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Ik moet u iets
bekennen: toen de
Giro d’Italia door
onze wijk trok stond
ik niet langs de kant,
was ik niet thuis en
was ik zelfs niet In

Apeldoorn. Het was de dag ik ’s avonds laat
met mijn gezin terug kwam van een
vakantieweek op Sicilië. Zodoende had die
dag voor mij toch ook een Italiaans tintje.

Dat we op vakantie waren was alleen bekend
bij mensen die dat moesten weten. We
hebben geprobeerd het huis er zo bewoond
mogelijk uit te laten zien. Tijdens onze
vakantie hebben we ook niets gepost op
Facebook en andere social media waaruit kon
blijken dat we op vakantie waren. Kortom, we
hebben ons best gedaan de kans op inbraak
tijdens onze vakantie zo klein mogelijk te
houden. Wat daarbij helpt is dat onze buren
ook een oogje in het zeil houden. Van een
oud-inbreker weet ik dat sociale controle in
een buurt inbrekers afschrikt.
Nu de vakantie voor de deur staat en vele
wijkgenoten langere tijd van huis zullen zijn,
zijn dit zaken om van tevoren even stil bij te
staan. Op de website van de wijkraad kunt u
allerlei tips lezen over wat u kunt doen om
veilig en gerust op vakantie te gaan.

Op 5 april had de wijkraad zijn openbare
jaarvergadering. Bij die gelegenheid konden
we in ons bestuur twee nieuwe leden
begroeten: Koos van Elderen en Leendert
Roos. Koos vervulde al de rol van
penningmeester. Als u actief bent op
Facebook dan zou u Leendert al kunnen zijn
tegen gekomen. Hij was daar al persoonlijk
en voor zijn bedrijf actief, maar voor de
wijkraad post hij nu ook met grote regelmaat
interessante berichten. Als u de pagina van

de wijkraad liked, kunt u dat zelf ervaren.
Ondanks deze aanvulling van het bestuur
kunnen we nog best meer versterking
gebruiken, een nieuwe hoofdredacteur van
het Wijknieuws hebben we nog niet
gevonden.

Ook dit keer is het Wijknieuws weer goed
gevuld. Hanneke Dusseldorp heeft drie
interviews gehouden. Daarnaast vind ik het
erg leuk dat we artikelen krijgen gestuurd
van wijkbewoners. Dit keer vertellen
bewoners van de Poolsterstraat over de
festiviteiten die zij in het kader van de Giro
hebben georganiseerd. Ze haalden er zelfs
Hart van Nederland mee!
Zo gebeuren er veel dingen in onze wijk die
de moeite van een artikel in het Wijknieuws
waard zijn. Voel u uitgenodigd.

Het volgende Wijknieuws komt uit op 24
september. Net te laat voor de aankondiging
van de Burendag die op die dag zal plaats
vinden. Afgelopen jaar was die dag een groot
succes. Dit jaar krijgt dat een vervolg. Zet de
datum in uw agenda en houd na de zomer
onze website en Facebook in de gaten.

Mede namens het bestuur van de wijkraad
wens ik u een mooie zomer!

Roelof Boekhold

Van de voorzitter

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

Wijkagent (noord-west): 
Sharon Koenders,  0900-8844 
Vosselmanstraat 201, 7311 CL Apeldoorn
sharon.koenders@politie.nl

Volg de wijkraad 
op Facebook

@
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.



Wijkvereniging

Jaarvergadering in teken van verbinding
Op 5 april jongstleden vond de jaarlijkse openbare vergadering van wijkvereniging De Sprengen
plaats. Het bestuur had besloten om het jaar eens anders te doen. De locatie was anders  en het
programma was ook anders dan in voorgaande jaren.

Met het idee in het achterhoofd om de vergadering ieder jaar
op een andere plaats te houden, was dit jaar gekozen voor het
Grand Café van De Berkenhove. Er was een goede opkomst
van wijkbewoners en belangstellenden.

De avond begon met de officiële jaarvergadering waarin het bestuur
van de vereniging verantwoording aflegt over het  gevoerde beleid en
waarin bestuurswisselingen plaats vinden. De vergadering stemde in
met het voorstel van het bestuur om de kandidaat-bestuursleden
Koos van Elderen en Leendert Roos in het bestuur te benoemen. Het
bestuur begint daarmee met vijf leden weer op sterkte te komen.
Tijdens de rondvraag pleitten wijkbewoners voor meer bankjes in de
wijk, werd de aantrekkingskracht van de Spar op schooljeugd aan de
orde gesteld en werd aandacht gevraagd voor het verminderen van
het overhangend groen en hondenpoep.

Zoals gebruikelijk was het officiële deel van de vergadering binnen 25
minuten afgerond.
Het was aan veel bezoekers van de vergadering af te zien dat het voor
hun ook niet langer hoefde te duren. Dat gevoel was dit jaar

misschien wel sterker dan
andere jaren omdat er na het
officiële deel een
informatiemarkt met hapjes en
drankjes op het programma
stond.

Op de informatiemarkt konden
bezoekers meer te weten komen
over onder meer gastheer De
Berkenhove, over de Giro en over
het werk van het team THOR
van de gemeente. Wie eens
wilde praten met wethouder
Mark Sandmann, met een
gemeenteraadslid, de
stadsdeelmanager of met de

wijkagent, had nu de kans. Voor veel mensen was het echter ook
gezellig bijpraten met hun wijkgenoten.

Volgens de aanwezigen was het een geslaagde avond. Dat sterkt het
bestuur om volgend jaar eenzelfde aanpak te kiezen, maar dan op een
andere locatie.

Tot volgend jaar!

Roelof Boekhold
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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
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B I S T E R B O S C H  M A K E L A A R D I J . . .
bij u om de hoek, dus kom gerust eens buurten!

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

F INANCIEEL  ADVISEURS

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

M A K E L A A R D I J

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



De mannen begonnen met het ophangen van roze vlaggetjes, wat direct al een feestelijk
effect gaf. De fietsen die een bewoner uit de straat had verzameld, werden op een
vrijdagmiddag door buurvrouwen en kinderen roze geverfd. Ook verschillende fietswielen
en een kinderfiets kregen een roze kleur. Koek en zopie ontbrak niet tijdens deze
gezellige bezigheid. 

Grote Italiaanse vlaggen aan de gevels van de huizen veranderde het straatbeeld in
Italiaanse sfeer. Een pizza-oven, een Italiaanse Gelatobar (ijsbar), een springkussen en andere
attributen werden geregeld. Een handige buurvrouw verfde diverse schorten roze en naaide
de Italiaanse vlag erop. De straat kleurde steeds meer en meer roze. Saamhorigheid ten top!

Begin april ging een echtpaar uit de straat naar Arnhem om het piazza versier- en
pastapakket op te halen. Onder het genot van een drankje en
een heerlijke pizza kregen zij een Italiaans pakket gevuld
met vlaggetjes, pasta, een supermarktbon voor het
culinaire thema en nog veel meer.

In de aanloop naar de Giro d'Italia hebben wij
op zondag 17 april met de kinderen uit de

straat de mini-Giro gefietst. Kinderen, gehuld in
roze hesjes, fietsten een mooie route door het

Orderbos. Onderweg was er een stop voor een
picknick met roze koek en spelletjes.

Begin mei hoorden wij dat Hart van Nederland zou komen filmen op 5 mei. De hele straat was in rep
en roer. De begintijd voor de opbouw werd aangepast. In de vroege zonnige ochtend werd begonnen
met de opbouw van een partytent. Tafels en stoelen kwamen uit alle hoeken en gaten. Een gezellige
lange tafel werd gedekt met mooie roze tafelkleden, bordjes, bestek en glazen. Lantaarnpalen werden
bekleed met roze stof. 

In de middag vertrokken de "snelle" jongens uit de straat voor een fietstocht van 60 km over de
Veluwe. Bij terugkomst werden ze als helden onthaald door alle bewoners uit de straat. Inmiddels
was de cameraploeg van Hart van Nederland gearriveerd en konden de interviews worden
afgenomen. 

Tijdens de fietstocht was er voor de kinderen een spellencircuit uitgezet in de straat met diverse
hindernissen met onder meer blik gooien en een hobbelfiets-parcours. Visjes vangen voor de
allerkleinsten was ook een groot succes. Uiteraard viel het springkussen ook in de smaak.

Toen was het tijd om de ingrediënten voor de pizza's te snijden. Veel kinderen en bewoners hielpen
mee. 's Avonds maakten we op geheel Italiaanse wijze de pizza's klaar in de
speciale houtoven. Onder de klanken van Italiaanse muziek hebben we
gezellig getafeld en de avond afgesloten met een heerlijk Italiaans
ijsje. De uitzending was dezelfde avond te zien op SBS6. We
kijken terug op een heel gezellige, zonnige en sportieve dag.

Op vrijdag 6 mei hebben we met de fanatiekelingen uit de
straat de “echte snelle jongens" van de Giro d’Italia
aangemoedigd in de wijk.

Ronald Denekamp en Anneke Wagelaar

De bewoners van de Poolsterstraat hebben de Giro aangegrepen om het jaarlijkse
straatfeest in augustus te verplaatsen naar 5 mei om een eigen piazza-feest te

organiseren met als thema’s: Italië, Giro d'Italia, fietsen en culinair. Enthousiaste buren
maakten plannen en verdeelden de taken. Er werd subsidie aangevraagd bij en
ontvangen van de provincie Gelderland. De voorbereiding was al de helft van de lol...

Uit de wijk

in de ban van de Giro d'Italia!
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Springt eruit 
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78

Apeldoorn

Hoogakkerlaan 2, 7314 EL Apeldoorn  
Telefoon: 06 - 13 42 83 41 • E-mail: pedicurereijerman@live.nl  

Internet: www.pedicurereijerman.nl

Pedicurepraktijk Marianne Reijerman-Spijkerbosch

Hét adres voor het behandelen van
 

Likdoorns en eeltplekken

Schimmel- en ingroeiende nagels

Diabetische, reumatische en medische 
voetbehandeling

Wellness en cosmetische voetbehandelingen
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Dat het wonen zo plezierig is in De Sprengen
heeft niet alleen te maken met uw
woonsituatie maar ook met het gedrag van
de wijkbewoner en het respect voor elkaar.
Hier word ik ook dikwijls op geattendeerd.
Een reden voor mij om in gesprek te gaan
met Leendert Roos. Leendert is bestuurslid
van de wijkraad en heeft een autorijschool.
Het zal u niet verbazen dat hij iedere dag
door de wijk rijdt en veel hoort en vooral ziet.
Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten en/of
denken velen onder ons over bepaalde
situaties anders. Vandaar dat ik
onderstaande situaties eens aan u voorleg en
wij als wijkraad zijn benieuwd wat u daar nu
van vindt.

Sprengenweg, het deel van de Bartelsweg tot
de Badhuisweg aan beide zijden van de spreng.

Een drukke maar akelig smalle weg met veel
fietsers en veel auto’s. Het is nauwelijks
mogelijk om als auto op dit stuk een fiets te
passeren. Of het nu één fietser is of twee
naast elkaar. Aan deze weg staan ook nog 
vaak auto’s geparkeerd. Autobestuurders
rijden hier echt dicht op fietsers en lijken
weinig geduld te hebben. Een fietser zal niet
bewust slingeren maar het kan voor komen.  
Waarom niet even rustig aan rijden, na nog
geen 100 meter krijgt de weg weer een
normale breedte en kunt u rustig de fietsers
voorbij rijden. Vergelijk het met dringen bij
de kassa van de supermarkt.

Het fietspad van de Sprengenweg, hoek Loolaan
Fietsende vanuit de Sprengenweg heeft het
fietspad haaientanden. Veel fietsers,
scooterrijders en bromfietsers denken

waarschijnlijk dat zij van rechts komen en
nemen hier voorrang. Haaientanden
betekenen voorrang verlenen aan
bestuurders op de kruisende weg. Doorrijden
kan leiden tot gevaarlijke situaties. 

Het kruispunt Koning Lodewijklaan Sumatralaan
Autobestuurders zouden hier het verkeer dat
van rechts komt, ook de fietsers, voorrang
moeten verlenen. Helaas komt hier weinig
van terecht.
Zo ook het kruispunt van de Sumatralaan
met de Badhuisweg. Het verkeer op de
Badhuisweg heeft weinig oog voor het
verkeer van rechts.
Ziet u als autobestuurder een fietser wel als
een serieuze verkeersdeelnemer?

Saturnusstraat, hoek Koning Lodewijklaan
Auto’s staan hier dikwijls te dicht op het
kruispunt geparkeerd. Deze auto’s
belemmeren het uitzicht en veroorzaken
hierdoor aanrijdingen. 

Parkeren aan de Koning Lodewijklaan

Van de westzijde van de Koning Lodewijklaan
ter hoogte van het oude Juliana Ziekenhuis
wordt veel gebruik gemaakt. De bewoners
van en bezoekers aan de appartementen

parkeren hun auto aan deze straat. Waarom
maakt men geen gebruik van de
parkeerhavens aan de oostzijde van de
Koning Lodewijklaan? Er zijn door de
gemeente diverse doorsteekjes gemaakt
zodat je dichter bij de ingang van je
appartement bent.  

Hoekhuis met haag

Het is super dat u reageert op ons verzoek en
het overhangend groen snoeit. Heeft u een
hoekhuis en een haag in de tuin, dan is het
zicht voor de verkeersdeelnemers niet altijd
voldoende en levert gevaarlijke situaties op.
Misschien is een oplossing te bedenken?

Gezellig van en naar school met z’n drieën

Onze wegen zijn niet gemaakt om met z’n
drieën naast elkaar te fietsen. Heeft u het
met uw kinderen ook over de risico’s die zij
hiermee veroorzaken? 

De geschetste situaties zijn maar een klein
deel van de vele in onze wijk.
Mogelijk heeft u er andere ideeën over en
voorbeelden die u graag genoemd wilt
hebben in een volgend wijknieuws. Wij
zouden het fijn vinden uw gedachten
hierover te horen. Mailt u ons op:
info@wijkraaddesprengen.nl
Het gaat tenslotte over U en de wijk waar we
met respect met elkander omgaan en het
leefklimaat blijven optimaliseren.

Voor het volgende wijknieuws informeren wij
u onder andere over het verschil tussen een
parkeerzone en vergunning parkeren.

Hanneke Dusseldorp

Al fietsend door de wijk horen en voelen wij vaak dat de wijkbewoners van De
Sprengen trots zijn op onze mooie groene en schone wijk. Wat staan op dit moment
veel bomen en struiken in bloei en wat zien de meeste tuinen er verzorgd en fleurig
en fris uit. Het is dikwijls een hele klus om het allemaal zo netjes voor elkaar te
krijgen en er gaan aardig wat uurtjes in zitten. Deze zorg maakt wel dat niet alleen
u zich prettig voelt in uw directe woonomgeving. Uw huis en tuin zijn onderdeel van
de wijk De Sprengen en een ieder voelt zich prettig in een wijk waar zorg aan
besteed wordt en waar je je veilig voelt.

Verkeer

Vindt u dat nou ook?



Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn

055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl

Altijd thuis in úw wijk!

Onze pluspunten:
1. Scherpe en heldere tarieven

2. Professionele en duidelijke presentaties

3. Persoonlijke aandacht en regelmatig contact

4. Full service dienstverlening

5. Gratis waardebepaling

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 verander- 
 en 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).

Koning Lodewijklaan 336
7314 GP  Apeldoorn

055 355 58 02
infoniazi@yahoo.com
www.niazi-creatie.nl
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Vorig jaar rond deze tijd werd bekend
dat ik uw nieuwe wijkagent zou
worden. 
Kort daarna bleek ik in verwachting Dat
betekende dat ik geen dienst meer
mocht doen in uniform. Ondanks dat ik
in burgerkleding heb geprobeerd u zo
goed mogelijk van dienst te zijn, ben ik
mij ervan bewust dat ik voor velen van u
niet zichtbaar in de wijk ben geweest. 

Daar hoop ik vanaf heden verandering in te
brengen. Inmiddels heb ik van mijn verlof

genoten en heb ik mijn uniform weer aan. Ik
wil mijn vervangend collega Wil Boskamp en
alle collega`s uit het cluster hartelijk danken
voor hun waarneming. Wil heeft mij de
lopende zaken overgedragen en zal zijn
ondersteuning blijven verlenen. Mochten er
zaken spelen waarover u contact wenst met
de wijkagent, weet dan dat u weer een
beroep op mij kan doen. 

Rest mij u alvast een hele goede en veilige
vakantie te wensen! 
Sharon Koenders

Van de wijkagent

Daar ben ik dan eindelijk! 

Ik kijk niet heel veel televisie, maar een
programma dat ik toch wel regelmatig
zie is ‘De Rijdende Rechter’. Is dat nu een
informatief programma, een
humoristisch programma of eigenlijk en
soort tragikomedie? Bij het kijken
slinger ik heen en weer tussen
verbazing, vermaak en mededogen.
Want waar gaat het nu helemaal over?
Een schutting die een paar centimeter
verkeerd staat, een boom met te grote
takken of de buurman die steeds net
voor jouw deur parkeert?

Het is makkelijk een (voor)oordeel klaar te
hebben over zaken die eigenlijk vaak niets
om het lijf lijken te hebben. Maar vaak zit er
een hele lange geschiedenis achter van
oplopende en slecht uitgesproken irritatie.
En natuurlijk kennen we die situaties ook in
Apeldoorn. ik kom ze ook tegen in mijn
werk. Met enige regelmaat spreek ik
mensen die heibel met de buren hebben en
van ‘de gemeente’ een oplossing of op z’n
minst een passend advies verwachten.
Soms kunnen we daaraan bijdragen, maar
lang niet altijd.

Rode draad in dergelijke conflicten is heel
vaak communicatie – of beter, een gebrek
daar aan. Vaak begint het met een
kleinigheid. Buurman A is zich er vaak ook
niet eens van bewust, maar buurman B
ergert zich. Een tijdje later doet buurman A

nog eens iets en de irritatie bij buurman B
loopt op. Op het moment dat het echt tot
contact van beide buren komt is de situatie
dan al zodanig geëscaleerd dat van een
normaal gesprek geen sprake maar kan zijn.
En dat is erg jammer, want aan het begin van
zo’n conflict, als het nog niet meer dan een
heel klein conflictje-in-de-dop is, zou zo’n
gesprek wel kunnen slagen.

Mijn les uit meerdere van deze situaties:
wacht niet met elkaar aanspreken tot die
beroemde druppel de emmer doet overlopen.
Spreek elkaar snel (aan) op een open manier
en probeer u ook te verplaatsen in de
gedachten en motieven van de ander. Vaak
blijkt dat de een zich helemaal niet realiseert

dat zijn gedrag voor de ander vervelend is. En
is hij best bereid zich aan te passen.

Probeert u het eens; het kan geen kwaad.
Want of u nu in een flat woont, een
rijtjeshuis of in een vrijstaande villa: buren
hebben we allemaal. En die zie je vaker dan
een verre vriend.

En mocht u een kwestie hebben waarbij u
toch wel wat hulp zou kunnen gebruiken,
denk dan ook eens aan buurtbemiddeling
van Stimenz. Zij kunnen u adviseren of
bemiddelen bij conflicten tussen buren. 
Zie ook: http://stimenz.nl/wat-doen-
we/informatie-advies/buurtbemiddeling/

Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl

Van de stadsdeelmanager

Beter een goede buur…
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14 jaar en zweefvliegen?
De eerste vraag die bij mij opkomt is: “Hoe
komt een meisje van 14 jaar op het idee om
te willen zweefvliegen?”. Ik denk dat deze
vraag wel vaker aan Pien is gesteld, zij begint
te lachen en vertelt hoe het zo gekomen is.
“Mijn vader is piloot en de vader van mijn
moeder heeft gevlogen bij de Marine. Wij,
mijn twee zusjes en ik, gingen vroeger
regelmatig met pa en ma naar de strip
(startbaan) van Teuge. Kijken naar de
activiteiten van de (zweef)vliegers en
parachutespringers. Toen al vond ik het heel
interessant. Op mijn 14e verjaardag kreeg ik
een cursusweek zweefvliegen cadeau. Hier
heb ik de beginselen van het zweefvliegen
geleerd en ook dat, wil je vliegen, je
afhankelijk bent van je team. Je kunt niet
alleen de lucht in, je hebt je teamleden nodig
die voor jou allerlei activiteiten verrichten
voordat jij in je eerste thermiekbel zit. 
’s-Morgens starten we om 10.00 uur met de
briefing. Wie zijn aanwezig om te vliegen,
wat doet het weer vandaag, waar zijn de
parachutespringers vandaag, welke kisten
worden gebruikt. De vliegtuigen moeten uit
de hangar gehaald worden. Vervolgens wordt
gecheckt of de apparatuur nog goed werkt.
Het vliegtuig moet na iedere vlucht weer
naar de strip gebracht worden. Hier wordt de
lier uitgerold en aan het vliegtuig gekoppeld.
Zweefvliegen is een echte teamsport. 
Na de eerste cursusweek ben ik lid geworden
van Zweefvliegclub Teuge en ben ik wekelijks te
vinden in Teuge, ter land, ter zee of in de lucht.”

Cursus
Om je GPL te behalen moet je een opleiding
volgen en een gezondheidsverklaring
hebben. Pien laat een dikke ordner met de
lesstof zien van de negen theorievakken. Je
moet hier onder andere denken aan
Meteorologie, onderdelen van het
Luchtvaartrecht en uiteraard hoe het
vliegtuig en de apparatuur technisch gezien
werken. “Naast de 15 praktijklessen die je in
de 1e cursusweek krijgt, heb je om je GPL te
halen veel meer lessen nodig”, vertelt Pien.

“Ik heb 70 vluchten met andere woorden
praktijklessen gehad, voordat ik solo was.
Deze praktijklessen zijn lessen waarbij de
instructeur met je meevliegt, opdrachten
geeft en aantekeningen maakt. Pas als je aan
alle opdrachten hebt voldaan en je hebt je
theorie-examens voor de 9 vakken gehaald,
mag je praktijkexamen doen, krijg je je GPL
en mag je solo vliegen. Daarvoor mag je wel
solovliegen, ik mocht dit na 70 praktijklessen,
maar dan ben je nog onder begeleiding van
een instructeur. Wanneer je je GPL hebt
gehaald ben je helemaal zelfstandig en
verantwoordelijk voor je eigen acties.” Voor
Pien was 2015 het jaar waarop zij haar
licentie heeft behaald. 2017 wordt ook een
jaar van betekenis. Als je 18 jaar bent mag je
met je GPL passagiers meenemen.

In de wolken zijn door onder de wolken vliegen
Het is niet de bedoeling dat een
zweefvliegtuig in de wolken vliegt maar juist
onder de wolken blijft cirkelen. Maar hoe kan
zo’n groot vliegtuig nu in de lucht blijven
hangen? Pien legt uit dat de thermiek het
belangrijkste is voor een zweefvlieger.
Thermiek ontstaat doordat de zon de aarde
verwarmt. Hierdoor wordt de lucht boven de
verwarmde aarde warmer dan de lucht die niet
verwarmd wordt. De warme lucht stijgt en
wordt omhoog geduwd door de koelere lucht.
Zo ontstaat een thermiekbel. Een zweefvlieger
probeert in een thermiekbel te komen en zich
zo mee omhoog te laten drukken. In het geval
dat er wolken zijn, zit de thermiekbel onder
een wolk. Bij een mooie blauwe lucht zonder
wolken zijn er ook thermiekbellen en de
vlieger heeft door de vaak heldere lucht een
nog mooier uitzicht vanuit de cockpit. Goede
thermiek kan er voor zorgen dat de piloot een
half uur langer in de lucht kan blijven.

Een wijkbewoner aan het woord

Zweefvliegen – een groene sport
Dit keer is Pien Stikvoort, een spontane 17-jarige wijkbewoonster, aan het woord.
Zij heeft haar brevet om te zweefvliegen (Glider Pilot License, GPL) in 2015 gehaald.
Dat zweefvliegen een groene sport is, daar zullen de meesten onder u nog niet bij
hebben stilgestaan. Het is al heel wat dat veel wijkbewoners zonnepanelen op het
dak aanschaffen om hiermee kosten te besparen en milieubewust bezig te zijn. 
Zweefvliegen, een sport, waarbij gevlogen wordt op zonne-energie en er is niet
echt energie nodig om te zweefvliegen.



Pien vertelt: “Door van de ene thermiekbel
naar de andere te vliegen kun je grote
afstanden afleggen. Je glijbereik is sterk
afhankelijk van de thermiek en het weer. “Een
solist” kan volgens de vastgestelde regels niet
verder vliegen dan 2 kilometer vanaf Teuge,
maar je zou bij gunstige omstandigheden
honderden kilometers kunnen vliegen. Door
mijn GPL mag ik inmiddels verder vliegen.”

In de lucht en geen thermiek
‘’Het komt vaak voor dat er geen thermiek
meer is, dit betekent niet perse dat je meteen
daalt. Ik heb vaker meegemaakt dat er geen
thermiek is. Maar wanneer je heel laag zit en
niet meer in glijbereik van het veld, zou je
kunnen landen op een weiland of akker. Dat
heb ik nog niet meegemaakt”, zegt Pien. “Het
zou wel goed zijn als het mij ook eens
overkomt. Dit moet je ook ervaren. Je hebt
altijd contact met de grond, je teamleden. Zij
komen jou en de kist dan ophalen.” 

Hoe komt het vliegtuig in de lucht zonder
motor?
De start kan op twee manieren. Met de
sleepkabel, de lier, of met een “sleepkist”.  Pien
legt uit: “In Teuge kom je met de lier ongeveer
3 à 400 meter hoog. Met een sleepvliegtuig
kom je ongeveer 500 meter hoog. Het grote
voordeel van een sleepvliegtuig is dat de
sleepkist jou in een thermiekbel brengt en je
dan verlaat. Doordat je zo gunstig start, heb je
vaak de mogelijkheid langer in de lucht te
kunnen blijven. Het gebruik van de lier zit bij
de contributie van de vereniging in, helaas
moet er voor het sleepvliegtuig € 25 worden
betaald. 

Zweefvliegen is een seizoensport
Zoals Pien al vertelde ben je om te kunnen
zweefvliegen afhankelijk van het weer.
Tijdens de winter wordt niet gevlogen. Het
zweefvliegseizoen is van maart tot
september/oktober.
Om de kosten voor de club zo laag mogelijk
te houden is lidmaatschap van de zweefclub
Teuge niet geheel vrijblijvend. Tijdens de
wintermaanden worden de kisten, die
overigens van de club zijn, onderhouden.
Ieder lid is minimaal 42 uur per winterseizoen
bezig met schoonmaken, poetsen en verven.

Lidmaatschap van de zweefvliegclub
Pien heeft veel plezier op Teuge. Met name
het werken in een team met veel
leeftijdgenoten maakt het lidmaatschap van
zweefvliegclub Teuge heel aantrekkelijk. Deze
groep zorgt voor veel gezelligheid met de
daarbij horende uitjes en feestjes. Pien is een
fervent lid.
Tja, in kan het niet laten om ook even over de
financiën te praten, zweefvliegen lijkt mij
namelijk een heel elitaire sport. Het
antwoord valt mij reuze mee. Het
lidmaatschap van de vereniging in Teuge kost
€ 69 per maand. Niet iedereen van ons heeft
maandelijks dit bedrag beschikbaar of wil dit
bedrag uitgeven aan zweefvliegen, maar de
dollartekens gingen al door mijn hoofd.

Logboek
Als zweefvlieger moet je een logboek
bijhouden met al je vluchten. Pien laat zien
dat bij een aantal van haar vluchten door
haar een aantekening is gemaakt met iets
waar ze graag bij een volgende vlucht op wil
letten. 
Door de vele vliegmomenten van Pien is de
eis om 3x per jaar te starten en jaarlijks 2 uur
in de lucht te zijn niet aan de orde. Hier komt
zij ruimschoots aan. Zij heeft inmiddels 162
vluchten in haar logboek staan.

Andere activiteiten van Pien
Pien volgt de tweetalige VWO opleiding aan
de KSG in Apeldoorn. Daarnaast past zij een
middag in de week op, gaat 3x per week naar
AMHC om te hockeyen en werkt 2 maal per
week in een restaurant.
Een hele klus om wekelijk te kunnen klaren
lijkt mij. 

We hebben kennis gemaakt met een heel
bevlogen, jonge wijkgenoot die gaat als een
“raket”. Geweldig en wat fijn dat Pien hiervan
ook intens geniet. Te jong voor een rijbewijs
maar al wel de lucht in mogen. Wauw.

Pien, dank je voor deze blik in jouw
hardwerkende, maar fantastische leven. Veel
succes met je school en gave sporten.

Hanneke Dusseldorp
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Giro in 
De Sprengen



Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189
Ugchelen

Welkom

Voor meer informatie: 
Kinderopvang Snoopy

Buitenschoolse opvang Woodstock
Tesselschadelaan 2, Apeldoorn

tel.: (055) 355 55 77
www.kinderopvang-snoopy.nl
info@kinderopvang-snoopy.nl

Dicht bij huis
een tweede thuis!

Kinderopvang Snoopy en Buitenschoolse opvang Woodstock

Jubileum
 Snoopy en Woodstock
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De wijkraad is betrokken bij  besprekingen
van twee Verenigingen van Eigenaren met de
gemeente over knelpunten bij het parkeren
in de buurt. Voor de bewoners van de flat op
de hoek Staringlaan/Sprengenweg zijn
inmiddels afspraken gemaakt. De bewoners
van de flats aan de Waltersingel zijn er nog
niet uit met de gemeente. Knelpunt zijn de
voorwaarden die de gemeente verbindt aan
het verlenen van parkeervergunningen.

Buurtactiviteit
Diverse straten organiseren weer feestelijke
activiteiten. De wijkraad ondersteunt deze
initiatieven. Zie de voorwaarden om voor een
subsidie in aanmerking  te komen op de
website of informeer via
info@wijkraaddesprengen.nl.
De Whats App-groep van de Schuttersweg
meldde de afgelopen maand diverse auto
inbraken zonder inbraaksporen. Vermoedelijk
hebben de inbrekers een "jammer"gebruikt. 
Met een jammer kun je radiofrequenties
verstoren, bijvoorbeeld van mobiele telefoons
of van wifi.-netwerken, maar ook die van gps
en van centrale portiervergrendelingen van

auto’s, waardoor die niet meer werkt! U
denkt dan uw voertuig op slot te hebben
gedaan, terwijl dat in het echt niet zo is.
Controleer daarom altijd of u uw auto goed
op slot hebt gedaan als u niet voor vreemde
verrassingen wilt komen te staan’.
Vanuit de Boszichtlaan, Planetenlaan en de
omgeving van de Joost van de Vondellaan
kreeg de wijkraad melding van de oprichting
van nieuwe Whats App-groepen. Neemt u
ook het initiatief om in uw omgeving een
groep op te starten? Laat he ons het weten
op info@wijkraaddesprengen.nl .

Werkzaamheden aan wegen
l Aan de oostzijde van de Jachtlaan bij de
Bosweg wordt de mogelijkheid bekeken om 
1 of 2 kolken te plaatsen om de wateroverlast
voor de drempel te voorkomen. 

l De gemeente heeft verharde doorgangen
aangelegd over de Koning Lodewijklaan.
Bewoners tussen de Sprengenweg en
Sterrenlaan worden zo gestimuleerd om
hun auto aan de oostzijde van de laan. te
parkeren. Dat komt de verkeersveiligheid
aan de westkant ten goede. 

l De vernieuwing van het trottoir aan de
Koning Lodewijklaan is in volle gang,.

l Het slordige herbestratingswerk door
nutsbedrijven in het trottoir langs de
Sprengenweg/J.F. Kennedylaan is onder de
aandacht gebracht van de gemeente. 

l In de planning van het onderhoud van
asfaltwegen staan voor de periode 2017-
2019: de Bilitonlaan, de Sterrenlaan, de
Sprengenweg tegenover de Julianalocatie)
en de rotonde van Jachtlaan-Kennedylaan.

l Net buiten onze wijk zijn de werkzaamheden
aan de Sprengenvallei nog in volle gang.
Langs de beek is nieuwe beschoeiing
aangebracht en de brug wordt gerenoveerd.
Als de werkzaamheden zijn afgerond, is er
een mooie wandelverbinding van onze wijk
naar een mooi gebied.

Helpt u mee aan een schone en veilige
omgeving? Meldingen aan de gemeente over
verkeer, verlichting, vernielingen, wegen of
groen kunt u doen via de Buitenlijn. Dat kan
via de website van de gemeente of
telefonisch via 14055.

André Staal
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Wijkraadswerk

Verkeer en groen in de wijk

Met regelmaat komen er bij de gemeente Apeldoorn opmerkingen en klachten
binnen over de verkeersveiligheid rondom scholen. Specifiek de verkeersveiligheid
van fietsers is hierbij een aandachtspunt. Voor de gemeente is dit een aanleiding om
een onderzoek te starten naar de knelpunten voor schoolfietsers op hun routes
tussen huis en school en in de schoolomgeving zelf. Om een zo goed mogelijk beeld
te krijgen van de verkeersonveiligheid heeft de gemeente de afgelopen maand
inloopbijeenkomsten georganiseerd voor scholen en dorps- en wijkraden. De
wijkraad heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt om specifiek de knelpunten
en wat zich verder voordoet in onze wijk onder de aandacht te brengen Daarbij
kwam ook het autoverkeer en de snelheden in het woongebied aan de orde. Naast
elkaar fietsende schooljeugd, parkeren voor ingangen van uitgaande scholen en
snelheden van het autoverkeer: Hoe ga je daarmee om en op welke manier kan het
veiliger? De gemeente zal alles wat zij heeft gehoord rubriceren en analyseren zodat
een gemeentebreed beeld ontstaat van de situatie. Vervolgens zal zij een
stappenplan opstellen om de meest urgente zaken aan te pakken.
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Tijdens onze jaarvergadering in de
Berkenhove op 5 april van dit jaar werd
ons verteld over een bewoner in de
Berkenhove met leuke, creatieve ideeën.
Reden voor de wijkraad om eens een
bezoek te brengen aan de Berkenhove
en in gesprek te gaan met de heer Loois. 

De heer en mevrouw Loois wonen sinds 1
december 2015 in de Berkenhove. Tot deze
datum woonden zij in een huis met grote
(groenten)tuin aan de Eendrachtstraat. Zoals
velen hebben zij ook vorig jaar de stap
gemaakt naar een kleinere en meer
beschermde woning/appartement in de
Berkenhove, waar indien het nodig mocht
zijn, ook hulp aanwezig is.
De heer Loois vertelt: “De nieuwe huisvesting
bevalt ons goed, maar ik mis de activiteiten
die ik had tot het moment van de verhuizing.
Om en rond de deur was altijd iets te doen
en ik had een grote groententuin.”
Niet voor één gat te vangen wordt het gemis
door deze 90-jarig bewoner met een
creatieve gave opgelost. En hoe. De heer Loois
heeft de huismeester van de Berkenhove
gevraagd om een knutselruimte waar hij ook
zijn gereedschap kan laten liggen en ter
beschikking kan stellen aan de overige
bewoners. De huismeester heeft het heel
goed begrepen. Hij had een bewoner
tegenover zich staan met een serieus plan,
waar velen plezier van zullen hebben.
De afvalruimte in de kelder van de Berkenhove
is inmiddels omgetoverd tot een echte
werkplaats met werkbank, gereedschappen en
de nodige bouten, moeren en schroefjes. Het
ziet er heel professioneel uit. Wat blijkt: de
heer Loois is in zijn werkzame leven chef
geweest van de werkplaats van Fordgarage
Stemerdink in Apeldoorn.
Op dinsdag- en donderdag van 09.00 – 11.00

uur heeft de heer Loois hulp van een
vrijwilliger. De bewoners kunnen dan komen
met bijvoorbeeld een defecte strijkbout, klok
of iets dergelijks. Of zij kunnen op de
reparatie wachten, of er wordt een afspraak
gemaakt wanneer de reparatie klaar is. Voor
een defecte televisie of een ander groot
gebruiksmiddel is het mogelijk een afspraak
te maken. De heer Loois kan bij de bewoner
thuis komen kijken of een reparatie mogelijk
is. Op andere momenten kan men de heer
Loois bellen en vragen gebruik te mogen
maken van zijn werkplaats. Graag dan al het
gereedschap weer netjes op zijn plek en de
ruimte/werkbank weer aanvegen. Stoffer, blik
en bezem zijn aanwezig. 
En pensant vertelt de heer Loois: Op
donderdag ’s-middags is er de mogelijkheid
om te klaverjassen in het restaurant van de
Berkenhove. Bewoners, maar ook
wijkbewoners kunnen zich hiervoor bij mij
aanmelden, telefoon 055 5422321. Op
dinsdag- en vrijdagmiddag zijn mijn vrouw
en ik in het Denksportcentrum te vinden om
te klaverjassen.

Na dit verhaal van de heer Loois vallen wij
(Joyce Snel is ook bij het gesprek aanwezig
om leuke plaatjes te schieten) om van
verbazing en vragen ons af wat je moet doen
om met 90 jaar er zo jong uit te zien en ook
nog zo actief te kunnen zijn. 
Lachend antwoordt de heer Loois: “ niet
roken, niet drinken (natuurlijk wel met mate)
en niet vreemd gaan.”
De heer en mevrouw Loois hebben 
3 kinderen, 2 dochters en 1 zoon en 
6 kleinkinderen.

Tijdens de oorlogsjaren woonde de familie
Loois (vader, moeder en 3 zoons) aan de
Langeweg. Een riskante plek voor mannen die

door de Duitsers werden opgepakt en
tewerkgesteld in Duitsland om tankgraven te
graven. Zoals u weet staat op de hoek van de
Langeweg en de Loolaan de villa waar de
Duitse Rijkscommissaris voor bezet Nederland
soms verbleef. De familie Loois had een
groentenwinkel en een groentenkwekerij.
Tijdens een razzia in de wijk hebben vader en
zijn 3 zoons zich verstopt bij de kwekerij. 3 op
de zolder achter een betonnen luik en 1 broer in
een 200 liter zuurkoolvat. U moet weten, er
stonden wel 10 houten vaten. Na de razzia
heeft de jongeman uit het zuurkoolvat zich een
halve dag niet kunnen bewegen, zijn lichaam
had de ronde vorm van het vat aangenomen.
Maar wat was de familie gelukkig dat zij nog
bij elkaar op de kwekerij waren.

Voor bewoners die graag gebruik willen maken
van de werkplaats van de heer Loois (u krijgt
de sleutel mee), of graag iets gerepareerd
willen hebben, komt u dan op dinsdag- of
donderdagochtend even in de werkplaats.

Met veel waardering en dank hebben wij na
het maken van de foto’s en het innemende
gesprek afscheid genomen van de heer Loois.

Hanneke Dusseldorp

Nieuws uit de Berkenhove

Op de opgave in Wijknieuws 57 hebben we
drie reactie ontvangen die allemaal goed
waren. We hebben eerlijk geloot om de
winnaar van de cadeaubon van 20 euro.
Dat is geworden: mevrouw Jansen  
aan de Badhuisweg.

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

Reageer dan uiterlijk 1 september. U kunt
hier voor mailen naar het secretariaat van
de wijkraad, info@wijkraaddesprengen.nl.
Onder de goede inzenders wordt wederom
een cadeaubon van 20 euro verloot.

Hanneke Dusseldorp

Ken uw wijk



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

U bent van 
harte welkom!
De Goede Zorg verleent zorg in heel Apeldoorn. Al meer 
dan 50 jaar. Aan ouderen, maar ook aan anderen die zorg nodig 
hebben. Of het nu gaat om thuiszorg, wonen in een zorgcentrum, 
dagbesteding of om ondersteuning, zoals personenalarmering; 
we staan voor u klaar. Zo nodig 24 uur per dag. Maar nog liever 
helpen we u om zoveel mogelijk zelf te blijven doen. Op de 
manier zoals u dat wenst. Want, u bepaalt zelf wel hoe u leeft.

24 uur per dag
Wij staan dag en nacht voor 
u klaar. Snel en vakkundig. 
Dus heeft u hulp nodig, bel ons 
dan gerust.

Thuiszorg in heel Apeldoorn
U vindt ons op de volgende 
adressen:
•  1e Wormenseweg 350, 

gebouw dok Zuid
•  Eglantier 404, 

in het winkelcentrum
•  Loolaan 41, 

in gebouw Lindenhove

Of kom eens langs bij onze 
woonzorgcentra:
•  ,nozdnovA murtnecgroznooW  

Eendenweg 50
•  ,fohnetaM eD rumtnecgroznooW 

Warenargaarde 775
•  murtnecgroznooW 

De Veenkamp, Gemzenstraat 9

Direct contact?
Stuur een e-mail naar 
zorglijn@degoedezorg.nl.
Bel gratis 0800 - 0604
Of kijk op www.degoedezorg.nl.
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Administratie

Accountancy

Belastingen

Badhuisweg 78

7314 JM Apeldoorn

t. 055 579 05 44

info@sinkemojet.nl



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

Ons assortiment biedt een geweldig aanbod hoog-

waardige merken. Van sounddock tot compleet 

home cinema-systeem en van koffiemachine tot 

alle denkbare inbouwapparatuur. Uiteraard met 

onze kenmerkende service. Kom langs en beleef de 

mogelijkheden.


