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1 april2008JaarvergaderingJachtlaankerk, Jachtlaan 143Wij ontvangenu graag



februari 2008

Beste wijkbewoners,

Graag wil ik uw aandacht vestigen op de openbare
jaarvergadering welke plaats vind op 1 april (en dit is
geen grap) in de Jachtlaankerk, Jachtlaan 143. Steeds
meer wijkbewoners melden zich aan als (gratis) lid van
onze wijkvereniging, het doet ons goed dat steeds meer
mensen uit onze wijk de wijkraad voor allerlei zaken
weten te vinden. Ook u kunt zich als lid, onder meer via
de website, aanmelden.
Ik hoop dan ook dat de algemene vergadering goed
bezocht zal gaan worden.U vindt de agenda van deze
vergadering op onze website www.wijkraaddesprengen.nl
en uiteraard ook verder in deze uitgave.

Naast de gebruikelijke onderwerpen zal er een presentatie
worden verzorgd door Nico Goedhart, coördinator van de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (de vroegere
Welstandscommissie) van de gemeente Apeldoorn.
De meeste mensen krijgen er mee te maken als zij een
(ver)bouwplan willen realiseren: de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente. Die commissie
toetst of het bouwplan voldoet aan redelijke normen
van welstand. De commissie baseert zich daarbij op de
uitgangspunten van de zogenaamde Kadernota die door
de gemeenteraad is vastgesteld. Er zal worden ingegaan
op de ruimtelijke kwaliteit van onze wijk en welke rol
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Gemeente Apeldoorn:
De buitenlijn is een gratis
telefoonnummer waar
burgers en instellingen
terecht kunnen voor het
melden van problemen op
het gebied van wegen,
groen,milieu, straatmeubilair,
zwerfvuil, verlichting en
vernieling.
De buitenlijn is op werk-
dagen tussen 08:00 en
17:00 uur bereikbaar via
het gratis telefoonnummer
0800-5802222.

De wijkagent:
Jaap Zandvliet
Jachtlaan 191-193
telefoonnummer 0900-8844
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die speelt bij de beoordeling van bouwplannen.
Verder zal de waarnemend wijkagent Jaap Zandvliet zich
aan u voorstellen en vragen van uw kant beantwoorden.
Hij neemt vooralsnog waar voor de wijkagent Eric
Versteegen, welke in ieder geval het 1ste halfjaar een
andere functie binnen de politie vervult, zoals u in dit
nummer kunt lezen.
Verder vindt u in deze uitgave o.a. artikelen over
uitkomst enquête leefbaarheid, een oproep aan
bewoners uit de omgeving van het Juliana ziekenhuis
om zitting te nemen in een werkgroep, het plaatsen van
een de tegel tegen zinloos geweld, en uiteraard weer
een nieuwe column van Yvonne Gordijn en de vaste
rubriek: “Mag ik u iets vragen”.

Ik wens u veel leesplezier en zal u graag begroeten op
1 april 2008 om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19:30
uur. De koffie staat dan voor u klaar.

Ger Luijten

Van de voorzitter:

Colofon:

Redactieleden:
Cor Bouman
Ger Luijten

Redactieadres:
Cor Bouman
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Wijknieuws is een uitgave vanWijkraad De Sprengen,
verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis verspreid bij ruim
2.800 adressen in de wijk “De Sprengen”.



Yvonne’s column

H
Hoe is het u vergaan met de goede
voornemens voor 2008? Nee, u hoeft
mij niet persoonlijk antwoord te
komen geven hoor! Maar voor
sommigen onder u zal dit een pijnlijke
vraag zijn en anderen zouden het
antwoord misschien wel van de daken
willen schreeuwen.

Ik zal naar u eerlijk zijn, ik had één goed
voornemen: toch weer proberen te sporten!
Proberen zei ik! Echter, ik heb een handicap
(nee niet met golf), ik denk dat ik sporten
gewoon niet leuk vind.
Ik heb het in mijn leven echt geprobeerd; ik
heb tennisles gehad,maar de leraar kwam er
niet uit of ik links- of rechtshandig ben
(linkshandig geboren en rechtshandig
gedwongen te leren schrijven). Ik ben

uiteindelijk zelf tot
de conclusie
gekomen dat ik met
tennissen een
nieuwe variatie heb:
ik ben niet handig.
Ik ben op
gymnastiek gegaan

en kon na de eerste les al niet meer op de
fiets naar huis vanwege de spierpijn. Bij les
nummer zeven had ik zelfs pijn als ik alleen
maar met mijn ogen draaide, nee niets voor
mij. Yoga leek me heerlijk; een combinatie
van bewegen en ontspannen. Na de les
moest de lerares me wakker maken, voor
wat betreft het ontspannen was ik een
snelle leerling! Golf dan? Heerlijk in de
buitenlucht lopen! Ik kocht een golfset en
ging op les, na twee jaar (echt waar!)
oefenen sloeg ik kaarsrecht zo’n, houd je
vast, 50 meter maximaal (100 meter is toch
wel de minimale vereiste). Ik heb ook nog
een tijdje bij een sportschool mijn best
gedaan. Ik roeide tegen de klippen op en zag
nooit de kust, ik fietste met de tong op mijn
schoenen tegen een de berg op en ging
nooit eens naar beneden, zo frustrerend!
Mijn lijf zegt telkens als ik een sport beoefen:
“neeeee”enmijn hoofd zegt telkens:
“jaaaaaa”. Het is nu ook niet zo dat ik
helemaal niet beweeg; ik wandel met mijn
hond, ik fiets door heel Apeldoorn, ik werk in
de tuin,maar mijn hoofd zegt:“dat is niet

genoeg!”. Ik vraagme echt in alle oprechtheid
af hoe ik nu in de ban raak van een sport. Ik
zou zo heel graag af en toe een enorme
smashwillen slaanmet tennis of met
gymnastiekmet een ferme radslag door de
gymzaal gaan,met yoga gewoon lekker op
mijn kop gaan staan,met golf kaarsrecht 150
meter ver weg slaan enmet fitness op de
hometrainer een“Zwitserse berg”bedwingen.
Maar hoe kom je zover? Hoe krijg je het
doorzettingsvermogen om door te gaan als je
op een“dood”punt bent aangekomen. Ja,
doorzettingsvermogen, daar draait het
natuurlijk allemaal om. Ik moet toch eens
raad vragen aan een echte sporter, kijken hoe
hij of zij tot deze passie is gekomen, kijken of
er een heel klein vonkje kan overslaan...
In mijn kennissenkring heb ik iemand die
hardloopt. Eén keer in zijn leven wil hij de
marathon lopen en hij traint en traint! Eén
jaar zet hij er alles voor opzij om zijn doel te

bereiken. Ik heb enorme bewondering voor
hem. Hij traint bij een hardloopclub en ik
heb hem gevraagd of er binnen zijn club
iemand uit de wijk “de Sprengen” lid is. En
jawel, ik kreeg de naam en het adres van
Marjan Vermeer aan de Planetenlaan door.
Ik bezocht haar thuis een paar dagen voor
de start van de Midwintermarathon.
Gezellig aan de grote eettafel deed zij haar
verhaal. U leest er alles over in de rubriek:
“Mag ik u iets vragen?”
In demiddag, nadat ik Marjan bezocht had
tijdens deMidwintermarathon, liet ik mijn
hond uit. Heel blij maar ook verbaasd keek hij
op toen zijn vrouwtje ineens op de
hondenuitlaatplaats een sprintje trok. Hij
zette het meteen op een rennen en liet mij
ver achter zich! Mijn eerste
“hardloopwedstrijd”heb ik dus al verloren!

Yvonne Gordijn

Premie op Actie
Bewonersinitiatieven worden financieel beloond door de gemeente Apeldoorn

‘Premie op actie’ is een financiële bijdrage
van de gemeente voor activiteiten die
bewoners zelf in hun buurt of straat
organiseren. De gemeente wil daarmee het
eigen initiatief van bewoners stimuleren.
Ideeën leven er genoeg in de dorpen,
wijken en buurten van Apeldoorn
waarmee de woonomgeving en
leefbaarheid verbeterd wordt.
Als het op de praktische uitvoering
aankomt, strandt het maar al te vaak op
het ontbreken van geld. Premie op actie
kan dat probleem oplossen.

Met ‘Premie op Actie’ geeft de gemeente
een bijdrage in de kosten tot een
maximum bedrag van 600 euro per
initiatief. Jaarlijks is er in principe 50.000
euro te verdelen. Om voor een bijdrage in
aanmerking te komen moet worden
voldaan aan spelregels.
Deze spelregels en verdere informatie kunt
u vinden op www.dorpsenwijkraden-
apeldoorn.nl klik op de Home pagina op
‘Premie op Actie’.

Cor Bouman
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audio- en videospecialist

was- en droogmachines

elektrische apparaten

eigen technische dienst

vrijdag koopavond

Administratieve 
zorgen?

Kwaliteit die bij u past !

SINKE CONSULTANTS B.V.

Uw adres voor 
administratieve / fiscale 
en financiële diensten

Ralph Sinke · Kerklaan 8 · Apeldoorn · T 055 - 579 05 44
E info@sinke-consultants.nl · I www.sinke.nu

(MKB / STARTERS / PARTICULIEREN)
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Door de wijkraad De Sprengen werd het
standpunt van de gezamenlijke wijkraden
van het stadsdeel Noordwest naar voren
gebracht. Zoals uit diverse contacten met
bewoners en instanties is gebleken wordt
veel waarde gehecht aan het handhaven
van diverse zorgfuncties op de locatie
Julianaziekenhuis. In het bestemmingsplan
is de bestemming voor het gehele terrein
‘Maatschappelijke doeleinden’. Dit strookt
prima met onze visie, welke enkele jaren
geleden in overleg met bewoners is
opgesteld. Deze visie wordt grotendeels
door de gemeente gedeeld, de gemeente
stelt dat ca.10.000 m² voor

maatschappelijke doeleinden beschikbaar
moet blijven. De Gelre ziekenhuizen gaan
echter uit van een geheel andere visie, zij
zouden het Julianaziekenhuis aan de
hoogstbiedende willen verkopen.

In ieder geval zal er in de komende jaren het
één en ander gaan gebeuren met de thans
aanwezige gebouwen. Naar het zich laat
aanzien zullen deze gesloopt gaan worden.
De wijkraad doet een oproep aan bewoners
in de naaste omgeving van het
Julianaziekenhuis om deel te nemen in een
te vormen ‘werkgroep Julianalocatie’. Van
hen wordt verwacht dat zij
meedenken/meepraten in het proces dat in
de komende jaren zich gaat ontwikkelen.
Gedacht wordt aan bewoners van de Koning
Lodewijklaan, Hoogakkerlaan, Sprengenweg
enz. die affiniteit hebben met de locatie
Julianaziekenhuis en hun zienswijze in de
werkgroep in willen brengen.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij
beschikken over e-mail, omdat vaak via e-
mail informatie uitgewisseld zal gaan

worden. Van deelnemers wordt natuurlijk
ook verwacht dat zij de bijeenkomsten van
de werkgroep bij wonen.

Voelt u zich geroepen? Meldt u zich dan aan
bij Cor Bouman, voorzitter van de commissie
Bouwen enWonen. Uw aanmelding
ontvangen wij graag per e-mail aan
info@wijkraaddesprengen.nl, onder opgave
van naam, adres, telefoonnummer, e-mail
adres en “Aanmelding werkgroep
Julianalocatie”. U kunt ook gebruik maken
van het Reactieformulier op de website,
vermeld dan s.v.p. bij Reactie “Aanmelding
werkgroep Julianalocatie”.Wij verwachten
einde maart of begin april a.s. de eerste
bijeenkomst te organiseren.

Meer weten?
Zie www.wijkraaddesprengen.nl bij:
Nieuws > Voor u gelezen en
Overige zaken > Bouwprojecten
>Julianaziekenhuis.

Cor Bouman

Zoals u ondermeer op onze website
www.wijkraaddesprengen.nl heeft
kunnen lezen is er de laatste maanden
nogal wat gepubliceerd over de toekomst
van de locatie Julianaziekenhuis. Op de
website vindt u ook de Inspraakreactie van
de wijkraad welke tijdens de Politieke
Markt van 6 december 2007 aan de
gemeenteraad werd gepresenteerd.

Oproep bewoners omgeving Julianaziekenhuis

DDe “Stentor” 14 februari 2008:
“Burgemeester Fred de Graaf van
Apeldoorn heeft zitting genomen in
het Comité van Aanbeveling van de
Landelijke Stichting Tegen Zinloos
Geweld.”Wat mooi om te lezen als je
net de dag daarvoor heel betrokken
bent geweest bij deze Stichting!

Na een paar prachtige lentedagen was het
op 13 februari ineens weer echt winter! Toch
stonden er om 16.00 uur aardig was mensen
rondom een feestelijk versierde bank aan de
Sprengenweg. De bank dicht bij het huis van
Wilma en John Assink en de plek waar de
tegel met het lieveheersbeestje geplaatst
zou gaan worden.Wilma en John Assink en
hun kleinkinderen hadden zich gehuld in
toepasselijke T-shirts en “hun” rode kever
stond te pronken langs de straat. De
kleinkinderen hielden zich warm door
enthousiast naar elke belangstellende te
hollen en ansichtkaarten van de “Stichting
TZG”uit te delen.
Onder de aanwezigen bevonden zich de

volgende gemeenteraadsleden:Marga
Jonkman en Ton Kunneman (PvdA), Jos
Reijerink (VVD), Ben de Haan (GB), Roeli
Maertens (LA), Bas Koers (GL) en Miep van
der Zee (CU). Verder waren aanwezig: Ans
Bosgoed en Dick Tegel beiden bestuurslid
van de “Stichting Stomp”
www.stichtingstomp.nl, TV Apeldoorn en
natuurlijk een aantal wijkbewoners en
bestuursleden van de wijkraad. En niet te
vergeten een medewerker van de gemeente
die het voorbereidend graafwerk al had
verricht.
Om 16.00 uur precies hield onze voorzitter
Ger Luiten een korte toespraak. Hij deed o.a.
uit de doeken hoe de wijkraad tot de keuze
voor deze plek was gekomen: Op deze plaats
is nog nooit geweld geweest, een
doorgaande weg, dicht bij een bank die vaak
gebruikt wordt door de scholieren van de
“Sprengeloo”maar ook door uitrustende
wandelaar en fietsers. En...dicht bij het huis
vanWilma en John Assink zodat – nadat zij
de auto weer in geleverd hebben – er nog
een aandenken overblijft voor hun inzet voor

de “Stichting tegen Zinloos Geweld”. Na de
toespraak kregenWilma en ondergetekende
werkhandschoenen aan en moesten we
samen de klus gaan klaren...TV Apeldoorn
zoemde in... en onder applaus lieten we de
tegel op zijn plaats zakken. Een paar ferme
klappen met de hamers deden de rest, de
tegel lag op zijn plaats! Cor Bouman van de
wijkraad deelde onder de aanwezigen een
steekspeldje met het lieveheersbeestje uit.
Wilma Assink gaf een rondje rode limonade,
gelukkig zonder zwarte stippen!

Toch moeten we met al deze feestvreugde
niet vergeten waar deze tegel symbool voor
staat:“Tegen zinloos geweld”. Sta daar a.u.b.
even bij stil als u een kijkje gaat nemen op
de plek waar deze tegel ligt.

Yvonne Gordijn

De stoeptegel ligt!
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Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78

Apeldoorn

Springt eruit
in groenten en fruit

ALS U HET NIET MEER ZELF KUNT,
DAN ZIJN WIJ ER VOOR U.

WIJ BIEDEN EEN COMPLEET ZORGPAKKET:

• verpleging
• verzorging
• gezinsverzorging
• huishoudelijke verzorging/alphahulp
• begeleiding
• terminale en palliatieve zorg
• slaap- en waaknachten
• 12/24-uurs zorg op basis van bemiddeling
via bemiddelingsbureau Attend bv

Financiering van onze zorg kan particulier maar ook via AWBZ/WMO en PGB.
U kunt uw voorkeur voor ons bureau aangeven bij het Centrum

Indicatiestelling Zorg.

Graag informeren wij u verder, neem contact met ons op!

Thuiszorgbureau Jacobs
Schuttersweg 73 Apeldoorn
Telefoon: 055-355 98 01
info@thuiszorg-jacobs.nl
www.thuiszorg-jacobs.nl
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In onze vorige uitgave konden wij u melden
dat de door TNT Post verwijderde
brievenbus aan de Aquamarijnstraat op
zeer korte termijn weer werd
teruggeplaatst.Wij hadden namens
bewoners en in samenspraak met de Goede
Reede een klacht ingediend bij TNT Post.
Om reden dat bewoners van de Goede
Reede op deze brievenbus aangewezen
waren werd deze opnieuw geplaatst.

Na de verspreiding vanWijknieuws
ontvingen wij veel klachten over het
verwijderen of verplaatsen van
brievenbussen elders in de wijk.

Wij hebben daarom opnieuw schriftelijk en
telefonisch contact opgenomen met TNT
Post. Dit keer echter zonder succes. TNT
Post beroept zich op de Postwet, waarin
opgenomen is dat voor elke bewoner
binnen 500 meter van zijn woning een
brievenbus aanwezig moet zijn. Als dat het
geval is en de eerder aanwezige brievenbus
is vaak ook nog maar voor een klein deel
gevuld bij lediging dan is de bus verwijderd
en zal ook niet meer teruggeplaatst worden.

Ook voor het argument dat in sommige
gevallen de gemiddelde leeftijd van
omwonenden boven tachtig jaar ligt
maakte geen indruk. Ook argumenten zoals
vroeger, ten tijde van de PTT, stond er bij
wijze van spreken op iedere straathoek een
brievenbus vond geen gehoor.

Cor Bouman
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Verdwenen brievenbussen

Oproep openbare
jaarvergadering

De openbare jaarvergadering vanWijkraad
De Sprengen wordt gehouden op:
1 april 2008, aanvang 20.00 uur. Locatie:
Jachtlaankerk, Jachtlaan 143.
Wij rekenen op de komst van zowel leden
als niet leden.
Elders in deze uitgave treft u de agenda
aan. De stukken liggen vanaf 19.30 uur
voor een ieder ter inzage. De leden van de
Vereniging kunnen desgewenst het
financiële verslag en het activiteitenverslag
vooraf inzien, na een afspraakmet Cor
Bouman tel. 3558176 of 8801412.

V
Vanaf juli 2008 is de nieuwe website in
de lucht. Steeds meer wijkbewoners
weten de weg naar deze site te vinden.
De webmaster stelt alles in het werk
om de site actueel te houden. U zou
www.wijkraaddesprengen.nl als
startpagina op kunnen nemen,
waardoor u altijd bij het opstarten van
uw internetverbinding op deze site
terechtkomt.

Nieuw op de website is het item Agenda,
waarin belangrijke zaken in de wijk vermeld
worden. U als wijkbewoner kunt altijd zaken
aandragen die u graag op de site vermeld
zou willen zien. Op verzoek van
wijkbewoners is bijvoorbeeld onder Nieuws
de rubriek Bouwzaken opgenomen, waarin
wekelijks de aangevraagde en verleende
bouwvergunningen worden vermeld.

Reacties op de site kunt u doorgeven met
het Reactieformulier zoals dat op de website
is vermeld. Uiteraard kunt u ook schriftelijk
reageren. Het adres van de webmaster is
Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.

U kunt ook andere zaken doorgeven met
het Reactieformulier, na verzending krijgt u
een automatische ontvangstmelding en
nemen wij indien nodig contact met u op.
Op de site is ook een formulier opgenomen
waarmee u zich kunt opgeven als lid van de
wijkraad.
Aan de website is een centraal e-mail adres
gekoppeld, dit is
info@wijkraaddesprengen.nl

De webmaster,
Cor Bouman

Donaties
Een financiële bijdrage, waarmede
onder meer een deel van de uitgave
vanWijknieuws kan worden
bekostigd, is van harte welkom.
U kunt uw bijdrage overmaken op
bankrekening 52.45.81.541 van
Wijkraad De Sprengen.
Bij voorbaat dank. De afgelopen

maanden ontvingen wij de volgende
bedragen, waarvoor wij de
geefsters/gevers zeer erkentelijk zijn.

Datum Initialen: Euro
20-12-07 A.G.Z. e/o 20,00
02-01-08 E.J.E. 25,00
02-01-08 v.d.G. 25,00

Nieuwsfeiten per E-mail

@
Stelt u het op prijs nieuwsfeiten, welke voor u
als wijkbewoner van belang kunnen zijn, per
e-mail te ontvangen?

Als u dit met ja beantwoordt kunt u kiezen uit de
volgende mogelijkheden:
• U geeft zich als lid op via de rubriek ‘Lid worden’

op de website, u ontvangt dan automatisch
Nieuwsfeiten per e-mail.

• U wilt geen lid worden maar wel de informatie
ontvangen, stuur ons het ‘Reactieformulier’ via de
website. Vermeld naast uw naam, e-mail adres in
de rubriek bericht: ‘Graag informatie per e-mail’.

Bij de verzending van nieuwsfeiten per e-mail worden
de namen en de e-mail adressen van de ontvangers
niet weergegeven, dit in verband met de privacy van
de geadresseerden. Mocht u in de toekomst dergelijke
informatie niet meer wensen te ontvangen dan
volstaat een e-mail aan info@wijkraaddesprengen.nl
waarin u ons dat laat weten.

Cor Bouman

Website www.wijkraaddesprengen.nl
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Altijd thuis in úw wijk

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

Verzekeren?
Pensioen regelen?
Hypotheek regelen?
Prima, maar kies eerst een

goede adviseur!

(v/h Van Hal Adviseurs B.V.)

Badhuisweg 78, 7314 JM Apeldoorn
Tel. 055-3558555 Fax 055-3558879
E-mail: info.apeldoorn @meeus.com

Website: www.meeus.com



9

W
IJK

N
IE

UW
S

W
IJK

RA
AD

DE
SP

RE
NG

EN

Van de Wijkagent

Enigszins onverwachts ben ik, op het moment dat u dit
artikel “van de wijkagent” leest, al enkele maanden niet
meer als uw wijkagent werkzaam in het politieteam
Apeldoorn Noordwest. Misschien onverwachts voor u
maar ook onverwachts voor mijzelf.

Afgelopen december kreeg ik mogelijkheid aangeboden om een oriëntatie halfjaar te
doorlopen als leidinggevende binnen het politieteam Apeldoorn Centrum. Voor mij een
mogelijkheid om eens in de keuken van een ander team te kijken maar meer om me te
verdiepen in een geheel andere functie als leidinggevende. Het werk als wijkagent midden in
een wijk-gemeenschap heeft veel overeenkomsten met het werk als leidinggevende in een
politieteam. Zo probeer je als wijkagent de herkenbare politie(man of vrouw) te zijn en te
weten (of te weten te komen) wat er speelt en leeft in de wijk en bij de bewoners.Wat
gebeurt er, hoe ontwikkelt de wijk zich, waar ergeren de bewoners zich aan en waar moet de
politie aandacht aan besteden. Kortom, wat zijn de stromingen binnen de wijk. Als
leidinggevende binnen een bedrijf, zoals de politie, doe je eigenlijk het zelfde! Het grote
verschil tussen de wijkagent en leidinggevende binnen het team is; naast dat de wijkagent
zoveel mogelijk buiten met de voeten in de klei staat en de teamleider een wat meer
bureaufunctie heeft; dat de wijkagent bewust de burger, wijkraad, ondernemer of jeugdige
opzoekt en dat je als politieleidinggevende meer wordt opgezocht. Na het eerste half jaar
van 2008 zal ik voor de keuze komen te staan om terug te gaan naar deze wijk als wijkagent
of een andere functie, mogelijk als leidinggevende, te zoeken. Gedurende deze tijd zal Jaap
Zandvliet de functie van wijkagent waarnemen. Hij stelt zich hierna aan u voor.

In de jaren dat ik als wijkagent in uw wijk heb mogen werken hebben we volgens mij veel
bereikt en is er veel gebeurd. Samen met u hebben we o.a. gewerkt aan een leefbaardere
woonomgeving in de planetenbuurt, hebben we samen met u de irritante diefstallen van
auto emblemen,maar ook de bijna stelselmatige vernielingen van ruiten van een school en
autospiegels, opgelost. Hebben we o.a. gewerkt aan de verkeersveiligheid rondom
schouwburg Orpheus en op de doorgaande wegen binnen de wijk, op vooral de
Schuttersweg, Soerenseweg en Badhuisweg. Hebben we erg veel kinderen van u les gegeven
op de lagere scholen binnen de wijk op het gebied van o.a. diefstal, geweld, vernieling,
vuurwerk, maar ook het veilig naar school gaan.We hebben samen gewerkt aan het
beperken van de overlast die zou kunnen ontstaan door grote evenementen binnen de wijk
zoals het voetbal, midwintermarathon, en topdagen bij de attractieparken. Onze bijdrage
geleverd aan de straatspeeldagen binnen de wijk.We hebben binnen onze wijk het SMS-
alert in Apeldoorn geïntroduceerd en onze bijdrage geleverd in de realisatie van het
Walterboscomplex.
Daarnaast hebben we en ik blijf “we” zeggen omdat ik, als wijkagent, of de politie als
instituut, de overtuiging hebben dat het wijkwerk samenwerk is, daar waar mogelijk hulp
wordt verleend aan hen die dat nodig hadden. Maar wij hebben ook nee verkocht, als we de
indruk hadden dat de oplossing van dat specifieke probleem niet ons werk was of dat u zelf
het probleem ook (beter) kon oplossen.
Momenteel is het politie recherche team nog druk doende om te trachten de moord op Gert
Nijkamp op te lossen. Ik heb nog talloze andere mooie en vervelende gebeurtenissen of
incidenten die in de wijk plaats gevonden niet genoemd.

Ik heb met erg veel plezier in uw prachtige wijk mogen werken en heb de laatste tijd mogen
vernemen dat het werk gewaardeerd werd. Ik dank u welgemeend voor de samenwerking en
wens u een veilige en leefbare toekomst toe.

Met vriendelijke groet,
Eric Versteegen

Begin deze maand
ben ik begonnen als
wijkagent in De
Sprengen en Berg
en Bos. In elk geval
blijf ik dit werk een
half jaar doen, ik hoop dat dit langer gaat duren. Ik zal
me eerst eens voorstellen. Mijn naam is Jaap Zandvliet
en ik ben 35 jaar oud.

Ik werk sinds 1994 bij de politie. Tot 2001 heb ik in Doorn
gewerkt. Vanaf 2001 is daar “Apel” voor komen te staan
en werk ik in het bureau aan de Jachtlaan. Ik heb tot nu
toe voornamelijk in wat wij ‘de noodhulp’ noemen,
gewerkt. Dit heb ik de afgelopen jaren meestal op de
motor gedaan.
In tegenstelling tot Eric, die veel op de scooter te zien
was, verwacht ik meer door de wijk te gaan fietsen. De
overgang van een 1200 cc motor naar een 25 cc snorfiets
is namelijk wel een hele grote.
De afgelopen jaren heb ik me ook veel bezig gehouden
met evenementen binnen het teamgebied van
Noordwest, waaronder de midwintermarathon, de
internationale vierdaagse en de avondvierdaagse.
Het komende jaar is de overlast van jeugd een
speerpunt binnen ons team.
Het doel is niet dat er nergens meer jeugd komt te
staan maar wel dat de overlast die soms wordt
veroorzaakt minder wordt. Zeker nu het mooie weer er
(hopelijk) weer aankomt, zullen de overlast meldingen
gaan toenemen. Ook steken wij extra energie in de aan-
en afvoerroutes van het Caterplein.
Wij zijn hierbij vooral afhankelijk van wat u ziet en
hoort en nog belangrijker: wat u vervolgens ook meldt.
Schroom vooral niet, als u twijfelt, om te bellen naar de
politie. U bent de ogen en oren van ons en als u niet
meldt, dan weten wij vaak niet dat iets gespeeld heeft.
De komende tijd gaan wij ook weer controleren op
snelheid op de Soerenseweg, de Badhuisweg en de
Schuttersweg.
Uit de onlangs gehouden enquête over de leefbaarheid
in de wijk viel mij op dat de overschrijding van de
maximum snelheid binnen de 30 km zone de grootste
ergernis is. Doe uw voordeel met deze
vooraankondiging...

Ik hoop op een hele goede samenwerking met u.
Met vriendelijke groet,
Jaap Zandvliet

Bureau: Jachtlaan 191-193
Tel. 0900-8844
E-mail: Jaap.Zandvliet@no-gelderland.politie.nl

Tijdelijk? afscheid van Eric Versteegen
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Soerenseweg 68 Tel. 5415410  
Kijk ook op www.schoonheidssalontotalcare.nl
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Of misschien komt dit u bekend voor: U
bent wederom te gast op een
verjaardagsfeest. Ditmaal vertelt één van de
aanwezigen over zijn buurman die een
geweldige verbouwing heeft uitgevoerd
waarbij van alles aan- en bijgebouwd is.
Alles is nu buiten proportie en hij kijkt
bovendien vanaf zijn terras nu tegen een
blinde muur, in plaats van tegen de bomen
en struiken die in het voorjaar zo mooi in
bloei stonden. Ja, hij was nog bij de
gemeente geweest om zijn beklag te doen
en hij had zelfs een formeel bezwaar

ingediend. De gemeente had de
verbouwing, al had zij gewild, niet kunnen
tegen houden, want het voldeed aan de
regels. “Dat zoiets zomaar kan!” besluit hij
zijn betoog.Wat hij er niet bij vertelt, is dat
het bestemmingsplan net nieuw is. Dat hij,
toen er de mogelijkheid van inspraak en
bezwaar was, nooit de moeite heeft
genomen daar gebruik van te maken.
Bovenstaande situaties heb ik verzonnen,
maar ze zijn wel geïnspireerd op signalen die
we regelmatig uit de wijk ontvangen.
Regelmatig kunnen we ons heel goed

Misschien komt het u bekend voor: U bent te gast op een verjaardagsfeest en één
van de aanwezigen die wat ondernemend van aard is, vertelt over zijn plannen.
Na jaren in loondienst te zijn geweest,wil hij op eigen benen staan.Het perceel
waar zijn woning op staat is groot genoeg om er een royaal bijgebouw op te zetten,
waarin hij zijn bedrijf kan vestigen.Hij heeft een ontwerper in de arm genomen en
het resultaat mag er wezen.Met zijn plannen onder de arm is hij bij de gemeente
geweest voor een bouwvergunning. Daar kwam hij van een koude kermis thuis,
want wat hij wil kan niet. Het bestemmingsplan staat geen bedrijven in
bijgebouwen toe.“Nu zal je het tochmeemaken,” zegt hij tot zijn toehoorders op
de verjaardag,“ zo wordt het ondernemerschap ‘door die ambenaren’om zeep
geholpen. Dit land is overgereguleerd!”Wat hij er niet bij vertelt, is dat het
bestemmingsplan net nieuw is. Dat hij, toen er demogelijkheid van inspraak
en bezwaar was, nooit demoeite heeft genomen daar gebruik van te maken.

verplaatsen in de ‘gedupeerde’ en hadden we
het hem graag anders gegund.“Eigen schuld,
dikke bult” roepen is dan te gemakkelijk en
doet geen recht aan de betrokkenen.

Aan de andere kant verbazen we ons
regelmatig over de argeloosheid waarmee
wijkgenoten in situaties stappen, zoals de
aankoop van een huis. Terwijl het - zeker in
onze wijk - vaak om grote uitgaven gaat,
wordt maar incidenteel geverifieerd of de
grenzen die in het terrein zichtbaar zijn,
overeenkomen met de perceelgrenzen die
bij het Kadaster zijn geregistreerd. Daarin
ligt een kiem voor onmin met de buren.

Iets vergelijkbaars geldt ook voor het
bestemmingsplan. Bestemmingsplannen

Laat u niet verrassen!
Balanceren op het evenwichtskoord van de regelgeving:

Lees verder op pag 13

De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering van 20 maart

2007 *
De notulen zijn integraal vermeld op
www.wijkraaddesprengen.nl
> Jaarvergadering

4. Activiteiten verslag over het jaar 2007 *
5. Financieel verslag over het jaar 2007 *
6. Bevindingen en verslag van de

kascommissie.

7. Decharge van het bestuur.
8. Benoeming kascommissielid en

reservelid.
9. Bestuursverkiezing.

Aftredend: Ger Luijten en Eric van
Engelen, beiden zijn herkiesbaar.
Leden van de vereniging kunnen tot vijf
dagen vóór de jaarvergadering (tegen)
kandidaten voor het bestuur schriftelijk
aanmelden bij Cor Bouman,
Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.

10. P a u z e.

11. Presentatie “Beleid Ruimtelijk Kwaliteit”
achtergrond en toepassing in de
Sprengen door o.a. Nico Goedhart,
coördinator Ruimtelijke Kwaliteit van de
gemeente Apeldoorn. Zie toelichting **

12.Introductie van en vragen aan de
(waarnemend) wijkagent Jaap Zandvliet.

13. Wat verder ter tafel komt.

Het bestuur vanWijkraad De Sprengen nodigt u bij
deze uit voor de openbare jaarvergadering, welke
wordt gehouden op dinsdag 1 april 2008 in zaal 2 van
de Jachtlaankerk, Jachtlaan 143.

De vergadering begint om 20.00 uur,
de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Wij hopen op uw komst !!!!

14. Rondvraag.
15. Sluiting.

De met * gemerkte stukken liggen vanaf 19.30
uur in de zaal ter inzage. ** De meeste mensen
krijgen er mee te maken als zij een
(ver)bouwplan willen realiseren: de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente. Die
commissie toetst of het bouwplan voldoet aan
redelijke normen van welstand. De commissie
baseert zich daarbij op de uitgangspunten van
de zogenaamde Kadernota die door de
gemeenteraad is vastgesteld. Er zal worden
ingegaan op de ruimtelijke kwaliteit van onze
wijk en welke rol die speelt bij de beoordeling
van bouwplannen.

Apeldoorn, 28 februari 2008

Namens het Bestuur vanWijkraad
De Sprengen
Ger Luijten, Voorzitter
Cor Bouman, Secretaris

Jaarlijkse Openbare Vergadering Wijkraad De Sprengen

Wij zijn op zoek naar
een bestuurslid
Belangstelling? Mail naar
info@wijkraaddesprengen.nl
of bel 055-3558176 als u verdere
informatie wenst.
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“Mag ik u iets vragen…?”
een jaar niet kon hardlopen, een complete
ramp vond ze dat.
Het schriftje bevat meer pagina’s met
bijzondere verhalen; het moment dat ze
zwanger werd van haar eerste kindje en
weer moest het hardlopen even op een laag
pitje gezet worden. Ondanks de vreugde van
de zwangerschap bleef ze het moeilijk
vinden om niet te gaan hardlopen! Bij de
aanschaf van de kinderwagen werd er dus
vooral gekeken of ze hier lekker achter kon
hardlopen! Ik verslikte me zowat in mijn
koffie toen ik dit hoorde; ja, ik had het echt
goed gehoord... hardlopen achter de
kinderwagen! Er bestaan speciale
hardloopkinderwagens. Na de bevalling van
Bas (nu 7 jaar geleden) gaat Marjan in
sneltreinvaart - met Bas in de wagen - door
Apeldoorn! En eigenlijk op dat moment
bedacht ze zich dat ze toch wel wat minder
prestatie gericht moest gaan worden.
Hardlopen is “geen moeten maar het zelf
willen” besefte ze. Van trainen moet je geen
wedstrijd maken, alleen in de wedstrijd
moet je knallen.“Maar toch” zegt ze “blijf je
toch altijd bezig om je grenzen te
verleggen.”

Nu heeft Marjan twee kinderen en zemerkt
dat ze door haar kinderenmeer aan huis
gebonden is en dat vindt ze over het
algemeen niet erg. Ze heeft ook geleerd om
beter naar haar lichaam te luisteren, blessures
de tijd te geven om te herstellen. Er is meer in
het leven dan het hardlopen en trainen.
Wel hoopt ze, dat als de kinderen groter zijn
dat ze kan gaan trainen om de hele
marathon een keer te kunnen gaan lopen.
Dat vraagt heel veel trainingstijd en die tijd
wil ze haar kinderen (en man natuurlijk ook)
nu niet ontnemen.

Ja, die marathon! Als ik bij Marjan op bezoek
ben, wordt de zondag er na de
“Midwintermarathon”gelopen. Natuurlijk
doet Marjan mee, 18.5 km zal ze gaan lopen:
de Minimarathon. Ik beloof haar dat ik er bij
de start zal zijn en haar zal aanmoedigen,
tenminste als ik haar terug kan vinden in
alle drukte!

“Wat als het zondag nu heel koud is, of
regent? Je kunt toch niet met je dikke
winterjas aan gaan hollen, hoe bereid jij je
daar op voor?” vraag ik. Marjan lacht en ziet

zichzelf weer lopen in 1986,“toen was er
alleen maar outdoorkleding voor heren” zegt
ze.“Nu is er gelukkig goede kleding voor
iedereen te vinden. Thermokleding is de
kleding voor deze tijd van het jaar. Ook de
hardloopschoenen waren er alleen maar in
herenmaten. Een ramp als je echt een
damesmaat hebt. Ook dit is nu geen
probleemmeer, bij sommige winkeliers mag
je zelfs buiten de schoenen uitproberen
voordat je beslist dat je ze koopt. Ze moeten
toch echt goed zitten want je loopt er zo een
1000 kmmee weg! Hardlopen is echt geen
dure sport, eigenlijk zijn de schoenen het
enige dat je aan kosten hebt. Nog een
voordeel is dat je het in je eentje op elk
moment altijd en overal kunt doen” zegt
Marjan. Toch is ze aangesloten bij een
vereniging:“A.V. Veluwe” (www.avveluwe.nl).
Samen trainen motiveert, en ze vindt er
professionele trainers. Ze traint daar
ongeveer anderhalf uur in de week;
kwartiertje inlopen, rek- en strekoefeningen,
daarna het hardloopprogramma
(afwisselend tempo), op het laatst nog wat
uitlopen en dan zit het er weer op. In de
zomer wordt er in het bos getraind en in de
winter op de weg.

Zondagochtend 3 februari even voor 11.00
uur stap ik Orpheus binnen. Een lucht van
smeerseltjes tegen spierpijn ontneemt me
bijna de adem. Ik zie heel veel hardlopers
met ook net zoveel gespannen gezichten en
soms in de meest vreemde uitdossingen. Ik
kijk mijn ogen uit!
En daar is Marjan, duidelijk blij dat we elkaar
treffen op de afgesproken plek want op dit
moment moet er geen stress - elkaar niet
kunnen vinden - bijkomen. Ze is bezig zich
warm te lopen, ik kijk toe en maak een foto
van haar. Het gemak waarmee ze daar loopt
en het plezier dat ze hierbij uitstraalt, wat

Marjan Vermeer zit tegenover mij aan de eettafel
in haar gezellige huiskamer. Tussen ons in ligt een
schrift. Een schrift dat behoorlijk uit elkaar ligt,
maar dat een schat aan informatie bevat over
haar sport: het hardlopen. In dit schrift vind je o.a.
haar persoonlijke records met data: 5 km in 21:30,
tien km in 46.20, tien mile in 1.19.05, 18.6 km
(mini marathon) in 1.31.26, 27.6 km in 2.32. Maar
ook schreef ze in dit schrift over haar opgelopen
blessures, het weer tijdens de training en of ze
lekker had gelopen en waar ze had gelopen. Je
zou het bijna een dagboek kunnen noemen.

Marjan slaat de
eerste bladzijde op.
Het begint in 1987,
zij zit op voetbal
maar vindt daar
eigenlijk niet zoveel
meer aan. De
pubermeisjes in haar elftal gaan op zaterdagavond flink
stappen en kunnen vervolgens op zondag het ene been
niet meer voor het andere te krijgen. Niet haar stijl! Ze
ging op zoek naar een andere sportieve bezigheid.
Het vuur voor het hardlopen begon te branden toen er
binnen haar familie het idee werd geboren ommet z’n
allen te gaan trainen voor de “Dam tot Dam loop”.Met 8
familieleden werd er begonnen, ieder voor zich. Op het
moment dat Marjan het bijltje er eigenlijk bij neer wilde
gooien, diende zich een nieuwe mogelijkheid aan. Er
werd een project gestart waar niet georganiseerde
lopers zich bij aan konden sluiten;men ging met elkaar
trainen voor de “Westland Marathon” en dat was haar
redding zoals ze zelf zegt. Stimulatie, oefening, sfeer en
goede begeleiding bij hardlopen,maakte dat het lopen
een feest werd! Op dat moment sprong het vonkje over!
Het lopen werd meer dan een sport voor haar, het werd
ontspanning, ontlading, een uitlaatklep waarbij ze
ontdekte dat ze uitrustte door inspanning! Het jaar
daarop liep zij als enige van de familieleden de “Dam tot
Dam loop”uit (16,1 km) om vervolgens het jaar daarop de
eerste halve marathon te volbrengen (21,1 km).

Marjan bladert door, ze vertelt met enthousiasme verder
hoe zij ’s ochtends op haar fiets naar haar werk in Twello
reed om vervolgens aan het eind van de middag, als
andere mensen geeuwend achter het stuur van hun auto
kropen, rennend naar huis te gaan. Vier maal in de week

één tot anderhalf
uur trainen was
heel normaal. Ze
ging maar door...
Een blessure aan
haar achillespees
zorgde ervoor dat ze
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lijkt het me toch heerlijk om blij te zijn met een
sport die je beoefent en er ook nog eens heel
goed in te zijn!
11.29 u. Nog een minuut en het startschot valt
voor de Minimarathon, ik sta met mijn neus op
de startlijn. Ik zie vlak voor de start een sportieve
prins arriveren (niet op een wit paard) die ook
mee gaat lopen. Ik maak een foto van de profs en
de prins die vooraan mogen staan, en dan valt
het startschot en weg zijn ze. Ik doe mijn best
Marjan te ontdekken maar helaas ze is
opgenomen in een enorme mensenmassa van
hardlopers. Als ik toch eens met haar mee kon
lopen... “blijf lekker dromen Yvonne”, denk ik. Ik
fiets naar huis en doe mijn hondje zijn riem om.
“Kom” zeg ik,“we gaan een eindje hollen”...ik
vertelde het u al in mijn column, hij heeft
gewonnen!

Een paar dagen later krijg ik een mailtje van
Marjan:

“Hallo Yvonne,
Was ik het toch bijna vergeten mijn tijd aan je de
door te geven. Ik heb 18.5 km in 1.38.42 gelopen.
124e dame van de 532 dames op deze afstand.
Geheel niet slecht. Het was heerlijk weer, wel een
koude wind tegen de Amerfoortseweg af. Maar
door het mooie weer heel veel publiek langs de
kant. En dat is als hardloper toch heel erg leuk. Als
je aangemoedigd wordt als je het een beetje
lastig hebt, helpt het je er wel doorheen.Waar ik
vleugeltjes van kreeg was het moment dat ik een
bekende inhaalde in de laatste drie kilometer. Het
is geen leedvermaak,maar meer een leuke
concurrentie.

Met vriendelijke groet,
Marjan Vermeer”

En zo’n sportieve vrouw hebben wij nu “gewoon”
in onze wijk wonen!

Yvonne Gordijn

staan vaak meer toe dan waar feitelijk gebruik
van gemaakt wordt, zowel wat betreft de
omvang van de bebouwing als wat betreft de
activiteiten die mogen worden uitgevoerd. Op
de plaats van het pittoreske kleine huisje van
uw oude buurvrouw mag volgens het
bestemmingsplan misschien wel een veel
groter huis gebouwd worden. Of op de plaats
van een bloemenwinkel is misschien ook wel
een snackbar toegestaan.
U woont al in onze wijk, hopelijk tot volle
tevredenheid. Het nieuwe bestemmingsplan is

afgelopen november van kracht geworden. In
die zin, zoudt u kunnen zeggen, komt dit artikel
als mosterd na de maaltijd. Maar misschien
verhuist u ooit wel eens. En
bestemmingsplannen worden periodiek
herzien. Misschien herinnert u zich dan dit
artikeltje. Tot dat moment zult u meestal in de
situatie moeten berusten in de wetenschap dat
het lastig balanceren is op het evenwichtskoord
van de regelgeving.

Roelof Boekhold

Enquête Leefbaarheid
In de maand december 2007 werd via de website www.wijkraaddesprengen.nl een enquête
leefbaarheid gehouden.We danken de deelnemers voor de door hen gedane moeite om de enquête
in te vullen, 92,5% van de deelnemers stelde ook aan volgende enquêtes te willen deelnemen.

Kent u deWijkraad en weet u waarvoor u bij
ons terecht kunt?
90,6% Ja, dat weet ik
9,4% Eigenlijk alleen van naam
0,0% Neen
Wat vindt u prettig aan het wonen in de wijk
De Sprengen?
56,6%Weinig verkeershinder algemeen
45,3%Weinig parkeeroverlast
5,7%Weinig overtredingen in 30 km zone
9,4%Weinig overtredingen 50 km/uur

66,0%Weinig vandalisme
62,3%Weinig overlast van buren
41,5% Goed openbaar vervoer
54,7% Geen problemen hangjongeren
32,1% Geen hinder bouw grote projecten
18,9% Goede speelvoorzieningen
67,9% Goed contact buurtbewoners
Wat vindt u juist minder prettig aan het
wonen in de wijk De Sprengen?
24,5% Verkeershinder algemeen
22,6% Parkeeroverlast
54,7% Overtredingen in 30 km zone
5,7% Overtredingen 50 km per uur
5,7% Vandalisme
1,9% Burenoverlast
3,8% Minder goed openbaar vervoer

17,0% Overlast van hangjongeren
17,0% Bouw van grote projecten
18,9%Weinig speelvoorzieningen
1,9%Weinig contact buurtbewoners

17,0% Zwerfvuil/Illegale stort
45,3% Het niet gebruiken van

hondenuitlaatplaatsen.

Wat vindt u van de kwartaal uitgave van
Wijknieuws?
83,0% Goed en informatief blad
9,4%Weet het niet
1,9% Lees het niet
5,7% Saai blad
Hoe vaak bezoekt u de website?
13,2% Eén keer per week
43,4% Eén keer per maand
35,8% Vier keer per jaar
7,5% Eén keer per jaar of minder
Wilt u als er belangrijke zaken in de wijk
spelen of er een nieuwe enquête wordt
aangekondigd een (groeps) mail ontvangen?
92,5% Ja
7,5% Neen
Voelt u zich vertegenwoordigd doorWijkraad?
50,9% Ja, uitstekend
35,8% Redelijk
9,4% Neen
3,8% Geen idee wat wijkraad doet

Over het geheel gezien is men duidelijk
tevreden over het wonen in de wijk De
Sprengen, zeer positief is men over het contact
met buren, weinig vandalisme en over de
verkeershinder in algemene zin. Bij de minder
prettige zaken is opvallend de ergernis over de
overtredingen van de snelheid in de 30 km
zones en sterk stijgend(ten opzichte van 2 jaar
geleden) is: "Het niet gebruiken van (de wel in
de wijk aanwezige) honden uitlaatplaatsen".

Cor Bouman

vervolg Laat u niet verrassen
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Uitslag ‘Waar was dit’ in vorig nummer

W
Wij ontvingen veel inzendingen van
wijkbewoners, jammer genoeg waren
niet alle antwoorden correct. Vaak
werd de opmerking gemaakt dat men
het plaatsen van dergelijke oude foto’s
een goed idee vindt.Wij zullen dan ook
in komende uitgaven dit voortzetten.

De juiste locatie was Soerenseweg (tussen de
Koning Lodewijklaan en de Gardenierslaan).
De juiste omschrijving voor wat er in het
gebouw gevestigd was: Het Oude Mannen-
en (Oude) Vrouwenhuis.
De loting uit de goede inzendingen gaf de
volgende winnaars:
G. van Veen,Middellaan 4 en
H.P. Stegeman, Da Costalaan 4A

Op 24 januari 2008 werden de Iris cheques
met een waarde van € 15 aan hen uitgereikt.

Het OudeMannen- en Vrouwenhuis kent nog
een voorgeschiedenis. In 1867 werden op de
splitsing van de huidige Badhuisweg-

Sprengenweg (richting Gardenierslaan)
zogenaamde Oude Armenhuizen gebouwd,
zestien woningen in totaal, ‘bestemd voor één
of twee personen,meest ouden van dagen,
die behalve vrij wonen, ook een kleine toelage
geld, kleeding en brandstoffen ontvingen’ zo
vermeld het boek ‘Oud Apeldoorn inWoord
en Beeld’. Eén van de huisjes was ingericht als
bakkerij. Ieder van de bewoners had een
bleekveldje of bloementuintje voor de deur en
achter het huisje een lapje bouwgrond.Deze
woninkjes werden in 1898 verkocht en daarna
in fasen afgebroken.
Voor de armen bouwde de Hervormde
Diaconie het Oude Mannen- en
Vrouwenhuis. Dit werd gebouwd aan de
toenmalige Soerensche Grintweg naar een
ontwerp van Ir. C.M. Gardeniers (naamgever
Gardenierslaan) die zich had georiënteerd in
Wageningen waar in 1889 een dergelijk huis
was geopend. Initiatiefnemers waren Ds. J.
Haitink en enkele diakenen zoals J. Kroon, B.
van Niersen en D. van den Bold.
Een gemeentearts adviseerde uit

gezondheidskundig oogpunt “geen schuin
maar een recht dak voor de bovenkamertjes
en een balkon om het beddengoed te
kunnen luchten”, medische correcties
waarmee de Kerkenraad instemde.
Op 22 augustus 1899werd het OudeMannen-
en Vrouwenhuis geopend.Gedurende lange
tijd traden als ‘vader enmoeder’op de heer en
mevrouw van Leeuwen.
Het leven in het huis was vrij eentonig. De
bewoners misten vrijheid en zelfstandigheid,
niemand had een eigen kamer.Mannen en
vrouwen leefden praktisch gescheiden, ook
al waren ze getrouwd. Overdag waren de
mannen op de mannen zaal en de vrouwen
op de vrouwenzaal. Intimiteiten waren ten
strengste verboden. Toen twee verpleegden
tekenen van verliefdheid vertoonden besloot
de Kerkenraad, ‘gezien de ‘grote gevaren
daaraan verbonden’, de vrouw uit het huis te
verwijderen. Zij werd naar deWagenborgen
in Groningen verbannen, de mannelijke
verpleegde werd gestraft door hem
gedurende één maand slechts één uur
uitgaan toe te staan, zo valt te lezen in ‘Een
vorstelijk monument over het honderdjarige
bestaan van de Grote Kerk’ in 1992. Er
verbleven ongeveer 60 personen in het
tehuis. In 1972 werd het Oude Mannen- en
Vrouwenhuis gesloopt.

Cor Bouman

Weet u het antwoord op de volgende vragen:
1. Aan welke straat, weg of laan stond het gebouw
op deze foto?

2. Wat was er in dit gebouw gevestigd?

Mail de antwoorden naar info@wijkraaddesprengen.nl
of als u niet over e-mail beschikt vermeld dan de
antwoorden en uw naam en adres op een briefje en
doe dat in de bus bij één van de volgende adressen:
Jachtlaan 145, Mercuriuslaan 2, Planetenlaan 15, Jacob
Catslaan 3, Aquamarijnstraat 33 of Amphion 60.
Sluiting inzendingen 18 maart 2008.

Bij meerdere goede inzendingen wordt door loting
bepaald welke 2 personen een cadeaubon ter waarde
van 15 Euro ontvangen.

Cor Bouman

Waar was dit?

Pinpas-fraude
Hiermee willen wij wijkbewoners
waarschuwen voor pinpasfraudeurs die ook
in onze wijk nog steeds actief zijn en vooral
mikken op ouderen. Sinds deze zomer zijn
personen actief die met een smoes
proberen pinpas en code af te geven.

Zij gaan daarbij als volgt te werk:
• Deze personen bellen bij met name
oudere bewoners aan en doen zich voor
als een medewerker van de bank;

• Zij wijzen de bewoner op een brief die
hij/zij van de bank ontvangen heeft en
waarop deze nog niet gereageerd heeft of
zij vertellen dat er een nieuwe Europese
pas nodig is;

• Om te voorkomen dat de bewoner
binnenkort zijn pinpas niet meer kan
gebruiken, zijn deze personen zo

“vriendelijk”om één en ander in orde te
maken.Vanzelfsprekend hebben zij
daarvoor wel even de pinpas en de pincode
van de bewoner nodig voor omwisseling;

• De gevolgen laten zich raden, kort na vertrek
van deze“keurig ogende persoon”wordt de
bank- of girorekening“leeggehaald”.

Het lijkt te simpel voor woorden maar
gebleken is dat deze criminelen ook in onze
buurt succesvol zijn geweest, zij weten
blijkbaar hun verhaal goed te presenteren.
In navolging van de politie wordt u er nog
eens op gewezen nooit pas en code af te
geven. In plaats daarvan: bijzonderheden
van de man(nen) en kenteken van hun auto
noteren en direct de politie alarmeren
(0900-8844).Wellicht kunt u ook oudere
buren waarvan u vermoedt dat dit bericht
hen ontgaat waarschuwen.

Cor Bouman
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Thoma-TBB Makelaars
brengt droomhuizen dichterbij

A P E L D O O R N • B O R C U L O • B R U M M E N • D E V E N T E R • D O E T I N C H E M • E E R B E E K • G O R S S E L • L O C H E M • R I J S S E N • R U U R L O

www.thoma.nl

Loolaan 1
7314 AA  Apeldoorn

Wij zijn u graag van dienst!
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SCHUTTERSWEG 50

7314 LH  APELDOORN

Postadres: Wolterbeeklaan 83

7361 ZG Beekbergen

Tel./Fax: 055 - 356 00 25

b.g.g. Tel.: 055 - 355 72 14

E-mail: info@ schildersbedrijfvanas.nl

Website: www.schildersbedrijfvanas.nl




