt aandacht
voor de Stichting Geefeenkoe.nl. waar Anne
en Hans aan zijn verbonden. En het trekken
van aandacht lukt goed. Wandelaars steken
nog al eens de weg over om het allemaal nóg
beter te kunnen bekijken. Het inspireert
gelukkig ook tot donaties aan de stichting. En
dat is een goede zaak, want elke euro wordt
dubbel en dwars goed besteed.

De doelgroep van de Stichting bevindt zich in
een gebied dat ligt in Kyrgyzstan, ook wel
bekend als Kirgizië: een bergstaat in Centraal
Azië, grenzend aan China. Als in dit land een
vrouw een gehandicapt kind krijgt is zij vaak
slecht af. In de ogen van veel mensen daar
deugt zo'n vrouw niet. Anders krijg je geen
gehandicapt kind. En veel te vaak dus wordt
de moeder van het gehandicapte kind zónder
bron van inkomsten aan zich zelf over
gelaten en keert men zich van haar af. De
toekomst ziet er dan wel heel slecht uit. Dié
moeders nu worden geholpen. Na strenge
selectie kunnen ze in aanmerking komen
voor een koe. Die koe wordt op de lokale
veemarkt aangeschaft. De koe is drachtig en
gaat dus een kalfje krijgen en melk geven.
Dat eerste kalfje moet na zes maanden
worden teruggegeven aan onze organisatie.
Die zorgt er voor dat dit kalfje bij een ander,
eveneens na strenge selectie uitgekozen
gezin, opgroeit tot koe. Andere kalfjes mag
men zélf houden. De melk van de koe wordt
verkocht en dát is het begin van een beter

bestaan. Door het ontbreken van behoorlijke
medische zorg komen er per jaar zo’n 120
gehandicapte kinderen bij in het gebied waar
wordt gewerkt.
Geefeenkoe.nl bestaat in Nederland alleen
uit vrijwilligers. Naast een bestuur zijn er tal
van andere vrijwilligers actief die zorgen voor
de boekhouding, het jaarverslag met
accountantsverklaring en fondsenwerving.
Zo koopt Anne Trapman in Kyrgyzstan
producten van vilt in die daar worden
vervaardigd door vrouwencollectieven. Met
hulp van extra vrijwilligers worden die
producten in Nederland op speciale fairs en
markten verkocht tijdens meer dan 40
weekends. Alle vrijwilligers betalen hun eigen
kosten, niets wordt gedeclareerd . Er zijn dus
geen strijkstokken. Ook het jaarlijkse bezoek
aan Kyrgyzstan wordt uit eigen zak betaald.
In Kyryzstan opereert een kleine organisatie
van drie personen. Die hebben als enige in de
organisatie een betaalde baan. Zij worden tot
en met 2016 betaald door speciale
sponsoring. Er gaat dus géén koeiengeld naar
toe. Van af 2017 kan men zichzelf bedruipen
dank zij een zogenaamd
verduurzamingsproject De organisatie wordt
ondersteund door ongeveer 60 vrijwilligers.
Er is een aantal kinderdagverblijven aan
verbonden waar gehandicapte kinderen
worden ondersteund.

kan ongeveer 70
koeien per jaar aan
als daar natuurlijk
voldoende geld voor
is. Alle gezinnen die
we kunnen helpen
met een koe
hebben een betere
toekomst.
En natuurlijk raakt
iedereen
geïnspireerd door
het resultaat. Na
aanschaf van de koe
wordt het gezin
gedurende drie jaren begeleid. Denk aan het
omgaan met, en het houden van de koe, het
omgaan met het verdiende geld, de zorg voor
het krijgen van kalfjes, omgaan met de
overheid, de rechten maar ook de plichten.
Noem maar op. Na drie jaren van begeleiding
staat men geheel op eigen benen en kan
men verder zelf werken aan een goede
toekomst. En met aantoonbaar succes.
Geïnspireerde Minister
Het project inspireerde de Minister van
Sociale Zaken van Kyrgyzstan tot het
uitnodigen van de Stichting op zijn
ministerie. Hij sprak zijn bewondering uit
voor de werkwijze, de inzet en het resultaat.
“U bent,” aldus de Minister, “een voorbeeld
voor hoe het moet. Geef geen geld maar
verstrek ze de middelen zodat men na goede
begeleiding op eigen benen zelfstandig
verder kan.”
Ook geïnspireerd?
Kijkt u dan ook eens op onze website. Daar
vindt u nog veel meer informatie over het
project en hoe u het project fiscaal
aantrekkelijk kunt ondersteunen.
Hans Trapman kan op verzoek een mooie
presentatie geven over het project en over
Kyrgyzstan. Zónder verplichting van uw kant.
Eventuele giften zijn welkom natuurlijk op
Triodosbank NL84TRIO 0786851759.

Inspirerende Stichting
Hans Trapman is als lid van het bestuur door
Omroep Max uitgeroepen tot één van de tien
inspirerendste ouderen van Nederland. Mede
door dit project. En terecht. Sinds de
oprichting in 2008 zijn er meer dan 400
koeien verstrekt. Die staan allemaal op de
website www.geefeenkoe.nl. De organisatie
Wijknieuws december 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

Mysterie van zwerfkeien opgelost?
In het wijknieuws 54 "Weet U het antwoord" was een
wijkbewoner benieuwd naar de herkomst van de grote
zwerfkeien op de splitsing van de Badhuisweg en
Soerenseweg. Op de vraag kwamen twee reacties.
De heer Damsté (de vroegere fietsenmaker op deze splitsing) wist te
vertellen dat één van de stenen er al ruim 70 jaar moet liggen en
vermoedelijk uit De Enk is opgegraven bij werkzaamheden. De andere
stenen zijn vermoedelijk geplaatst bij de herinrichting van de beide
wegen.
José Baltus attendeerde op een artikel in het boekje Ter herinnering aan
kleine monumenten in Apeldoorn. In overleg met de heer Heiner - zijn
vrouw was de schrijfster van het artikel - plaatsen wij hierbij het artikel.
Steen van Rapakiwi
Grote zwerfkei van Filipstad-graniet, een vrij zeldzame grijsrode
granietsoort met 3 tot 5 cm grote, ronde, violet grijze of violetrode
kristallen.
De steen is gevonden in het gebied De Enk, waar vroeger de
Kwartsweg liep, nu de Robijnstraat. Dergelijke grote stenen deden
vroeger vaak dienst als grenssteen tussen percelen bouwland en
markegronden. Het is een kei die ver van zijn oorspronkelijke plaats
(Zweden) is gevonden, vandaar zwerfkei.
In 1980 stond in de Nieuwe Apeldoornse Courant in de rubriek Appels
drie maal een artikel met als kop “Rapakiwi”, onder andere op 7 juni
van een oude Apeldoorner, die schreef: - In mijn jeugd, zo rond 1920
was de steen een vast onderdeel van onze zondagse wandeling, om te
kijken en het verhaal van mijn vader aan te horen. Volgens
overlevering is de kei met de ijstijd vanuit Finland mee overgekomen.
Er stond indertijd een bordje bij met het opschrift “Rapakiwi” en naar
ik meen ook een jaartal. Het bordje is inmiddels verdwenen… De
boompjes werden groot en de steen raakte onzichtbaar en in de
vergetelheid. De plantsoenendienst van Landelijke Eigendommen
heeft het perkje aangeharkt en de steen rechtop gezet. –
Aanvankelijk dacht men dat het een rapakiwi steen uit Angermanland
in Noord-Zweden was. Door advies in te winnen bij een
stenendeskundige is ons echter verzekerd dat het hier gaat om een
Filipstad-graniet. Dit gesteente komt voor pal ten noorden van het
Vättermeer en deze stenenzone strekt zich uit in noordwestelijke
richting tot de grens met Noorwegen. Het gesteente is genoemd naar
de plaats Filipstad in de streek Varmland. Deze steen met splijtvlak is
in zijn soort van uitzonderlijk formaat en daardoor een monument om
zuinig te zijn. De steen moet hier gekomen zijn tijdens de Derde
IJstijd, omdat in die periode de enorme massa landijs ook de Veluwe
heeft bereikt. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat de steen goed

zichtbaar is – op de samenkomst van de Soerenseweg en Badhuisweg.
De zwerfkeien, die in de bermen liggen, zijn als sierelement in de
openbare ruimte aangebracht tijdens het project herinrichting van
beide wegen in 2003/2004. De steen Rapakiwi ligt momenteel wat
verscholen in een perk bij de bank. In overleg met de gemeente zal
gekeken worden of deze steen meer zichtbaar in de omgeving zal
komen en een bijzonder status te kunnen geven in de vorm van een
"klein monument"
André Staal

Wijknieuws en website:
ook voor uw kopij
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 57 kunt u uiterlijk 22 februari inleveren bij de
wijkraad.
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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

Olivier Boekhold
Heeft u dat ook wel eens? Iemand gesproken te hebben, waar je blij van wordt
omdat het zo goed met hem of haar gaat? Dit keer ben ik op bezoek geweest bij
Olivier Boekhold. Olivier woont deels bij zijn ouders thuis en is één van de bezorgers
van het Wijknieuws.
Wie is Olivier?
Olivier is 21 jaar oud. Hij is de bezorger van ons
Wijknieuws voor het gebied ten zuiden van de
Schuttersweg. Onze wijk loopt aan de zuidkant
tot de J.F. Kennedylaan en Sprengenweg.
Olivier heeft een druk leven. “Ach druk” zegt
hij laconiek. “Doordat ik leuke dingen doe
voelt het anders en niet als druk. Ik krijg er
juist energie van.”
Het leuke van het bezorgen van het
Wijknieuws is dat je in je eigen
woonomgeving loopt, andere mensen
ontmoet en het is een genot om hier te lopen
in deze mooie groene wijk. Het Wijknieuws
moet binnen een bepaalde periode worden
bezorgd. Dit is niet een argument voor Olivier
om ook bij regenweer te bezorgen. Olivier
heeft namelijk wat beperkingen, waardoor
hij niet “zijn wijk” ik één keer kan lopen. Het
lopen gaat Olivier niet helemaal lekker af en
zijn ogen doen ook niet optimaal hun werk.
Dit weet Olivier goed op te vangen door de tijd
te nemen voor dingen waar hij mee bezig is.
De wijk van Olivier is ongeveer een kwart van
onze wijk De Sprengen. Het andere deel
wordt bezorgd door de scouting, o.a. door de
broer van Olivier, Gabriël.
Bezorgen doet Olivier lopend en soms met de
bolderkar.
Wat mij opvalt aan Olivier is dat hij een
“doener” is. Hij geeft zelf ook aan dat hij in de
vakanties na twee dagen thuis zitten het
echt heeft gehad. Hij wil dan aan de slag. Iets
gaan doen.
Wat zijn de aardige dingen van een bezorger
van het Wijknieuws?
Heel spontaan zegt Olivier: “Het wordt
gewaardeerd, sommige mensen zijn echt blij
en wachten mij op met iets lekkers.” Bij Albert
Heijn kwam ik iemand tegen die ik niet ken,
maar de persoon kende mij wel en begroette
mij hartelijk. Ik werd herkend”. De moeder van
Olivier vult aan: “Olivier wordt natuurlijk mede
herkend doordat hij niet snel loopt en soms
moeite heeft om een brievenbus te vinden.
Olivier: “Zoals ik al eerder zei is dit ook een heel
mooie, groene wijk, ik voel mij er ook veilig”.
Wat zijn de minder leuke dingen van het
bezorgen?

Olivier begint te lachen. “Dat zijn vooral de
honden die niet aangelijnd lopen. Zij trekken
het Wijknieuws soms uit mijn handen. Ook
hebben mensen de brievenbus zo verstopt
zitten dat ik denk dat ze geen post willen
ontvangen, bijvoorbeeld een groene deur met
een groene brievenbus erin waarop met
groene letters “ brievenbus” staat. Door mijn
slechtziendheid kan ik het dan niet goed vinden.
Het is wel eens spoorzoeken in een tuin.
De borstels, gordijnen en handdoeken die
achter de brievenbus zijn gemaakt tegen de
tocht zijn soms wat strak vastgemaakt,
waardoor het moeilijk is het Wijknieuws
zonder kreukels op de deurmat te deponeren.”
Hij vertelt over een aardige, maar wel wat
enge anekdote: “Ik wilde het Wijknieuws in
de brievenbus doen en terwijl ik begon werd
er aan de andere kant van de deur al
getrokken. Een hond had zijn tanden erin
gezet en trok het papier naar binnen.
Hopelijk was het Wijknieuws daarna door de
bewoners nog te lezen.”
Wat zijn zoal de bezigheden van Olivier?
Waar Olivier niet omheen kan zijn zijn
beperkingen. Dit weerhoudt hem er niet van
om actief zaken op te pakken. Van
zondagavond tot vrijdagavond woont, werkt
en studeert Olivier bij het Spelderholt in
Beekbergen. Hier volgt hij een opleiding van
3 jaar voor administratie assistent. Het is een
wonen, werken en leren traject. Zo moeten de
studenten op het Spelderholt onder
begeleiding in hun eigen onderhoud voorzien.
Zij doen zelf de boodschappen, koken eten,
houden hun onderkomen schoon en zorgen
uiteraard voor hun persoonlijke verzorging.
Olivier verzorgt een aantal rondleidingen,
regelt bestellingen, maakt wegwijsbordjes en
maakt powerpoint presentaties. Zo af en toe
moeten er huiswerkopdrachten worden
gemaakt, maar dit gebeurt niet vaak omdat
er geen tijd voor is in het toch al volle
programma van de studenten.
Al met al heeft Olivier het in Beekbergen
reuze naar zijn zin.
Toekomst
Zoals de meesten onder ons heeft Olivier ook
een toekomstdroom. In december 2016 rondt
hij zijn opleiding af op het Spelderholt. Hij is

dan administratie assistent. Daarna wil hij
graag aan de slag. Hij is op zoek naar een
organisatie waar hij daadwerkelijk een
bijdrage kan leveren aan de werkzaamheden
die er moeten gebeuren. Nadrukkelijk zegt hij
erbij: “Ik moet dus niet worden bezig
gehouden, maar een bijdrage kunnen
leveren. Geef mij de tijd en ik maak het in
orde.”
Het zou mooi zijn als hij zelfstandig in de
wijk De Sprengen kan wonen. Dit is de plek
waar hij geboren en getogen is en zich
helemaal happy voelt.
Wie weet, is er iemand die na het lezen van
dit verhaal voor deze doorzetter, die wil
werken en kan omgaan met zijn
beperkingen, een leuke baan, bijvoorbeeld in
een drukkerij of voor de interne
postbezorging heeft of kan bemiddelen.
Neemt u dan contact op met de redactie van
het Wijknieuws zodat wij u met Olivier in
contact kunnen brengen. Mogelijk ziet u hem
ook lopen in de wijk of elders en herkent u
hem. Dan kunt u hem direct aanspreken en
mogelijk blij maken.
Olivier, hartelijk dank en fijn dat je je verhaal
hebt gedaan om de wijkbewoners te laten
weten wie nu een van de jongens is die het
Wijknieuws komt rondbrengen.
Terugkomende op de kop boven dit artikel
hoop ik dat u net als ik ook een beetje blij
bent geworden van het verhaal van Olivier.
Olivier zit goed in zijn vel, wordt hier
uiteraard bij geholpen, maar hij heeft zelf het
vermogen om wat zijn zijn leven te maken en
te genieten van de mooie dingen die er zijn.
Hanneke Dusseldorp
Wijknieuws december 2015
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Van de wijkagent

Samen werken aan veiligheid door WhatsApp
Iedere minuut vindt er in Nederland wel een inbraak plaats en als de avonden langer
worden stijgt het aantal woninginbraken. Ook in uw buurt neemt het risico op een
inbraak in de wintermaanden toe. U kunt zelf een steentje bijdragen aan de
veiligheid in uw wijk. Hoe? Door het gebruik van een WhatsAppgroep.
Overal in Nederland maken steeds meer
burgers gebruik van een WhatsAppgroep om
hun buurt of wijk veiliger te maken. Door
middel van een WhatsAppgroep kunnen
buurtbewoners elkaar attent maken op
zaken die spelen in de buurt. Zo houden zij
samen een oogje in het zeil. Buurtbewoners
zijn nou eenmaal de ogen en oren van de
wijk én veilig wonen is bewust wonen.
Daarnaast weten buurtbewoners als geen
ander welk beeld afwijkt van het dagelijks
beeld.
Met het melden van verdachte situaties in
een WhatsAppgroep, worden buurtbewoners
snel gewaarschuwd en kunnen zij de
verdachte in de gaten houden. Ondertussen
kan de politie worden ingelicht en tot
eventuele actie overgaan.
In verschillende dorpen en steden in
Nederland heeft WhatsApp inmiddels al tot
succes geleid. Er zijn criminelen
aangehouden en het aantal woninginbraken
is in sommige wijken gedaald.

Hoe gebruikt u een WhatsAppgroep?
G

G
G

G

G
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Als u zelf een WhatsAppgroep aanmaakt,
weet dan dat u maximaal 50 personen
(mobiele nummers) aan deze groep kunt
toevoegen.
U kunt maximaal 50 WhatsAppgroepen
aanmaken.
Alleen de oprichter van de
WhatsAppgroep kan mensen toevoegen
aan de groep. Wanneer u zelf een
WhatsAppgroep creëert, bent u
automatisch de contactpersoon van deze
groep.
Als u zelf wordt toegevoegd aan een
WhatsAppgroep, heeft u altijd de
controle over uw deelname. U kunt in een
groep blijven of een groep verlaten
wanneer u maar wenst. Onthoud wel dat
de contactpersoon van de groep als enige
de mogelijkheid heeft om mensen
(opnieuw) toe te voegen.
Indien u als contactpersoon de
WhatsAppgroep verlaat, dan zal
WhatsApp willekeurig een ander
groepslid aanstellen als beheerder. Alleen
die persoon kan u weer toevoegen aan de
groep als u dat wilt.
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Wat is een nu eigenlijk WhatsAppgroep?
WhatsApp is een applicatie (app) voor uw
smartphone. U kunt met WhatsApp op uw
mobiel meerdere personen tegelijkertijd een
bericht sturen wanneer u een
WhatsAppgroep aanmaakt of deel uitmaakt
van zo’n groep. Het delen van berichten met
meerdere personen heet een ‘groeps-chat’.
Dit is een van de vele functies in WhatsApp
die bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn met
sms'en. Daarnaast maakt deze
berichtenservice gebruik van het mobiele
netwerk en betaalt u dus niet per bericht,
zoals met sms’en.
Ik hoop dat hiermee uw interesse is gewekt.
Voor nog wat spelregels verwijs ik u graag
door naar de website van de wijkraad, waar
deze spelregels terug te vinden zijn.
Denkt u er ook aan om de gemeente en
politie op de hoogte te brengen van de
opgerichte WhatsApp groep. In geval de
WhatsApp groep voor langere tijd succesvol
blijkt te zijn, zijn er mogelijkheden om een
bord te plaatsen zodat het voor de omgeving
ook zichtbaar is dat er een WhatsApp groep
actief is in de buurt. Als er nog vragen zijn,
mailt u mij gerust.

WhatsApp in De Sprengen
In ons vorige wijknieuws heeft Heleen Klein
verteld over haar initiatief in haar directe
omgeving in de Schuttersweg.
Deze groep is al uitgegroeid naar 25
adressen en bestrijkt het gedeelte vanaf de
rotonde Schuttersweg/Bilderdijklaan tot de
Tesselschadelaan. In overleg met de
gemeente, afdeling veiligheid, zijn/worden
borden aan het begin en het einde van de
straat geplaatst.
Bent u er nog niet aan toegekomen om in
uw straat/omgeving een groep op te
starten? U kunt dan nog altijd bijdragen in
dit burgerinitiatief. De waakzaamheid in
een buurt groeit en voor de onderlinge
contacten in de buurt is het een aanrader. Is
er al een BuurtWhatsApp laat het de
wijkraad weten.
André Staal

Sharon Koenders

Tips voor het gebruik
van een WhatsApp groep
G

G

G

G

G

G

Als u iets verdachts opvalt in uw buurt,
gebruik dan de SAAR-volgorde:
S = Signaleer
A = Alarmeer de politie via 1-1-2 (vermeld
in uw groep dat er al iemand 1-1-2 heeft
gebeld. Vermeld ook bij melding zelf aan
de meldkamer dat u in een
WhatsAppgroep zit, zodat er vanuit de
politie terugkoppeling plaats kan vinden.
A = App naar de deelnemers in uw
WhatsAppgroep om uw waarneming
bekend te maken
R Reageer door bijvoorbeeld naar buiten
te gaan en contact te maken met de
verdachte persoon. Houdt de veiligheid in
de gaten. Het is niet de bedoeling dat u
voor eigen rechter gaat spelen.

Probeer de plannen van de verdachte
persoon te verstoren. Doe dit alleen als
dit veilig kan zonder risico’s. Maak
bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
Foto’s van een verdacht persoon
versturen aan de deelnemers van de
WhatsAppgroep mag alleen voor het
doorgeven van een signalement en als
dit voor de melding noodzakelijk/van
meerwaarde is. Kenmerken zoals
geslacht, huidskleur, lengte en gezicht
van een verdacht persoon kunnen ook
goed beschreven worden. Bij voertuigen
kunt u denken aan de kleur, het merk, het
type en het kenteken.
Gebruik de WhatsAppgroep van uw
buurt alleen voor verdachte situaties en
als het om de veiligheid in uw buurt gaat
om de attentiewaarde hoog te houden.
Zowel de politie als de gemeente zitten
niet in WhatsAppgroepen: bij verdachte
situaties belt u de politie via 1-1-2.
Speel geen eigen rechter en overtreed
geen regels of wetten. Denk ook aan uw
eigen veiligheid. Houd bijvoorbeeld ook
geen mobiele telefoon vast tijdens het
besturen van een voertuig.

De verjaardag van mijn oma
Voor één keer vertel ik u iets uit mijn
eigen omgeving. Omdat het iets bij mij
doet en ik dit met u wil delen. Het gaat
over mijn oma.
Zij werd 10 september 92 jaar. Sinds het
voorjaar woont oma in de Berkenhove
aan de Koning Lodewijklaan.
Oma is een heel zelfstandige dame die graag
alles zelf wil regelen en onder controle wil
houden. Opa is een aantal jaren geleden
overleden en oma woonde in een vrijstaande
woning. Zij realiseerde zich ook wel dat er
een moment gaat komen dat ze niet meer
voor zichzelf kan zorgen. We hebben altijd
gezegd: “Geen probleem oma, als er iets is,
bel dan maar. Dan komen we je helpen.”
Hier maakt zij maar sporadisch gebruik van.
Ze zegt: “Ik kan mijzelf nog goed redden
hoor.” Toch heeft ze mede op aanraden van
een vriendin ervoor gekozen te verhuizen
naar de Berkenhove.
Wij weten en zien dat het oma meer moeite
en energie kost om door te gaan zoals ze
gewend was. Oma wilde voor haar
verjaardag een appeltaart bakken, net als alle
andere jaren. Ze wilde op tijd aan de taart
beginnen; op 9 september had ze de
ingrediënten voor de echt heerlijke
“omataart” in haar keukentje uitgestald. Ach,
toch iets vergeten.
Het busje kaneel was er niet. Geen probleem,
samen met haar rollator stapt oma in de lift
op weg naar de ons bekende Spar aan de
overkant en koopt een busje kaneel.
Terug in de Berkenhove wordt oma erop
gewezen dat haar rollator en haar schoenen
besmeurd zijn met hondenpoep. Gelukkig
heeft iemand van de verzorging geholpen om
de viezigheid van de wielen en schoenen af
te krijgen. Kort daarop belde ik oma hoe het
met haar ging. Zij was namelijk wat

gespannen voor haar eerste verjaardag in de
Berkenhove. Ze snikte even, maar pakte de
draad weer op, zo kennen we oma.
Op 10 september zou het verjaar bezoek voor
oma verdeeld over de dag komen. Ik zat die
dag ‘in de bediening’. ‘s Middags komt oom
Henk binnen, een zwager van oma. Ook op
leeftijd, maar oom Henk woont alleen en
denkt het zelf te kunnen redden. Oom Henk
zag er goed uit maar... hij rook naar
hondenpoep. Van de berm tot aan de kamer
van oma roken we oom Henk. Wat was het
geval. Hij was heel blij dat er een parkeerplek
was vlak voor de ingang van de Berkenhove
aan de Koning Lodewijklaan. Hij had zijn auto
geparkeerd aan de bermkant, naast het
uitlaatveld. U snapt het al, een hond had zijn
behoefte gedaan in de berm naast de weg en
niet op het uitlaatveld. Oom Henk is er
midden in gestapt.
U moet weten dat ook ik een echt
hondenliefhebber ben. Deze hond kunnen we
niets verwijten. Dit zijn maar twee
hondenpoepgevallen van de vele die er in
onze wijk worden veroorzaakt door de
hondenliefhebbers, die liever niet met de
hond op de daarvoor bestemde uitlaatvelden
lopen. Het eerste geval van oma is anders,
maar waarom letten de hondenbezitters niet
op dat hun hond geen gebruik maakt van het
paadje van de Berkenhove naar de Spar. Het
lijkt mij een kleine moeite.
Dit gedrag hoort ook bij een
participatiemaatschappij. Al eerder in het
Wijknieuws hebben we er over geschreven
maar nogmaals verzoeken wij de
hondenbezitters met bijvoorbeeld een
schepje op stap te gaan. Dit voorkomt veel
gedoe en onplezierige momenten.
Hanneke Dusseldorp
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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

Vooruitblik na een boeiend eerste jaar
Het is een cliché, maar daarom niet
minder waar: een jaar vliegt voorbij
voor je er erg in hebt. Voor mij was dit
het eerste (volledige) jaar dat ik in het
stadsdeel Noordwest heb mogen
werken; een boeiend jaar mag ik wel
zeggen.
Meestal kijk je dan aan het eind van een jaar
even terug, maar ik zou nu graag juist vooruit
kijken. En wel naar begin mei 2016.

U hebt wellicht meegekregen dat de start
van de Giro d‘Italia komend jaar in
Gelderland plaats vindt. En de eerste etappe,
een individuele tijdrit, voert op vrijdag 6 mei
dwars door Apeldoorn.
Een uniek evenement, waar vele
Apeldoorners en bezoekers van buiten van
zullen genieten, maar wat natuurlijk ook

gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van
delen van de stad. En omdat het laatste deel
van de route verloopt van de Grote Kerk via
Soerenseweg, Jachtlaan, naar de finish op de
Loolaan, zullen juist ook inwoners van de wijk
De Sprengen hier mee te maken krijgen. Als u
wielerliefhebber bent wordt u op uw wenken
bediend: alle toppers komen praktisch (en
soms zelfs letterlijk) bij u door de straat.
Dichterbij kunt u het niet krijgen. Maar ook
als u niet zoveel op heeft met wielrennen
wordt u er mee geconfronteerd. Die dag zijn
delen van de stad, en zeker uw wijk, slecht
bereikbaar. Daarom zijn we nu al uitgebreid
in gesprek met alle hulpdiensten om de
veiligheid en de bereikbaarheid in
noodgevallen te garanderen. En daarom
leggen we nu al contact met
verzorgingstehuizen, maar ook b.v. artsen,
thuiszorgorganisaties en anderen om te
waarborgen dat alle noodzakelijke zorg ook
geleverd kan worden.
Vanaf eind januari zullen we steeds meer
specifieke en meer gedetailleerde informatie
kunnen verstrekken. Dat doen we onder meer
via de website http://www.apeldoorn.nl/giro.
Ook nu staat daar al veel algemene
informatie op. Neemt u vast eens een kijkje.
En als u geïnteresseerd bent in nog veel

meer informatie over de start van de Giro in
Gelderland kijk dan ook eens op
http://www.girogelderland.nl
Voor nu wens ik u heel goede feestdagen en
een mooi 2016.
Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl

Maria-monologen, toneel en muziek in de Jachtlaankerk

Wees gegroet!
Met regelmaat zijn in het verleden musicals en muziekprojecten uitgevoerd in de
Jachtlaankerk. Op de zondag voor kerst, 20 december, wordt het
muziek/theaterproject “Wees Gegroet” uitgevoerd.
Meer dan 40 enthousiaste wijkbewoners hebben o.l.v. Alinde Vrolijk en Herman
Kattemölle deze Jachtlaankerktraditie nieuw leven ingeblazen.
In “Wees Gegroet” wordt het leven van Maria
bezongen, voorgedragen en gespeeld in
toneel scenes.
Door drie verschillende vrouwen zijn speciaal
voor dit project Maria-monologen
geschreven.
Er is een enthousiast projectkoor , een
gelegenheidsorkest en er worden enkele
kleinkunstliedjes voorgedragen.
Beamerbeelden van Maria, waaronder een
selectie van een kunsthistoricus en foto’s van
vakantiegangers uit onze wijk, worden
tijdens de voorstelling getoond.

“Wees Gegroet” is een voorstelling met veel
afwisseling, snelheid, ernst en humor.
De toegang is gratis en iedereen is van harte
welkom!
Zondagavond 20 december 19.30 uur
Jachtlaankerk, Jachtlaan 143, Apeldoorn
Meer informatie hierover vindt u op
www.jachtlaankerk.nl
Reserveer tijdig uw kaarten. Vol is vol! Dit kan
via E-mail: koster@jachtlaankerk.nl ook kunt
na de kerkdienst in de Jachtlaankerk vanaf
zondag 29 november uw kaarten afhalen.
Wijknieuws december 2015
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Wijkraad aan het werk

Verkeer en groen in de wijk
In het jaar 2015 is er weinig te melden over
herinrichtings- en asfalteringsprojecten in de
wijk De Sprengen. Tussen de Boszichtlaan en
De Naald is het voetpad en fietspad in de
Jachtlaan vernieuwd. Enkele malen is er
wateroverlast geweest op de bekende
punten in de wijk. Hierbij is het ons
opgevallen dat het veegbeleid van de
gemeente wel erg minimaal is. Wij hebben
de gemeente hierover aangesproken. Zij
heeft dit met de uitvoerende partij, Circulus,
doorgesproken.
Bij de asfaltering van het gedeelte
Schuttersweg (eerste stuk valt net buiten de
wijk De Sprengen) is/wordt een aansluiting
voor afvoer regenwater gemaakt met de
spreng om bij extreme
weersomstandigheden de overlast van water
op de kruising met De Sprengenweg te
voorkomen.
Tot verrassing van de wijkraad is het trottoir
aan de woningzijde van de Tesselschadelaan
vernieuwd. Naar aanleiding van deze
vernieuwing is met de regisseur openbare
ruimte van ons stadsdeel besproken dat wij
als wijkraad inzicht willen hebben over de
komende werkzaamheden in onze wijk.

Het komt regelmatig voor dat restafval naast
de containers wordt gezet in plaats van erin.
Vanaf april van dit jaar kunnen metalen
verpakkingen en drankenkartons samen met
plastic in de daarvoor bestemde
ondergrondse containers.
Wandelgebied rondom de
belastinggebouwen
Uit de wijk kwam de opmerking dat de
toegankelijkheid van de wandelpaden
rondom de belastinggebouwen slecht is. Via
de contactpersoon bij de Belastingdienst
kregen wij de informatie dat in verband met
de veiligheid bewust een aantal looppaden
ontoegankelijk is gemaakt. De bedoeling was
om voor einde van 2015 een permanente
oplossing te realiseren in de vorm van een
nieuw bovendek met speciale coating. Door
leveringsproblemen is dit niet meer haalbaar
op een wenselijke termijn. Besloten is om de
verwijderde delen weer terug te plaatsen en
op alle paden kippengaas aan te brengen.
Deze toepassing heeft bewezen afdoende
bescherming te bieden.

De bladkorven in onze wijk worden weer veel
gebruikt. Wilt u weten of in uw straat
bladafval wordt opgehaald, kijk dan op
www.apeldoorn.nl/bladafval.

Hondenbeleid gemeente Apeldoorn
Een hot item is de overlast van hondenpoep.
In het kader van de No Shit-campagne zijn de
ambtenaren van het Team Handhaving
Openbare Ruimte (THOR) in het afgelopen
kwartaal in actie geweest om
hondenbezitters er op aan te spreken. Over
het aanpassen van APV is nog discussie.

Een schone wijk is belangrijk. Zo is ook
rondom het voormalige ABN AMRO-kantoor
via de makelaar actie ondernomen om het
weer toonbaar te maken.

Vrachtverkeer stadsdeel Noordwest
Als wijkraad zijn wij betrokken bij het overleg
over het toenemende vrachtverkeer in
Noordwest Apeldoorn. In dit stadsdeel ligt

het bedrijventerrein Stadhoudersmolen. Het
bedrijventerrein heeft sinds enkele jaren een
ontsluitingsweg met een directe aansluiting
op de A50. Een deel van het (vracht)verkeer
van en naar dit gebied gebruikt echter
andere routes. Daarbij gaat het vooral om de
Ankelaarseweg, Zwolseweg,
Amersfoortseweg, Jachtlaan en Laan van
Spitsbergen. In het overleg zijn verschillende
oplossingen gepresenteerd. Ze worden nader
bekeken zodat er in het voorjaar 2016 een
bestuurlijke uitspraak te verwachten is.
Sprengenvallei
In de klankbordgroep "Sprengenvallei Berg en
Bos" zijn door diverse partijen, waaronder
ook onze wijkraad, suggesties en
aanbevelingen gedaan om dit gebied beter
toegankelijk te maken in het kader van de
verbinding tussen Apeldoorn
West/binnenstad en het park Berg en Bos.
Begin november is gestart met een
bosdunning en de aanbestedingsfase voor
wandelpaden en de spreng in het project.
Planning is dat het project medio mei 2016 is
afgerond.
Verkeer in de wijk
Het deel van de Koning Lodewijklaan tussen
De Sprengenweg en Badhuisweg maakt deel
uit van een doorgaande route van
schooljeugd. Door het toenemende verkeer
en geparkeerde voertuigen wordt dit
wegdeel als een onveilige situatie ervaren.
Ook de snelheid waarmee gereden wordt is
en blijft een punt van aandacht. Dat geldt
ook voor andere delen van de wijk. De
wijkraad is met de gemeente en
verkeersdeskundigen in gesprek om te kijken
of er maatregelen getroffen moeten worden.
André Staal
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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

