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Van de voorzitter
Apeldoorn leeft toe
naar de Giro d’Italia
waarvan de eerste
etappe, een tijdrit,
door onze wijk voert.
Het belooft een
groot feest te
worden en in de aanloop daar naartoe
vinden er tal van activiteiten plaats. De
gemeente hangt overal roze fietsen in
lantaarnpalen. Bewoners van een straat in
onze wijk stellen hun jaarlijks buurtfeest in
het teken van de Giro. En Helicon, een goede
buur van onze wijk, nodigt de bewoners van
De Sprengen uit voor een buurtfeest op haar
‘piazza Helicon’. Ongetwijfeld gebeurt er nog
meer, waar we nu nog geen weet van
hebben. Onderneemt u ook iets en wilt u er
bekendheid aan geven, stuurt u dan een mail
naar de wijkraad en we doen een vermelding
op onze website.
Eerder dit jaar vond in onze wijk een
gebeurtenis plaats die ook landelijke
aandacht trok: de demonstratie van Pegida,
die door onze wijk trok. De beweging maakt
veel emoties los. Geen wonder dat gemeente
en politie het zekere voor het onzekere
namen en uitgebreide
veiligheidsmaatregelen namen. Wie er iets
van heeft gezien zal de indruk hebben
kunnen krijgen dat er meer politie en meer
toeschouwers op de been waren dan er
demonstranten waren. Wat mij echter vooral
heeft getroffen, is de opvallende nuchterheid
waarop veel wijkbewoners op (het
vooruitzicht van) de demonstratie hebben
gereageerd. Waar de media vooral uit waren
op smeuïge reacties, was het commentaar
van wijkraad en bewoners vooral dat het
recht op demonstratie gerespecteerd dient te
worden. En daarmee was voor hun de kous af.

Op 5 april vindt weer onze jaarlijks openbare
vergadering plaats. Ditmaal niet in de
vertrouwde zaal 2 van de Jachtlaankerk, maar
in het Grand Café van de Berkenhove. Het
bestuur wil met de jaarvergaderingen wat
meer door de wijk gaan reizen, elk jaar op
een andere plaats. We hopen zo nieuwe
bezoekers te mogen verwelkomen, die
komen omdat ze toch om de hoek wonen.
Voor onze vaste bezoekers is het leuk om
eens kennis te maken met een andere locatie
in de wijk.
De opzet van de vergadering wijzigen we
ook. Minder eenrichtingsverkeer en meer
dialoog, meer ontmoeting. Wat blijft is het
officiële deel van nog geen half uur waarmee
we beginnen. Daarna volgt een
informatiemarkt waar organisaties,
gemeente, politie en de wijkraad zichzelf
presenteren. Onder het genot van een
drankje en hapje kunt u dan uw licht
opsteken of in gesprek gaan met de andere
bezoekers van de jaarvergadering.
Tot mijn vreugde zal – als de leden ermee
instemmen – tijdens het officiële deel van de
vergadering het bestuur uitgebreid worden
met twee nieuwe leden. We zijn dan met vijf
bestuursleden weer op sterkte. De ene
kandidaat is Koos van Elderen, die ik al in het
vorige Wijknieuws bij u heb geïntroduceerd
als onze nieuwe penningmeester. De andere
kandidaat is Leendert Roos. Beide stellen zich
in dit Wijknieuws nader aan u voor.
Tot slot breng ik onder uw aandacht dat we
nog een nieuwe hoofdredacteur voor dit
Wijknieuws zoeken. Veel handen maken het
werk licht en doorgaans ook veel leuker.
Ik wens u mooi en vooral feestelijk voorjaar!
Roelof Boekhold

Lay-out: Qno grafische vormgeving Apeldoorn
Druk: Dijkgraaf-Rijsdorp, Apeldoorn
Verspreiding:
Scoutinggroep Jagermeester Johan Bentinck
Olivier Boekhold
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Voorbode van de Giro
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Stadsdeelmanager (noord-west):
Wim Bergink, 055-5801424
w.bergink@apeldoorn.nl
Twitter: @055Noordwest
Waarnemend wijkagent (noord-west):
Wil Boskamp, 0900-8844
Vosselmanstraat 201, 7311 CL Apeldoorn
wil.boskamp@politie.nl (maandag vrij)

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

Uitnodiging

Openbare vergadering wijkraad De Sprengen
Het bestuur van wijkraad De Sprengen nodigt u van harte uit voor zijn jaarlijkse
openbare vergadering op dinsdag 5 april van 20.00 tot ± 20.15 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
in het Grand Café van de Berkenhove, Koning Lodewijklaan 387a
De agenda van de vergadering luidt als volgt;
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering van 08 april 2015 *.
De notulen staan op de website.
4. Algemeen jaarverslag over het jaar 2015 *.
5. Financieel verslag over het jaar 2015 *.
6. Bevindingen en verslag van de kascommissie.
7. Décharge van het bestuur.
8. Benoeming kascommissieleden en reservelid.
9. Bestuursverkiezing.
Aftredend is Roelof Boekhold. Hij stelt zich herkiesbaar. Het
Bestuur draagt twee kandidaatbestuursleden ter benoemingen
voor: Koos van Elderen en Leendert Roos.
Leden van de vereniging kunnen tot vijf dagen vóór
de jaarvergadering (tegen) kandidaten schriftelijk aanmelden
bij de secretaris.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

wijkraad

De Sprengen

Na afloop van de vergadering kunt u onder het genot van een hapje
en een drankje de informatiemarkt bezoeken waarop organisaties die
in onze wijk actief zijn, zich zullen presenteren. Daarnaast kunt u ook
de bestuursleden, de wijkagent, de stadsdeelmanager en de
verschillende vertegenwoordigers van politieke partijen aanspreken.
Of u praat gewoon gezellig bij met de andere bezoekers van de
vergadering.
We hebben besloten de opzet van de ledenvergadering wat te
wijzigen en het accent meer te leggen op ontmoeting. Daarnaast
streven we er naar om de ledenvergadering jaarlijks op een andere
plaats in de wijk te houden zodat we bij iedereen wel eens een keer
om de hoek vergaderen.
De met * gemerkte stukken liggen vanaf 19.30 uur in de zaal ter inzage

Versterking gezocht

Kandidaatbestuurslid

Hoofdredacteur Wijknieuws

Koos van Elderen

Het bestuur van de wijkraad bestaat binnenkort uit vijf leden.
Daarnaast zijn er nog twee redactieleden voor het Wijknieuws.
Op dit moment zoeken we een hoofdredacteur voor het
Wijknieuws. De hoofdredacteur:
G coördineert de samenstelling van het Wijknieuws;
G onderhoudt contact met de schrijvers van artikelen, de
vormgever, de adverteerders en de verspreiders;
G redigeert in samenspraak met de schrijvers de aangeleverde
artikelen;
G is computervaardig; het vervaardigen van het Wijknieuws
gebeurt digitaal.
Weet u iemand die we voor deze functie zouden kunnen benaderen
of wilt u meer weten? Stuur ons een mail en we nemen contact op.

Verschijningsdata Wijknieuws 2016
Uitgave
Wijknieuws 57
Wijknieuws 58
Wijknieuws 59
Wijknieuws 60

Sluitingsdatum kopij
ma 22 feb. 2016
ma 30 mei 2016
ma 5 sep. 2016
ma 21 nov. 2016

Verschijningsdatum
za 12 mrt. 2016
za 18 jun. 2016
za 24 sep. 2016
za 10 dec. 2016

Graag wil ik mij voorstellen. Ik ben Koos
van Elderen, gehuwd, 74 jaar en woon aan
de Soerenseweg. Inmiddels ben ik 40 jaar
woonachtig in deze mooie wijk de
Sprengen. Ruim 35 jaar ben ik actief als
accountant in de MKB sector.
Tennissen, fietsen en schaatsen zijn voor
mij sporten waar ik mij goed bij voel. Na
mijn arbeidzame periode heb ik daar dan
ook meer tijd voor.
September vorig jaar ben ik aan het woord geweest in het wijknieuws
nummer 55 als wijkbewoner met een niet alledaagse hobby "De
Imker".
In een gesprek met èèn van de bestuursleden vorig zomer liet ik
weten dat de gemeentelijke politiek en wat er zoal speelt op
wijkniveau tot heden niet direct een item is geweest waar ik mij in
verdiepte. Wel wilde ik nadenken over de vacature penningmeester,
zonder lid te zijn van het bestuur. Dat is meer in de lijn van mijn vak.
Zo heb ik dan vanaf november afgelopen jaar mij verdiept in de
financiële gegevens van de wijkraad. Zoals het wel vaker in het leven
gaat komt van het een het ander en zodoende wil ik mij introduceren
als kandidaat bestuurslid en mij verkiesbaar te stellen als bestuurslid.
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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

Kandidaatbestuurslid

Uitnodiging

Leendert Roos

“Piazza Helicon”

Hoe heet je?
Mijn naam is Leendert Roos.
Waar woon je?
Natuurlijk woon ik in de prachtwijk De Sprengen. Ik woon sinds 2004
in de Saturnusstraat.
Hoe lang woon je daar al?
Van de zomer wordt het al weer 12 jaar dat we hier zijn komen wonen.
Helemaal onbekend was het niet, want ik ben in het Julianaziekenhuis
geboren ;-) Ik ben gelukkig getrouwd met Jacoline.
Wat doe je in het dagelijks leven? Wat vind je daar leuk aan?
In het dagelijks leven help ik letterlijk mensen op weg. Ik heb namelijk
een eigen rijschool, LessenbijLeendert. Ik help dus mensen aan vrijheid
om te gaan en te staan waar ze willen. Ik vind het leuk om mijn
leerlingen veilig, vlot, zelfstandig en milieubewust te leren autorijden.
Ik wil graag iedere jongere aan een rijbewijs helpen, ongeacht of
iemand wel of niet makkelijk leert, ADHD, autisme, rijangst heeft enz.
Want met een rijbewijs kom je zoveel verder!
Wat doe je naast je werk?
Als ontspanning zing ik
wat in een klein
mannenkoor. We zingen
met elf mannen in een
zogenaamde
ensemblevorm. Ook
hebben Jacoline en ik
een volkstuin in
Apeldoorn-Zuid. Dat
heeft aardig wat voeten
in de grond, vooral in de
zomer natuurlijk. Lekker
bezig zijn om je eigen
gezonde voedsel te
verbouwen. Ook trekken
we er graag samen op
uit. Daarnaast onderhoud ik wat contacten met de gemeente voor het
doorgeven en bespreken van verkeerssituaties in Apeldoorn, waar wat
te verbeteren valt qua veiligheid.
Wat vind je van onze wijk?
Een prachtige wijk om te wonen. Groen en relatief rustig zo dicht bij
het centrum.
Waarom wil je in het bestuur van de wijkraad? Wat kan je voor de
wijkraad betekenen?
Ik vind het fijn om wat te kunnen betekenen voor anderen. Tijdens
een tuindienst bij ons volkstuinencomplex raakte ik aan de praat met
Mariëlle. Zij vroeg of ik mijn passie voor en kennis over
verkeersveiligheid in de wijkraad kon komen inzetten. Ik denk dat daar
ook mijn kracht voor de wijkraad kan liggen. Daarnaast hoop ik in
allerlei andere zaken die binnen de wijkraad spelen een actieve
meedenk-rol te kunnen spelen.

Woensdag 13 april 2016
16-19 uur

Wat?

GRATIS buurtfeest voor de Sprengen met Italiaanse
hapjes en drankjes, geheel verzorgd
Waar?
Loolaan 69, binnenterrein school
Wie?
Onze studenten koken voor u!
Waarom? Wij willen graag onze school presenteren en wat
terugdoen voor de buurt die hermetisch wordt
afgesloten tijdens de Giro op 6 mei
Wat?
Een portemonnee is gewenst voor een vrijwillige
bijdrage
Opgeven kan via: i.devrieze@helicon.nl
Er is plaats voor slechts 75 deelnemers!

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 58 kunt u uiterlijk 30 mei inleveren bij de
wijkraad.

E-mailnieuwsbrief

@

Tenminste vier keer per jaar ontvangen leden van de wijkraad een
nieuwsbrief per e-mail. Wilt u ook een nieuwsbrief ontvangen?
Geef u dan op als lid. Dat kan via onze website.
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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

Over grijs en groen
G

het aanleggen van verharde doorgangen
over de de Koning Lodewijklaan tussen de
Sprengenweg en Sterrenlaan tegenover de
ingangen van de flats om bewoners te
stimuleren meer gebruik te maken van de
parkeerruimte aan de oostzijde van de
laan;
G op de Jachtlaan tussen J.F. Kennedylaan en
Jacob Catslaan wordt gekeken naar een
oplossing voor de wateroverlast en de
opdrukkende boomwortels en wordt het
fietspad opnieuw getegeld;
G er wordt gekeken of de kruising
Soerenseweg/Badhuisweg/Robijnstraat
overzichtelijker gemaakt kan worden.

In januari zijn de werkzaamheden gestart aan de kruising Schuttersweg/Sprengenweg
om de wateroverlast te beperken. Onder het wegdek van de Schuttersweg, net voor
de verkeersdrempel, en in de groenstrook zijn extra kolken aangebracht. Het
infiltratieriool dat destijds is aangelegd, bleek niet afdoende te zijn om bij extreme
regenbuien het hemelwater af te voeren. Diverse straatputten van de Schuttersweg
zijn hierop aangesloten.
De Badhuisspreng, die vanaf Berg en Bos
tussen de Sprengenparklaan en J.F.
Kennedylaan loopt, gaat verder door een
rioolbuis onder het trottoir aan de kant van
de Moeflonvijver richting de oude
Julianalocatie. Hier vervolgt de opgedroogde
spreng weer bovengronds richting
Badhuisweg. De extra kolken in de
Schuttersweg zijn met een buis, die onder
het wegdek van de Sprengenweg is geboord,
aangesloten op de Badhuisspreng.
In de Sprengenweg ligt een vuilwaterriool
onder het trottoir aan de kant van de
woonhuizen. De straatkolken (ruim 20) aan
weerszijde van de weg zijn afgekoppeld van
dit vuilwaterriool. Er is een verbinding
gemaakt met de Badhuisspreng aan de
andere zijde van de weg. Hierdoor wordt het
vuilwaterriool minder belast en het
regenwater kan via de spreng afvloeien zodat
wateroverlast beperkt wordt.
Badhuisweg
Nadat afgelopen jaar de werkzaamheden aan
de Vosselmanstraat en Wilhelmina
Druckerstraat met succes zijn afgerond, is in
februari een aanvang gemaakt met fase 3: de
Badhuisweg. De werkzaamheden zullen
duren tot eind maart en daardoor zal de
verkeersdoorstroming worden gehinderd.

Regulier overleg met de gemeente
Voor dit jaar staan diverse projecten op de
planning van de gemeente Apeldoorn om te
worden uitgevoerd:
G een onderzoek naar verbeteringen van
verkeersveiligheid, waarbij te hard rijden in
de 30 km zone een hot item is.;
G de aanpak van het asfalt van de
Soerenseweg tussen Burglaan en Loolaan;
G de vernieuwing van het trottoir in de
Venuslaan in het najaar;
G het vernieuwen van het trottoir op de
Koning Lodewijklaan tussen de
Sprengenweg en Sterrenlaan in dit
voorjaar;

Algemeen groen
In de omgeving van het Walterbos en aan de
Jachtlaan zijn diverse bomen aangeplant om
het groen in de wijk op peil te houden.
Nu het voorjaar in aantocht is zullen ook
planten, bomen en heggen weer gaan
uitlopen. De gemeente snoeit het
overhangende openbare groen. Groene
erfafscheidingen die u zelf bezit, zoals
hagen of heggen, vallen onder uw
verantwoordelijkheid. Uw overhangend
groen mag geen belemmering opleveren
voor een naastgelegen voetpad. Zeker voor
oudere mensen in een rolstoel of met een
rollator kan een haag grote hinder
opleveren. Onderhoud uw haag of heg dan
ook goed om daarmee de overlast te
beperken.
lees verder op pag. 9
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Niazi Creatie
Wij zijn gespecialiseerd in het maken van maatkleding.
Als vakkundige en gediplomeerde coupeuses kunnen
wij zorgdragen voor al uw wensen.

Bruidskleding
Gelegenheidskleding
Maatkleding
Gordijnen en Vitrages

Tevens veranderen herstelwerkzaamheden

Stomerij service

Indien u niet in staat bent om zelf
langs te komen voor uw herstel- en
veranderwerk zijn wij bereid om bij u
langs te komen.
(Alleen geldig voor tehuizen).
055 355 58 02
infoniazi@yahoo.com
www.niazi-creatie.nl
Koning Lodewijklaan 336
7314 GP Apeldoorn

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

Waarnemend Wijkagent
vervolg pag. 7

Wil Boskamp
Graag zou ik mij willen voorstellen als
waarnemend wijkagent in de wijken van
Sharon Koenders.
Zoals de meesten van u wellicht weten, is
Sharon tijdelijk met zwangerschapsverlof.
Gedurende die periode zal ik haar vervangen
in haar wijk. De verwachting is dat dit zal
zijn tot medio juni 2016.
Evenals Sharon zal ik mij inspannen voor het
creëren en het behouden van een leefbare
woonomgeving bij u in de wijk.

Oproep burgerinitiatief
In de afgelopen maand zijn vele straten in de
wijk weer geveegd. De gemeente zorgt graag
voor een schone en veilige woonomgeving. U
kunt daar aan meehelpen door te melden als
er iets opgeruimd, schoongemaakt of
hersteld moet worden. Of het nou gaat over
verkeer, verlichting, vernielingen, wegen of
groen: meld het bij de Buitenlijn. Meldingen
kunt u doen via de website van de gemeente
of telefonisch via 14055

Pilot afvoer regenwater
Door de klimaatverandering wordt het afkoppelen van regenwaterafvoeren in
Apeldoorn steeds urgenter. De gemeente bereidt zich voor op een nieuw vast
te stellen Rioleringsplan waarin wordt voorgesteld te beginnen met
regenwatergeleidingsmaatregelen in de openbare ruimte. Hierop wordt bijna
alle subsidie ingezet. Ondergetekenden menen dat daarnaast meer moet
worden ingezet op bewonersinitiatieven die het regenwater bij hun eigen
woning willen afkoppelen. De subsidiestromen van het Waterschap en
de gemeente moeten ook hier naar toe.

André Staal

Locatie
snelheidsdisplay

Naar aanleiding van het Manifest om
Apeldoorn Rainproof te maken (zie onze
website red.), is de gemeente het gesprek
met de initiatiefnemers Eppo Gutteling
(bestuurder Waterschap Valei en Veluwe ) en
Hans Menke (Architectuurcentrum
Bouwhuis) aangegaan. De gemeente is
bereid mee te denken mits er enkele
bewonersinitiatieven ontstaan. Graag doen

wij een oproep aan de bewoners van De
Sprengen om mee te doen aan een pilot om
het regenwater af te gaan koppelen.
Hans Menke
Architectuurcentrum Bouwhuis
info@architectuurcentrumbouwhuis.nl
www.architectuurcentrumbouwhuis.nl
055-5760411

De gemeente heeft één snelheidsdisplay
speciaal gereserveerd voor de wijk De
Sprengen. De wijkraad mag daarvan
bepalen wat die komt te hangen. Er zijn
een aantal standaardplaatsen waar u het
display regelmatig ziet hangen. Van die
plaatsen is bekend dat er regelmatig te
snel wordt gereden. Er kunnen ook andere
plaatsen zijn waar het nuttig kan zijn het
display op te hangen. Weet u zo’n plaats,
laat het de wijkraad dan weten.
Wat betreft de locatie van het
snelheidsdisplay is van belang te weten
dat die moet worden opgehangen aan een
lantaarnpaal vanwege de
stroomvoorziening.
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Een wijkbewoner aan het woord

“In mijn werk is alles mogelijk,
mits ik het kan bedenken”
Vandaag heb ik een kijkje genomen in
het huis aan de Bosweg waar enkele
jaren geleden kleurrijke beelden in de
tuin stonden. Het huis van kunstenaar
Hanspeter Nagtegaal. De woning heeft
in het verleden dienst gedaan als
burgemeesterswoning van de
burgemeester van Hoog Soeren.
Hanspeter vertelde: “Wij zijn rasechte
Amsterdammers. Via allerlei
omzwervingen zijn wij van Amsterdam
naar Drenthe en vervolgens naar Hoorn
gegaan om tenslotte 33 jaar geleden in
Apeldoorn aan de Bosweg neer te
strijken. Het pand was toentertijd
verwaarloosd en er moest veel
creativiteit aan te pas komen om van dit
huis een waar paleisje te maken met
een atelier in huis en in de tuin.” Na
mijn bezoek was het voor mij weer eens
helder, dat sommige mensen gaven
hebben die ik helaas niet heb.
Waarschijnlijk bent u na het lezen van
mijn verhaal ook nieuwsgierig
geworden en gaat u graag op de
uitnodiging van Hanspeter in. Neemt u
van mij aan, het is zeker de moeite
waard.
Hanspeter is in 1944 geboren in Amsterdam
als zoon van Roos Nagtegaal-Bosnak en Jan
Nagtegaal. Moeder Roos voelt zich
aangetrokken tot de vrije schilderkunst. Zij
heeft met succes geëxposeerd samen met
dochter Mady en zoon Hanspeter. De vader
van Hanspeter was talentvol kunstschilder en
restaurator.
Hanspeter voelde zich toentertijd absoluut
niet aangetrokken tot het vak van
kunstenaar. Ondanks dat hij toen geen
professioneel kunstenaar wilde worden, is hij
altijd creatief geweest en heeft veel
geëxposeerd. Hij werd een bekend
kunsthandelaar en restaurator van antiek,
meubels en schilderijen. In het souterrain van
zijn grachtenpand in Amsterdam heeft hij
met niet geringe welvarendheid zijn zaken
gedaan.
Op 36 jarige leeftijd liet Hanspeter de zaak de
zaak en richtte hij zich geheel op de kunsten.
Hanspeter heeft zijn opleiding genoten aan
de Rietveld Academie en de Nutsschool voor
beeldende kunsten in het Stedelijk Museum
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in Amsterdam. Daarnaast heeft hij les gehad
van zijn vader. Hij is een veelzijdig beeldend
kunstenaar. Hij vervaardigt o.a. bronzen en
houten sculpturen en schildert
olieverfschilderijen en aquarellen. Daarnaast
is hij restaurator van schilderijen.
Waaraan herkennen wij zijn werk?
Hanspeter is een veelzijdig kunstenaar en
gebruikt veel technieken. Voor mij is het niet
mogelijk om de karakteristieken van zijn
kunst te herkennen en Hanspeter begint te
lachen. “Dat is niet mogelijk. Ik ben
kunstenaar en werk vanuit mijn gevoel. Een
kunstenaar is een creatief iemand die meer
in zich heeft dan dat “ene kunstje” waarmee
hij bekend is geworden. Blijf je hangen in
steeds maar dezelfde discipline, dan ben je
geen echte kunstenaar maar een creatieve
ambtenaar.” Dit vind ik nogal een boute
uitspraak en de volgende vraag borrelt bij mij
op: “stel, ik wil graag een portret van mijzelf
hebben en geef jou de opdracht. Hoe gaat
dat dan in zijn werk?”
Hanspeter: “ ik eigen mij de opdracht toe. De
klant betaalt voor mijn eigenzinnigheid en ik
bepaal hoe ik het portret maak. Ik maak
bijvoorbeeld nooit een lachend gezicht. Op
het moment dat ik door de eisen die de klant
stelt, beperkt wordt in mijn creativiteit en
kunstuitingen, dan is het werk niet van mij
en dat wil ik voorkomen. Als klant moet je
vertrouwen hebben in de kunstenaar.

Kijk, als kunstenaar zoek ik mijn grenzen op
(als die al bestaan), wat je ziet is dat mijn
werk evalueert van fijn schilderen naar meer
schilderen waarin de emotie meer de ruimte
krijgt.
Dat maakt het voor de toeschouwer moeilijk
grijpbaar, maar het blijft een Hanspeter
Nagtegaal in al zijn diverse vormen “leven is
tenslotte veranderen en loslaten.”
Ik kan de overtuiging van Hanspeter goed
volgen. Deze kunstenaar pur sang heeft het
vertrouwen van de opdrachtgever, die voor
hem gekozen heeft.
Uitspraken van Hanspeter zijn: “ In mijn werk
is alles mogelijk, mits ik het kan bedenken”.
En vervolgens: “Het onmogelijke maken is de
uitdaging. Als kunstenaar en als mens.”
Veelzijdig in technieken
De diverse mogelijkheden van kunstuitingen
zijn voor Hanspeter onbegrensd. “Het is voor
mij een groeiproces. Mijn eerste werken zijn
niet te vergelijken met het werk dat ik nu
maak. Het is een rijpingsproces en voor mij
een reis die nog niet is geëindigd.
Gedurende de reis is de drang naar meer en
anders altijd aanwezig. De verschillende
technieken zorgen dat het werk een
uitdaging blijft, een proces dat leeft, waarbij
één deur dicht gaat maar vervolgens twee
deuren zich openen.
Hanspeter: Geloof in jezelf is de drijfveer,

maar als anderen ook in jou geloven geeft
het een extra dimensie.”
Naast zijn eigen creatieve werken is hij ook
een veel gevraagd restaurator van
schilderijen.
“Restaureren van schilderijen is overigens
een vak op zich.”
Opdrachtgevers
De activiteiten van Hanspeter zijn o.a.
uitgevoerd in opdracht van het Ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, o.a.
voor Japan in Paleis Huis ten Bosch, stad te
Nagasaki, Monumentenzorg, Mariakerk te
Apeldoorn de 14 staties, gemeenten, musea
en particulieren. Werken zijn opgenomen in
binnen- en buitenland, diverse privécollecties, bedrijven, overheid en in de
Koninklijke collectie.
Kunst van Hanspeter in Apeldoorn
Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van
schouwburg Orpheus in 2015 schonk
Hanspeter drie beelden, “De drie Optimisten”,
in een lang durende bruikleen aan de
schouwburg. De beelden staan in de vijver bij
de hoofdingang van de schouwburg.
In 2008 stonden deze drie beelden op de
Loolaan nabij de Naald als onderdeel van de
Triënnale. Later kwamen ze in de tuin van de
kunstenaar aan de Bosweg te staan.
De drie beelden symboliseren vaderlands
trots, balans, openheid, optimisme,
samenwerking en harmonie.
Op het terrein van GGNet aan de
Deventerstraat staat het door Hanspeter
gemaakte beeld, een monument voor
nabestaanden van mensen die zelfmoord

hebben gepleegd. Het initiatief voor dit
monument is genomen door Hanspeter die
met zijn vrouw Adry in 2008 hun zoon
Jochem verloren hebben ten gevolge van
suïcide.
Wijk de Sprengen en Apeldoorn
Het wonen in de wijk bevalt Hanspeter en
Adry, inmiddels al 33 jaren op dezelfde stek
aan de Bosweg, prima. “Het is een
authentieke wijk met een grote
verscheidenheid aan architecturen. Dat
maakt een wijk leefbaar. Het is een
“topwijk”.”
Hieraan voegt hij toe: “Paleis het Loo zou in
Apeldoorn meer aandacht moeten krijgen.
Nu is het een statuut op zich en het zou
beter geïntegreerd kunnen worden in
Apeldoorn. Waarom is er geen gratis
busverbinding vanaf het Loo naar het
centrum van Apeldoorn en/of een andere
attractie in onze gemeente? De bezoekers
van het Loo worden hiermee geattendeerd
en geënthousiasmeerd om meer van
Apeldoorn te gaan bekijken. Als we ze dan
ook weer terugbrengen naar de
parkeerplaats op het Loo dan tonen wij ons
als een vriendelijke gemeente. Een gemeente
die de moeite waard is om nog eens te
bezoeken.

ontvangen, rondgeleid door de werkateliers
en kunt u desgewenst vragen stellen aan
Hanspeter. “Bezoekers zijn hier altijd welkom
en kunnen gerust aanbellen om een kijkje te
nemen. Even bellen voor een afspraak kan
altijd, telefoon 055 3558627.
Tip: heeft u een schilderij dat u graag
getaxeerd of gerestaureerd wilt hebben, dan
zou ik dat zeker tijdens deze dagen
meenemen.
Ik dank Hanspeter hartelijk voor ons gesprek
en de rondleiding. Ik heb veel gehoord,
geleerd en een plezierige, inspirerende
middag gehad.
Hanneke Dusseldorp

Wijkraad
ondersteunt
straatfeesten

Expositie
Bent u ook benieuwd naar het wel en wee op
het gebied van “echte” kunst. Op 28 maart
(2e Paasdag) bent u van harte welkom achter
de schermen, in het atelier van Hanspeter
aan de Bosweg 45.
Tussen 12.00 en 17.00 uur wordt u gastvrij
Al jaren ondersteunt de wijkraad
initiatieven in de wijk in het kader van de
nationale buitenspeeldag op de tweede
woensdag van juni met een financiële
bijdrage. Die buitenspeeldagen zijn altijd
feestelijke gebeurtenissen die bijdragen
aan de samenhang in de buurt.
Daarom heeft de wijkraad besloten meer
feestelijke initiatieven in de wijk te
ondersteunen tot een maximum van
€ 100,-. De voorwaarden om voor deze
subsidie in aanmerking te komen zijn:
G de subsidie wordt vooraf aangevraagd;
G het straatfeest richt zich op de buurt;
G er is een evenementenvergunning
aangevraagd;
G de subsidie wordt niet besteed aan
etenswaar;
G de subsidie wordt uitgekeerd op basis
van ingediende facturen/bonnen.
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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

Hoe is het, bij u in De Sprengen?
Ik werk voor het hele stadsdeel
Noordwest, van Orden tot en met
Kerschoten. In alle zes de wijken houd
ik mij bezig met leefbaarheid in de
breedste zin en probeer ik zo goed
mogelijk de verbinding te leggen
tussen wijk en stadhuis. Mijn aandacht
en tijd moet ik daarbij verdelen tussen
al deze wijken. En als is eerlijk ben: ik
besteed niet de meeste aandacht aan
de wijk De Sprengen. Is dat erg? Of is
dat juist een teken dat het over het
algemeen in De Sprengen best goed
gaat?
Wat uw wijk betreft ben ik op dit moment
bezig met de problematiek rondom het
vergunningparkeren voor bewoners. De
wijkraad en enkele bewoners kaartten een

aantal situaties aan waarbij de huidige
regelgeving wel erg slecht uitpakt. Dat is dan
een vraagstuk waar ik verder induik en naga
of we tot een goede oplossing kunnen
komen.
En onlangs heb ik me erg ingespannen om te
bevorderen dat de demonstratie van Pegida
zonder problemen kon plaatsvinden. Ik ben
blij dat dat goed gelukt is.
Maar verder? De Sprengen staat bekend als
een wijk waar het over het algemeen goed
wonen is. Het is een relatief veilige wijk en de
bewoners oordelen positief over de
leefbaarheid.
Misschien is het wel een goed teken dat ik
me niet zo heel veel bezig houd met uw wijk.

Maar als u vindt dat er toch wel meer zaken
in uw wijk om aandacht vragen kunt u, al of
niet via de wijkraad, altijd contact met mij
opnemen.
Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl

Gestolen

Ken uw wijk

Lodalientje is weg!

Wie van u weet waar wij dit keer de foto
hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk 1 juni. 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.

Zomaar…, van de muur gehaald! Ons
emaille reclamebord met Lodalientje
(zo noemden wij dat kleine meisje
met die fles Lodaline). We hadden het
al meer dan 40 jaar en we waren er
erg aan gehecht. Het hing al jaren aan
de buitenmuur van ons huis. Net als
die thermometer. “Orion getrou, bij
hitte en bij kou”. Hadden wij ook al
vele jaren aan de buitenmuur hangen.
Het Lodaline-bord is niet te
achterhalen volgens de politie,
ondanks dat ik de afbeelding daarvan
op marktplaats vond en de
advertentie aan hen doorgegeven
had.

Hanneke Dusseldorp

Waarom schrijven we dit? Niet om
buurtgenoten te waarschuwen, “pas op je
spullen”, of zoiets. Nee, omdat we een foto
van ons geliefde emaillebord hebben laten
printen op weerbestendig kunststof, pvc of
iets dergelijks. En dat willen wij weer
ophangen, op de oude plek.
Maar ……, het lijkt zo echt op het oude bord,
van een afstandje, nee ook van dichtbij,
houd je het voor een echt emaillebord. Dus,
aan degenen die uit zijn op het stelen van
emaille reclameborden: de Lodalientje die

nu aan onze muur hangt is niet van emaille,
maar van kunststof. Ze heeft dus weinig of
geen waarde.
Wij zijn nog steeds gehecht aan Lodalientje,
laat het alsjeblieft hangen.
Dirk en Martha
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Van links naar rechts, van boven naar beneden: 1850, 1925, 1975, 2015

Topotijdreis
De Nederlandse overheid maakt sinds 1815 topografische kaarten, nu
dus al 200 jaren. Op 18 februari 1815 werd daarvoor het Topographisch
Bureau Opgericht. Dat werd 2004 onderdeel van het Kadaster.
Vandaar dat het Kadaster dit jaar zijn 200-jarig jubileum viert. Een
argument om de Nederlanders een cadeau aan te bieden. Het is een
passend geschenk geworden, een topografische kaart van Nederland.
Een topografische kaart (topo = plaats, grafisch = beschrijvend) is een
kaart die bedoeld is om zo getrouw en volledig mogelijk een deel van
het aardoppervlak te beschrijven door de weergave van onder meer
het reliëf, de natuurlijke kenmerken, de infrastructuur, de bebouwing,
de natuurlijke grenzen en de grenzen die de overheid, het Kadaster,
heeft vastgesteld..
Helaas is het niet voor iedereen feest, maar wij kunnen wel gebruik
maken van het cadeau en de website bekijken. Op dit moment is het
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namelijk mogelijk een reis te maken door 200 jaar aan historische
kaarten van Nederland.
Kijkt u op: www.topotijdreis.nl. De kaarten worden gedetailleerd
weergegeven. U kunt een bepaald adres aangeven en op het scherm
kunt u met behulp van een tijdbalk het jaartal aangeven. Op deze
wijze kunt u bijvoorbeeld kijken hoe uw woonomgeving er in 1815 uit
zag en of er 50 jaar later iets is veranderd.
Bijgaand ziet u een kaartje waarop u goed een voorbeeld kunt zien
van een topografische kaart. Mocht u vragen hebben over het zoeken
op de website, laat u het ons dan weten. Mogelijk lukt het ons u te
helpen en heeft u een aardig beeld van uw woonomgeving van 200
jaren gelden.
.
Hanneke Dusseldorp

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

