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Van de voorzitter:
mei 2008

G. Luijten

Beste wijkbewoners,

(Voorzitter)
We staan weer aan de vooravond van de vakantie
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periode, het zonnetje schijnt, de wijk is weer groener
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C. Bouman

aan het worden, dus het besef dat we in een

(Secretaris/

fantastische omgeving wonen begint weer tot een ieder

Penningmeester)

door te dringen. De foto op de voorpagina laat dat
duidelijk zien, “Badhuisweg in Lentetooi”.

niet weten naar wie we zouden moeten reageren.

Zoals andere jaren wil ik u ook dit jaar wijzen op het

In deze uitgave kunt u o.a. weer genieten van Yvonne’s

belang dat we in de vakantieperiode alert zijn op onze

Column, een oproep voor deelname in de Juliana locatie

R. Boekhold

omgeving, wanneer u weet dat uw buren op vakantie

werkgroep, een artikel over het particulier en

(Bestuurslid)

zijn, besteed dan wat extra aandacht aan wat er in uw

gemeentelijk groen, de vaste rubrieken van de wijkagent

omgeving gebeurt. Ook dit jaar is de afspraak met de

en mag ik u iets vragen en natuurlijk ook weer “waar

politie dat zij op een eventuele oproep adequaat zullen

was dit”. Uit reactie op vorige publicaties blijkt dat dit

reageren. Nog beter is het wanneer u hier vooraf met

een zeer gewaardeerd onderwerp is bij onze lezers. Ook

E. van Engelen

uw buren afspraken over maakt, vroeger was dit een

is opgenomen een artikel met een prijsvraag “De Groene

(Bestuurslid)

vanzelfsprekendheid maar onze maatschappij krijgt de

Zwaan”, uitgeschreven door de gemeente en het

laatste jaren meer en meer een individueel karakter,

politieteam Noordwest, waarin alle inwoners van

laten wij in onze wijk proberen niet in deze trant mee

Noordwest worden uitgenodigd deel te nemen aan deze

P.H. van Harpen-

te gaan, maar bewijzen dat het ook anders kan.

prijsvraag. Het gaat om ideeën welke de veiligheid in de

Leferink

Een ander fenomeen van deze tijd is zoals ik laatst

wijk(en) verbeteren. De vijf “beste” ideeën worden

(Bestuurslid)

merkte, dat mensen aan ons een brief sturen met

uitgevoerd in samenwerking met de politie en

suggesties en opmerkingen zonder daarbij hun naam

gemeente. Zie voor details het artikel elders in dit blad.

en adres te vermelden. Wij nemen alle suggesties van

Rest mij u allen een heerlijke zomer en een fijne

bewoners uit onze wijk serieus maar zoals u zult

vakantie toe te wensen.

Y. Gordijn

begrijpen worden brieven zonder afzender door ons

(Bestuurslid)

niet in behandeling genomen simpelweg omdat we
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Yvonne’s column
Ik zei het al, je tuin is het visitekaartje van je
huis. In de gemeente Apeldoorn - dé
tuinenstad van Nederland- was men ook op
zoek naar een soort visitekaartje, een
manifestatie waarmee de naam Apeldoorn
onlosmakelijk verbonden zou gaan worden.
Het is “de Triënnale van de Internationale
landschaps- en tuinarchitectuur” geworden.
Ik ging op zoek naar iemand die mij iets
meer zou kunnen vertellen over deze
manifestatie. Via de website
was ik niet over de tuinfoto’s, ondanks dat

www.triennale.nl/default.aspx zocht ik

de fotograaf zijn best deed. Had er nu maar

contact en wat bleek? De directeur van de

sneeuw gelegen, een witte wereld maakt

triënnale Philip Salm woont in de wijk de

alles betoverend mooi. Maar zo’n foto geeft

Sprengen. Een mailtje was snel gestuurd en ik

weer een probleem als in augustus mijn

kreeg dezelfde dag antwoord. Natuurlijk wilde

huis nog te koop staat!

hij meewerken aan een interview voor ons

Ik ben daarom dan ook achter de computer

Wijknieuws! Fantastisch, we maakten een

gaan zitten en heb de fleurige zomerfoto’s

afspraak voor de eerste dag van de lente...

opgezocht van mijn tuin, een klaterend
fonteintje in een vijver vol prachtige

Yvonne Gordijn

waterlelies, het zonnige zitje met parasol,
de bloemen en de stuiken in bloei, de
kikkers midden tussen het kikkerdril, de

3

aardbeien. Van al die foto’s heb ik een

kwam, ging ik het ineens met andere ogen

mooie collage gemaakt en als er nu kijkers

bekijken. Dat plintje dat los zit moest vast

zijn dan zeg ik: “kijk zo ziet mijn tuin er in

gemaakt worden, de tegels in de badkamer

de zomer uit!”. Het werkt, echt waar, ik zie

werden gepoetst totdat ik bijna geen

ineens de mensen nog een keer mijn tuin in

spiegel meer nodig had. De keukenkastjes

kijken. Ik hoop dat zij zich daar dan heerlijk

werden zelfs bovenop flink gesopt,

in de zon zien zitten en door de

overbodige rommel ging naar de kringloop

troosteloosheid van de winter en de koude

of in de container, kortom alles werd

vroege lente die we hadden heen kijken.

WIJKNIEUWS

donkerblauwe druiventrossen en de dikke
Op het moment dat mijn huis te koop

opgeruimd en schoongemaakt. Waar
verhuizen al niet goed voor is! De fotograaf,
mijn huis was er klaar voor! Toch was er een

Premie op Actie

grote MAAR, de tuin was een troosteloze

Bewonersinitiatieven worden financieel beloond door de gemeente Apeldoorn

die de brochure ging maken kon komen,

boel. Wat wil je, aan het eind van de winter
bloeit er natuurlijk niets, geen vogeltje fluit

‘Premie op actie’ is een financiële bijdrage

Met ‘Premie op Actie’ geeft de gemeente

er het hoogste lied, geen gezellige zitje in

van de gemeente voor activiteiten die

een bijdrage in de kosten tot een maximum

de zon, de vissen in vijver doen, diep op de

bewoners zelf in hun buurt of straat

bedrag van 600 euro per initiatief. Jaarlijks

bodem, hun “winterslaap”, de kikkers

organiseren. De gemeente wil daarmee het

is er in principe 50.000 euro te verdelen. Om

denken er niet over om maar een “kwaak”

eigen initiatief van bewoners stimuleren.

voor een bijdrage in aanmerking te komen

te laten horen. Het is winter in de tuin, het

Ideeën leven er genoeg in de dorpen,

moet worden voldaan aan spelregels.

is kaal, kaal, en nog eens kaal. Maak hier

wijken en buurten van Apeldoorn waarmee

Deze spelregels en verdere informatie kunt

maar eens een leuke foto van. Best

de woonomgeving en leefbaarheid

u vinden op www.dorpsenwijkraden-

belangrijk want je tuin is het visitekaartje

verbeterd wordt. Als het op de praktische

apeldoorn.nl klik op de Home pagina op

van je huis. Nu heb ik het voordeel dat ik in

uitvoering aankomt, strandt het maar al te

‘Premie op Actie’.

de winter, doordat ik wat groenblijvende

vaak op het ontbreken van geld. Premie op

planten heb, toch nog wat kleur in de tuin

actie kan dat probleem oplossen.

heb. Maar helemaal laaiend enthousiast

WIJKRAAD DE SPRENGEN

M

Mijn huis staat te koop, voor iedereen
die langs komt duidelijk te zien omdat
er al een tijdje een bord in mijn tuin
staat met hierop in grote letters
geschreven: “Te Koop”. Eigenlijk vind ik
het helemaal niet zo leuk om weg te
gaan omdat het een heerlijk huis is en
daarbij, het staat in een fijne buurt.
“Waarom ga je dan weg? ” vraagt u
zich nu natuurlijk af. Omdat ik iemand
ontmoet heb waarmee ik heel graag
mijn leven wil gaan delen, daarom
staat mijn huis te koop.

Cor Bouman
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Administratieve
zorgen?
Uw adres voor
administratieve / fiscale
en financiële diensten
(MKB / STARTERS / PARTICULIEREN)

SINKE CONSULTANTS B.V.
Kwaliteit die bij u past !

Ralph Sinke · Kerklaan 8 · Apeldoorn · T 055 - 579 05 44
E info@sinke-consultants.nl · I www.sinke.nu
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audio- en videospecialist
was- en droogmachines
elektrische apparaten
eigen technische dienst
vrijdag koopavond
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Prijsvraag

”De Groene Zwaan”
in
Noordwest
Oproep voor ideeën om de veiligheid te vergroten

P

Politie en gemeente doen een dringende oproep aan de inwoners van Apeldoorn
Noordwest. Een oproep om met goede ideeën te komen die de veiligheid in
Noordwest verbeteren. Aan de oproep is een prijsvraag verbonden onder de
naam “De Groene Zwaan”. Tot 15 juli kunnen inwoners hun idee indienen.
Vijf ideeën worden ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Standaard werkwijze
Deze vijf ideeën worden eind dit jaar en
begin 2009 uitgevoerd, met ondersteuning

Prijsvraag

hierover: “Daarna beoordelen we wat het

thema’s”, aldus politiechef Ron van Reenen

Volgens Ron van Reenen is de opdracht niet

heeft opgeleverd voor de veiligheid of het

van het team Noord-West. “We hebben het

ingewikkeld, maar het vraagt wel

veiligheidsgevoel in die buurt of wijk. Eén

er bijna dagelijks over op het werk of met

betrokkenheid bij de eigen woonomgeving.

idee blijft als beste over en wordt als “prijs”

vrienden en kennissen. Met het aanpakken

Het gaat om ideeën die de veiligheid

opgenomen in de standaard werkwijze van

daarvan zijn gemeentebestuur en politie

verbeteren, het liefst met ondersteuning van

politie en gemeente. Dat betekent dus dat

hard bezig. Maar we kunnen en willen meer.

politie en gemeente. “Dat idee kan van een

we die werkwijze dagelijks gaan hanteren

En daar is de inbreng van de inwoners bij

individuele inwoner zijn, maar ook samen

in ons werk. Dit onderstreept nog eens dat

nodig. Waarom zou hun idee niet beter zijn

met anderen tot stand komen. Mensen

inwoners nu heel concreet kunnen

dan dat van een professional? Daarom dagen

moeten wel iets met het idee hebben en

bijdragen aan de veiligheid in hun

politie en gemeente de inwoners van

meehelpen bij de uitvoering. Het kan gaan

woonomgeving.

Noordwest uit: Kom met ideeën!”

over bestrijding van criminaliteit, maar ook

Ik roep hen daarom ook nadrukkelijk op

over verkeersveiligheid of jeugdoverlast”. De

mee te doen. Kom met een idee en win

ingezonden ideeën worden door een

“De Groene Zwaan”!

deskundige jury beoordeeld, met o.a. een

Inwoners kunnen op werkdagen tussen

De zwaan*

vertegenwoordiging van de gemeenteraad,

10.00 en 12.00 uur een inschrijfformulier

staat symbool voor

een vertegenwoordiger van de wijkraden in

afhalen bij het politiebureau aan de

Noordwest, een journalist van de Stentor en

Jachtlaan 191-193. Ze kunnen het ook down-

en trouw. Daarom is juist

de politie. Uiteindelijk krijgen vijf

loaden vanaf de site www.politie.nl (regio

de zwaan gekozen als

genomineerde ideeën een prijs van ieder

Noord- en Oost-Gelderland, team Noordwest).

symbool voor deze actie.

€ 250,- om het idee verder uit te werken.

De inzendtermijn sluit 15 juli 2008.

veiligheid, waakzaamheid

*Het bronzen beeld “De Zwaan” is een schepping van de Lopikse beeldend kunstenaar Marian van Steenoven

H

Problemen met uw buren die u zelf niet kunt oplossen?
Het voorjaar is aangebroken en alle
bloemen en planten komen weer in
bloei. Een prachtig gezicht, behalve als
de buren overlast van uw planten
ondervinden. Mogelijk ontnemen uw
planten uw buren het zicht, groeien ze
door de schutting of slaan ze tegen de
woning. Of is het andersom, en ervaart
u overlast van planten van de buren.
Mocht dat het geval zijn, dan komt

Donaties

parkeerproblematiek, pesterijen en erf

Een financiële bijdrage, waarmede

afscheidingen kan Buurtbemiddeling

onder meer een deel van de uitgave

wellicht iets voor u betekenen.

van Wijknieuws kan worden

Bureau Buurtbemiddeling is een

bekostigd, is van harte welkom.

onafhankelijke organisatie die haar diensten
gratis aanbiedt aan inwoners van de

U kunt uw bijdrage overmaken op

gemeente Apeldoorn. Wilt u ook een lastige

bankrekening 52.45.81.541 van

kwestie met u buren bespreken en wilt u

Wijkraad De Sprengen.

daar hulp bij? Bel even met Bureau

Bij voorbaat dank.

Buurtbemiddeling; 055 5219644 of mail via
info@buurtbemiddeling.nu

De afgelopen maanden ontvingen
wij de volgende bedragen, waarvoor

‘Buurtbemiddeling’ niet uw tuin
snoeien. Wel kunnen ze helpen

Voor meer informatie kunt u

wij de geefsters/gevers zeer

om met uw buren in gesprek te

contact opnemen met:

erkentelijk zijn.

komen en een gezamenlijke

Wisselwerk, Arne Sunter,

oplossing tot stand te brengen.

projectleider Buurtbemiddeling,

Datum

Initialen:

Euro

Ook in gevallen van bijvoorbeeld

telefoonnummer 055 5219644

02-04-08

P.A.v.D.

15,00

geluidsoverlast,

B U R E A U
Buurtbemiddeling

e-mail asunter@wisselwerk.nu
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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.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

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

WIJKNIEUWS
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Thuiszorgbureau Jacobs
Schuttersweg 73 Apeldoorn
Telefoon: 055-355 98 01
info@thuiszorg-jacobs.nl
www.thuiszorg-jacobs.nl

Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

D
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Jaarvergadering 1 april in teken van welstand en archeologie

D

Doorgaans duurt het formele deel van de jaarvergadering

vooral kaartafbeeldingen over de

van de wijkraad hooguit een half uur. Dat is wat kort om

ontstaansgeschiedenis van de Veluwe,

wijkbewoners te vragen een hele avond vrij te houden.

Apeldoorn en onze wijk in het bijzonder. Hij

Vandaar dat we een of meer sprekers uitnodigen om iets

vertelde dat de Veluwe ontstaan is in de

te vertellen over een onderwerp dat de wijk raakt en

voorlaatste ijstijd (zo’n 150.000 jaar

waarvan we verwachten dat het wijkbewoners

geleden) en dat de gletsjer die door het

interesseert. Dit jaar hadden we de gemeente

toenmalige Rijndal (nu IJsseldal) schoof, niet

uitgenodigd om iets te komen vertellen over de

alleen de oostkant van de Veluwe tot zo’n

achtergronden van het welstandbeleid in onze wijk. En

100 meter hoog opstuwde, maar ook een

dan niet over regels, procedures en politieke doelen, maar

sleuf in de bodem trok van 100 meer diep.

over de architectonische en stedenbouwkundige

Sinds die tijd buigen de grote rivieren in

waarden die het behouden waard zijn.

Nederland naar het westen af. Die

archeologisch interessanter is dan steden

geschiedenis is op veel plaatsen nog in de

als Deventer en Zutphen.

bodem terug te vinden en verklaart ook dat
er op sommige plaatsen in Apeldoorn

De geschiedenis van onze wijk is wat

grondwateroverlast is ondanks de

bebouwing betreft tamelijk recent. In

zandbodem, terwijl op andere plaatsen het

betrekkelijk korte tijd is het gebied

grondwater meters diep zit.

volgebouwd. De afbeeldingen van kaarten

bewoningsgeschiedenis te vinden. De heer

hebben. Dat zijn straten waar je het niet

Wispelwey durfde het zelfs aan te stellen

altijd van verwacht, zoals de Sterrenlaan of

dat het gebied rond Apeldoorn

de straten Maduralaan, Planetenlaan en
Jacob Catslaan.
In de manier waarop onze wijk tot stand is
gekomen is de verandering in tijdgeest de

Kaart van 1872

afgelopen 150 jaar af te lezen. En daarmee
werd de verbinding gelegd naar het

De gemeente liet zich vertegenwoordigen

welstandsbeleid in onze wijk. Dat

door de welstandscoördinator Nico

welstandsbeleid is nu nog op hoofdlijnen

Goedhart en de stadsarcheoloog Maarten

beschreven, maar de komende jaren zal de

Wispelwey. De aanwezigheid van de

beschrijving verder worden verfijnd. Voor

stadsarcheoloog wekte nieuwsgierigheid:

wie geïnteresseerd is in onze wijk is het

wat kan een archeoloog nou vertellen over

interessant om dat te volgen.

welstand? Over welstand op zich niet
zoveel, maar hij vertelde aan de hand van

Kaart van 1933

Roelof Boekhold

Website www.wijkraaddesprengen.nl

V

Vanaf juli 2007 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.

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

waarmee u zich kunt opgeven als lid van de

Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.

wijkraad.

Nieuw op de website is het item Agenda,

U kunt ook andere zaken doorgeven met

Aan de website is een centraal e-mail adres

waarin belangrijke zaken in de wijk vermeld

het Reactieformulier, na verzending krijgt u

gekoppeld, dit is info@wijkraaddesprengen.nl

worden. U als wijkbewoner kunt altijd zaken

een automatische ontvangstmelding en

aandragen die u graag op de site vermeld

nemen wij indien nodig contact met u op.

De webmaster,

zou willen zien. Op verzoek van

Op de site is ook een formulier opgenomen

Cor Bouman
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dat een aantal straten al een oude historie
WIJKRAAD DE SPRENGEN

uit 1872 en 1933 illustreren dat. Opvallend is
In de bodem in en rond Apeldoorn is veel
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Verzekeren?
Pensioen regelen?
Hypotheek regelen?
Prima, maar kies eerst een
goede adviseur!

WIJKRAAD DE SPRENGEN

(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

WIJKNIEUWS
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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
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Van de Wijkagent
lekker te ‘chillen’. En op zich is daar niets mis

een stukje te schrijven voor het Wijknieuws,

mee. Mocht u overlast ervaren, spreek de

schijnt buiten heerlijk de zon en is veel groen

jongeren er vooral op aan. Als u dit op een

bezig te ontluiken. Omdat de verschillende

vriendelijke manier doet, krijgt u waarschijnlijk

snoeren niet lang genoeg zijn kan ik helaas de

ook een vriendelijke reactie terug. Ik wil hiermee

computer niet mee naar buiten slepen. Wat mij

overigens niet zeggen dat alle klachten

betreft is het weertechnisch gezien de mooiste

onterecht zijn. Uiteraard kunt u bij erge overlast,

bij overtreding volgt er direct een boete van 90

tijd van het jaar.

of op nachtelijke tijden ook de politie bellen.

euro (onder de 16 jaar 45 euro.)

Dat ik niet de enige ben die graag naar buiten

Op 1 april was de jaarlijkse vergadering van de

wil, is ook te merken in de wijk. Op verschillende

wijkraad. Ik was hierbij en zoals ik verwacht

plekken vormen zich jeugdgroepen. Sommige

had, werd er geklaagd over de

Helaas is het al een aardige tijd geleden dat u

mensen ervaren hier overlast van. Voor mij is

snelheidsovertredingen binnen de 30 km zone.

voor het laatst een SMSje kreeg van SMSalert.

het soms moeilijk in te schatten of er inderdaad

Statistisch gezien valt het gelukkig overigens

Het is enkele keren gebeurd dat er storingen

sprake van overlast is of dat er een beroep

mee met de aanrijdingen. Maar je moet

waren op het moment dat wij een bericht uit

moet worden gedaan op de verdraagzaamheid/

natuurlijk niet pas de put dempen als het kalf

wilden doen. Het project is tot nu toe alleen

tolerantie. Ik bezoek of bel zowel de klagers als

verdronken is. Inmiddels zijn er in de wijk

voor Apeldoorn Noord-West geweest maar nog

de overlastveroorzakers om dit duidelijker te

verschillende snelheidscontroles gehouden.

dit jaar gaat onze hele regio meedoen.

krijgen.

Vooral op de Soerenseweg waren er relatief veel

U kunt zich hiervoor op de volgende manier

De jeugdgroepen die ik tot nu toe ben

overtredingen, 20 binnen een uur. Wij blijven de

aanmelden: Stuur een SMS-bericht naar 8844,

tegengekomen in De Sprengen vind ik goed

komende tijd snelheidscontroles houden, maar

met daarin de tekst PNOG, uw postcode en uw

aanspreekbaar. Bij overlast (o.a. rommel

wat mij betreft is het veel belangrijker dat er

huisnummer, bijvoorbeeld PNOG7313CX191.

achterlaten, telkens hard wegscheuren met

een mentaliteitsverandering plaatsvindt.
Met vriendelijke groet,

brommers, kleine vernielingen plegen) leg ik ze
uit dat ze hun eigen glazen ingooien.

Nog even terugkomend op jeugd en rommel.

Aan de andere kant merk ik dat sommige

We zien en krijgen ook klachten dat er door

Jaap Zandvliet

mensen wel heel snel overlast ervaren. Jongeren

scholieren veel rommel wordt gegooid op

Bureau: Jachtlaan 191-193, Tel. 0900-8844

hebben de behoefte om bij elkaar te staan en

straat. Wij hebben hier een project op lopen en

E-mail: Jaap.Zandvliet@no-gelderland.politie.nl

Gemeentelijk- en particulier groen

Nieuwe leden

bedoeling is. Het is zelfs voorgekomen dat men

De Sprengen dan kunt u dat als volgt doen:

particulier groen? Lang niet alle groen en de in

de speelplaatsen voor kinderen ziet als honden

G

het groen aanwezige paden zijn voor iedereen

uitlaatplaats!!! Gekker moet het niet worden.

toegankelijk. Blijkbaar is men zich daar niet in

Het onderhoud van particulier groen komt

alle gevallen van bewust. Het komt zelfs voor

geheel voor rekening van de particuliere

dat particulier groen, zoals bijvoorbeeld

eigenaren. Honden uitlaatplaatsen zijn in de

aanwezig bij de appartementen “Vorstenhof” en

wijk voldoende aanwezig en worden middels

ook de nieuwe tuinaanplant bij het Walterbos

een blauw bord duidelijk aangegeven.

uitlaatplaats, iets wat zeer zeker niet de

V

Door onderstaand strookje af geven bij één van
de op pagina 2 genoemde adressen.

G

Door dit op te sturen naar Wijkraad De
Sprengen, Postbus 10057, 7301 GB Apeldoorn

G

U aan te melden per e-mail, adres is
info@wijkraaddesprengen.nl, wilt u wel
onderstaande gegevens vermelden.

G

Cor Bouman



Wilt u zich aanmelden als lid van de Wijkraad

Kent u het verschil tussen gemeentelijk en

complex, gebruikt worden als honden
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Terwijl ik nu binnen achter de computer zit om

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Beste Wijkbewoners,

Door het invullen van het formulier Lid worden
op de website www.wijkraaddesprengen.nl,
U ontvangt dan automatisch een bevestiging.

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres

...................................................................................

Postcode:

.............................................................................

Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail:

.................................................................................
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Soerenseweg 68
Tel. 5415410
Kijk ook op www.schoonheidssalontotalcare.nl
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Oproep bewoners omgeving Julianaziekenhuis
opgesteld. Deze visie wordt grotendeels

enz. die affiniteit hebben met de locatie

door de gemeente gedeeld, de gemeente

Julianaziekenhuis en hun zienswijze in de

stelt dat ca.10.000 m² voor

werkgroep in willen brengen.

maatschappelijke doeleinden beschikbaar

Van deelnemers wordt verwacht dat zij

moet blijven. De Gelre ziekenhuizen gaan

beschikken over e-mail, omdat vaak via e-

echter uit van een geheel andere visie, zij

mail informatie uitgewisseld zal gaan

zouden het Julianaziekenhuis aan de

worden. Van deelnemers wordt natuurlijk

hoogstbiedende willen verkopen. De

ook verwacht dat zij de bijeenkomsten van

Zoals u ondermeer op onze website

zogenaamde tender welke door Gelre

de werkgroep bij wonen.

www.wijkraaddesprengen.nl heeft kunnen

ziekenhuizen werd uitgeschreven sloot op

lezen is er de laatste tijd nogal wat

28 maart 2008. Op het moment van het

Voelt u zich geroepen? Meldt u zich dan aan

gepubliceerd over de toekomst van de

schrijven van dit artikel is de exacte

bij Cor Bouman, voorzitter van de commissie

locatie Julianaziekenhuis. Op de website

uitkomst hiervan nog net bekend. Zodra dat

Bouwen en Wonen. Uw aanmelding

vindt u ook de Inspraakreactie van de

wel het geval is zullen wij dat direct via de

ontvangen wij graag per e-mail aan

wijkraad welke tijdens de Politieke Markt

website aan u doen weten.

info@wijkraaddesprengen.nl, onder opgave
van naam, adres, telefoonnummer, e-mail

werd gepresenteerd.

In ieder geval zal er in de komende jaren het

adres en “Aanmelding werkgroep

Door de wijkraad De Sprengen werd het

één en ander gaan gebeuren met de thans

Julianalocatie”. U kunt ook gebruik maken

standpunt van de gezamenlijke wijkraden

aanwezige gebouwen. Naar het zich laat

van het Reactieformulier op de website,

van het stadsdeel Noordwest naar voren

aanzien zullen deze gesloopt gaan worden.

vermeld dan s.v.p. bij Reactie “Aanmelding

gebracht. Zoals uit diverse contacten met

De wijkraad doet dus nogmaals een oproep

werkgroep Julianalocatie”.

bewoners en instanties is gebleken wordt

aan bewoners in de naaste omgeving van

veel waarde gehecht aan het handhaven

het Julianaziekenhuis om deel te nemen in

Meer weten?

van diverse zorgfuncties op de locatie

een te vormen ‘werkgroep Julianalocatie’.

Zie www.wijkraaddesprengen.nl bij:

Julianaziekenhuis. In het bestemmingsplan

Van hen wordt verwacht dat zij

Nieuws > Voor u gelezen en

is de bestemming voor het gehele terrein

meedenken/meepraten in het proces dat in

Overige zaken > Bouwprojecten

‘Maatschappelijke doeleinden’. Dit strookt

de komende jaren zich gaat ontwikkelen.

>Julianaziekenhuis.

prima met onze visie, welke enkele jaren

Gedacht wordt aan bewoners van de Koning

geleden in overleg met bewoners is

Lodewijklaan, Hoogakkerlaan, Sprengenweg

Snoeiafval

O

Cor Bouman

Hoe kunt u
ons bereiken?

Om de gescheiden inzameling van groente,
fruit- en snoeiafval te bevorderen breidt de
gemeente samen met Circulus de
mogelijkheid uit om gratis grof snoeiafval
weg te brengen.

U kunt ons bereiken op de volgende
manieren:

Gratis actie

Houd wel met het volgende regels rekening:

Tijdens de hieronder vermelde (extra)

G

openingstijden kunt u grof tuinafval gratis
wegbrengen naar het milieupark Aruba 16.

G

Gratis betekent dat u wel de grofvuilpas
moet tonen maar dat er geen kilo's van het

G

saldo van de pas wordt afgeschreven.

Alleen snoeiafval van particulieren, géén

Per brief:

bedrijfsafval.

Postbus 10057, 7301 GB Apeldoorn

Alleen grof tuin- en snoeiafval of blad,
beslist geen ander afval.

Per telefoon:

Geen dozen, zakken, tuinmeubels, bielzen,

055-3558176,

tuinhekjes, ed.

bij voorkeur tussen 08:00 en 11:00 uur

Let op: Rij niet via de weegbrug maar via de

G

Geen graszoden, zand of zwarte grond.

aparte ingang!

G

Alleen personenauto’s, eventueel met

Via de website:

aanhanger, worden toegelaten.

www.wijkraaddesprengen.nl,

Tractoren, landbouwmachines en

Reactieformulier invullen en verzenden.

I Elke vrijdag van 17.00 - 19.00 uur
(t/m 31 oktober 2008).

G

I woensdag 15, 22 en 29 oktober
van 17.00 - 19.00 uur;
I zaterdag 18 en 25 oktober en 1 november
van 09.00 - 13.00 uur.

vrachtwagens worden niet toegelaten.
G

Rij niet via de weegbrug maar via de

Via E-mail:

ernaast gelegen ingang (staat

info@wijkraaddesprengen.nl

aangegeven).

WIJKRAAD DE SPRENGEN

van 6 december 2007 aan de gemeenteraad
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In het vorige nummer van Wijknieuws
werd een oproep gedaan aan bewoner
in de omgeving van het
Julianaziekenhuis gedaan om zitting te
nemen in een werkgroep. Helaas
ontvingen wij maar twee aanmeldingen
hierop waarvoor dank.
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“Mag ik u iets vragen…?”

O

Op de eerste dag van de lente ben ik, met begeleiding van reuze sneeuwvlokken, op weg
naar de heer Philip Salm. Gelukkig hoef ik met dit slechte weer niet ver te rijden; de heer
Salm woont in een mooie laan in het puntje van onze wijk “de Sprengen”.
Als ik bij de voordeur sta en wacht tot de deur open gaat, kan ik het niet nalaten om met
een kritisch oog naar de voortuin te kijken. Wat verwacht ik nu, dat de heer Salm hier in
eigen persoon, in de sneeuw, zijn tuin staat te schoffelen? Op het moment dat ik bedenk dat
dit natuurlijk een idiote gedachte is, wordt de voordeur met een ferme zwaai open gedaan
en word ik, meer dan hartelijk, verwelkomd door de directeur van de Triënnale de heer Salm.
“Zeg maar Philip” zegt hij, wat meteen de sfeer aangeeft voor dit gesprek.
“Kopje thee?” Philip gaat zelf aan de gang en komt terug

Philip vervolgt zijn verhaal: “Ik kwam in een

gaan bestaan uit een uitgebreide reeks

met een presenteerblad dat vol staat met verschillende

totaal andere wereld terecht, zo stond ik met

activiteiten, debatten, congressen en

soorten thee en een schaal vol heerlijke snoeperijtjes. Ik

mijn voeten in het zand op de Kerklaan en

tentoonstellingen. Deze evenementen

stel mijn eerste vraag en kan vervolgens bijna een uur

onderhandelde met aannemers om

vinden plaats in CODA, Museum Paleis Het

lang achterover leunen. Vol enthousiasme steekt Philip

vervolgens door cultuur gestempelde

Loo, Museum Kröller Müller, Radio Kootwijk,

van wal:

mensen te ontmoeten, mensen die ik

Park Berg en Bos, de Nettenfabriek en

hiervoor nooit zou hebben ontmoet:

diverse tuinen en parken in Apeldoorn en

fascinerend, heel fascinerend! Maar met oud

omgeving.

wethouder Marja van de Tas - de
De opmerking over het brede publiek blijft bij

bestuurd door de stichting Triënnale onder

mij hangen. Natuurlijk zie ik tuinarchitecten,

voorzitterschap van Marja van der Tas-

kunstenaars en cultuurliefhebbers hier op af

“achterop de bagagedrager” kom je overal

komen, maar wat biedt de Triënnale aan

en gaan al de deuren voor je open.”

bijvoorbeeld bewoners van de wijk “de

Philip neemt nog een chocolaatje van de

Sprengen”, vraag ik?

schaal en leunt achterover in zijn stoel. Hier

Philip veert overeind, “heel veel” zegt hij vol

zit een ontspannen man die heel goed weet

enthousiasme. “In eerste instantie komt daar

waar hij mee bezig is. Ik denk dat hij zich

natuurlijk “The Royal Mile”, meer dan

voor meer dan 100 procent inzet om de

anderhalve kilometer aan prachtige

mensen om hem heen te motiveren en heel

bloemenborders vanaf de hoofdingang van

Apeldoorn te activeren voor wat betreft de

Park Berg en Bos. Lekker dichtbij en telkens

Triënnale.

anders.

“Vorig jaar, direct na de zomer, werd er in Apeldoorn een

Ik vraag Philip waarom men de keuze heeft

Ten tweede, het “Stadsprogramma” dat uit

directeur aangetrokken die, samen met nog tien mannen

laten vallen op een manifestatie rondom

verschillende onderdelen bestaat: aan alle

en vrouwen, de kar van de Triënnale moest gaan trekken.

tuin, landschap en cultuur. “Het begon

inwoners van Apeldoorn - dus ook die van de

Er werd een zwaargewicht gezocht en gevonden maar op

allemaal met het idee dat men in Apeldoorn

wijk de Sprengen - wordt gevraagd om actief

15 oktober 2007 gaf deze persoon zijn opdracht terug.

zo heel graag een traditie wilde vestigen.

mee te doen met “De Triënnaleprijs”. Wij

Natuurlijk gaf dit het college van B&W kopzorgen maar

Het moest een manifestatie worden die

dagen iedereen uit om zijn of haar

er werd geen moment gedacht over uitstel. Het zoeken

onlosmakelijk met Apeldoorn verbonden zou

woonomgeving groener en kleurrijker te

ging intern van start; er moest iemand gevonden worden

zijn. Het was een ingewikkelde keus waar

maken. Voor de uitvoering van het winnend

die “even” weg kon uit de eigen dienst. Ik was op dat

men voor stond. Het moest iets zijn waar

idee is 20.000 euro beschikbaar. Verder is er

moment directeur van de dienst Milieu, Mobiliteit en

een breed publiek zich in zou kunnen vinden.

nog de “Premie op Groen”. Wij ondersteunen

Openbare ruimte (MMO) bij de gemeente Apeldoorn,

Het werd de Triënnale, een manifestatie die

initiatieven van buurten en wijken om het

alles was daar prima onder controle en zodoende viel het

100 dagen duurt (juni/september) en zou

straatbeeld kleurijker te maken,

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Internationale Triënnale Apeldoorn wordt
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oog op mij. En om een lang verhaal kort te maken, op 1

speelplekken en schoolpleinen op te

november 2007 zei ik mijn mensen bij MMO voor een

vrolijken. Er zijn al wijken waar men over

jaar gedag. Ik was aangesteld om de Triënnale kar te

gaat op het beschilderen van de

gaan trekken!”

schotelantennes, vrolijke bloemen zullen

Philip ziet ogenblikkelijk aan mijn reactie dat ik toch wel

erop gezet gaan worden. Een bijdrage in de

enigszins verbaasd ben over zijn supersnelle aanstelling

kosten is er tot maximaal 1.000 euro per

tot directeur van de Triënnale. Hij legt mij, kort samen

initiatief; er zijn natuurlijk wel spelregels

gevat, duidelijk uit dat men natuurlijk wel overtuigd was

waar men zich aan moet houden en die zijn

van zijn bestuurlijke, organisatorische en leidinggevende

te vinden op de website van de Triënnale:

kwaliteiten.

www.triennale.nl.
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Het woord schoolplein is gevallen, hierdoor

Ik kijk naar buiten en zie nog steeds de

denk ik natuurlijk meteen aan de jeugd. Ik

sneeuwvlokken voor het raam dwarrelen.

ben benieuwd of er voor hen ook iets wordt

Mijn fantasie maakt overuren om alles

georganiseerd. “Natuurlijk”, zegt Philip. 50%

rondom de Triënnale voor te stellen.

van de scholen doet nu al actief mee, er is

Vervolgens kijk ik naar Philip en dan heb er

een onderwijspakket aan te vragen, speciaal

het volste vertrouwen in dat het helemaal

voor groep 8 van de basisscholen is de

goed gaat komen.

musical “Hortus & Fleur” geschreven en al
ruim veertig scholen doen mee aan de

over mag doen! Een ding wil hij wel kwijt; het

Ik wens u veel plezier met 100 dagen

wedstrijd “De fleurigste school”. De scholen

is zo goed als zeker dat de officiële opening

Triënnale, duimen voor een mooie zomer en

krijgen een pakket zaaigoed, bloembollen

verricht zal gaan worden door een heel

genieten maar!

en werkmateriaal.”

bijzonder persoon. Waarschijnlijk met het
uitkomen van dit Wijknieuws zal de naam

Nieuwsgierig als ik ben vraag ik aan Philip

van deze persoon al wel bekend gemaakt

hoe de Triënnale van start zal gaan. Hij grijnst

zijn. Is dat niet het geval dan moet u, net als

en zegt dat hij daar nog geen mededeling

ik, nog even geduld hebben.

Yvonne Gordijn
Ps. wie denkt u dat de Triënnale gaat openen?

Elders in dit Wijknieuws kunt u meer lezen

het bestuur aangeduid als ‘de wijkraad’.

over de afgelopen jaarvergadering.

Formeel is dat dus niet juist.

Wijkraad De Sprengen

Smeermiddel

De gemeente heeft de wijkvereniging

De Sprengen is een wijk waar het prettig

erkend als wijkraad. Dat geeft een

wonen is. Echte grote structurele problemen

vereniging een bijzondere status. De

kennen we niet.

De Sprengen

gemeente gebruikt de vereniging als eerste

Natuurlijk slaat wel eens ergens in de wijk

De Sprengen is een van de wijken binnen

aanspreekpunt voor alle zaken die de wijk

de vlam in de pan. Meestal gaat het dan

het stadsdeel Noordwest van de gemeente

aan gaan. Zo wordt de vereniging

ontwikkelingen die invloed hebben op de

Apeldoorn. Ruwweg wordt de wijk begrensd

vroegtijdig betrokken bij de ontwikkeling

directe leefomgeving van de bewoners in

door de Jachtlaan, de John F. Kennedylaan,

van gemeentelijke plannen en beleid.

dat wijkdeel. Dat kunnen bouwprojecten

de Sprengenweg, de Badhuisweg, de

Andersom krijgt de wijkvereniging

zijn (Belastingen, Orpheus), herinrichting

Vosselmanstraat, de Loolaan, de

makkelijk toegang tot de gemeentelijke

van wegen (Soerense weg, Badhuisweg,

Soerenseweg en de Koning Lodewijklaan.

politiek, het bestuur en het ambtelijk

Schuttersweg) of hangjongeren.

apparaat, om zo zaken aan de orde te

Gelukkig weten bewoners dan de weg naar

Wijkvereniging De Sprengen

stellen die voor de wijk van bijzonder belang

de wijkvereniging/wijkraad te vinden. We

Binnen de wijk is de wijkvereniging De

zijn. Zo snijdt het mes dus aan twee kanten.

kunnen de bewoners dan ondersteunen

Sprengen actief. De vereniging stelt zich ten

De wijkvereniging ontvangt van de

door het geven van informatie, door het

doel de algemene belangen van bewoners,

gemeente subsidie ter bestrijding van de

leggen van contacten met gemeentelijke

instellingen en bedrijven in de wijk te

kosten die ze maakt in haar rol als wijkraad.

instantie of door het rechtstreeks voor ze op

behartigen. Dat doet de vereniging in de

te nemen.

ruimste zin, maar toch in het bijzonder op

Bestuur

Door de informatie die we ontvangen en

het gebied van woon-, leef- en

Alle leden van de wijkvereniging vormen

door de contacten die we hebben op

werkomstandigheden. In dat licht heeft zij

samen dus de wijkraad. Omdat het niet

politiek, bestuurlijk en ambtelijk vlak,

bijzondere aandacht voor de voorzieningen

praktisch om voor alles wat de

hebben we vaak een helder beeld van wat

in de wijk.

wijkvereniging wordt voorgelegd alle leden

haalbaar is. We zullen dan ook niet

bij elkaar te roepen, is er een bestuur

schromen het onze mede-wijkbewoners te

Iedereen die in de wijk woont of er

ingesteld. Dat bestuur bestaat momenteel

laten weten wanneer hun verwachtingen of

gevestigd is kan lid worden van de

uit zes leden. Het bestuur vergadert elke

eisen te hoog liggen.

wijkvereniging. Het lidmaatschap is

maand. Uit het bestuur is een dagelijks

kostenloos. Momenteel telt de vereniging

bestuur van momenteel twee personen

Zo zijn we vaak het smeermiddel in de

zo’n 750 leden.

aangewezen om snel te kunnen reageren in

veranderingsprocessen in de wijk.

Elk jaar aan het begin van het voorjaar

spoedeisende omstandigheden.

houdt de vereniging haar jaarvergadering.

In het dagelijks spraakgebruik wordt vaak

Roelof Boekhold
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Iedere drie maanden valt bij u het Wijknieuws in
de bus. Door het Wijknieuws houdt het bestuur
van de wijkraad De Sprengen u op de hoogte van
wat er in onze wijk speelt. Maar wat is nu de
wijkraad en wat doet de wijkraad is een vraag
die ons nogal eens gesteld wordt.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Smeermiddel tussen wijkbewoners en gemeente
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Uitslag ‘Waar was dit’in vorig nummer

W

Wij ontvingen maar enkele inzendingen van
wijkbewoners. De juiste locatie was Sprengenweg.
De juiste omschrijving voor wat er in het gebouw
gevestigd was: Het Julianaziekenhuis. Mevrouw A.
Hoogstraten, Schuttersweg 96 was de enige
winnares. Op 8 april 2008 werd een Iris cheques
met een waarde van € 15 aan haar uitgereikt.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

“bedeelde” vrouw met een maagkwaal.
Op 18 november 1985 werd het 100 jarig
jubileum van de Vereniging “Het Ziekenhuis”
Apeldoorn gevierd. Ook de “toekomst” werd in
de schijnwerpers gezet. De nauwelijks 36 uur
oude Marleen Siemelink uit de Planetenlaan
mocht het eeuwfeest opluisteren, samen met

Het Julianaziekenhuis, zoals velen het nog

Inzender eindigt met: ”Mogt de Commissie

haar moeder Dirry Siemelink-Disbergen.

noemen, kent een lange geschiedenis. In het

met hare lastgevers niet van mijn gevoelen

Zij werden in de

Advertentieblad van 25 maart 1885 was een

zijn en blijven persisteeren bij een

bloemetjes gezet

ziekenhuis, zooals zij zich dat voorstellen,

door de Voorzitter

zekere P.Kok Ankersmit

dan ben ik niet de man om hare goede

H. van IJlzinga-

opgenomen met in grote lijnen

bedoeling tegen te werken, bereid mijn

Veenstra en de

de volgende inhoud: “Ik las in het

penningsken er toe bij te dragen, maar dan

oudste patiënt in

Advertentieblad van 24 maart 1885

zou ik adviseeren, ten einde de zaak beter te

het ziekenhuis, de

dat er een plan bestaat tot het daarstellen

doen slagen, dat de leden van de Commissie

94 jarige H. van Voorst Van Beest-Koster.

van een Ziekenhuis te Apeldoorn; maar is

met hare lastgevers in de Circulaire te

dat hier wel noodig? Immers gewone zieken

noemen, daarin een goed voorbeeld ter

en kwalen worden in de woning der zieken

navolging gaven”.

Ingezonden mededeling van een

Cor Bouman

door onze gewone artsen behandeld, voor
die ziekten of kwalen is mijns inziens geen

Apeldoorn telt zo’n 17.000 inwoners zo

ziekenhuis noodig”.

stond er in een brief die door de Commissie
aan een 600 tal inwoners werd gezonden

Waar was dit?
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eerste patiënt opgenomen, een alleen wonende

met het verzoek om een financiële bijdrage.
Men schatte zo’n 12.000 gulden nodig te
hebben. Deze actie was geen daverend
succes, er werd maar 4.300 gulden
bijeengebracht. Daarnaast werd door de het
Lodewijkfonds (opgericht door Koning

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

@

Lodewijk Napoleon) een bedrag van 1.000

Als u dit met ja beantwoordt kunt u

gulden bijgedragen. Koningin Emma schonk

kiezen uit de volgende mogelijkheden:

eveneens 1.000 gulden. De plannen werden

• U geeft zich als lid op via de rubriek

naar beneden bijgesteld en voor 6.700
gulden werd er een plan gemaakt voor
twee grote zalen elk met 3 kribben en een
Weet u het antwoord op de volgende vragen:

kleine zaal met 2 kribben. U vindt in dit

1. Aan welke straat, weg of laan stond het gebouw

artikel onder meer een afbeelding van de

op deze foto?

Nieuwsfeiten
per E-mail

eerste “ziekenwagen”.

2. Wat was er in dit gebouw gevestigd?

‘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:

Mail de antwoorden naar info@wijkraaddesprengen.nl

‘Graag informatie per e-mail’.

of als u niet over e-mail beschikt vermeld dan de

Bij de verzending van nieuwsfeiten per

antwoorden en uw naam en adres op een briefje en

e-mail worden de namen en de e-mail

doe dat in de bus bij één van de volgende adressen:

adressen van de ontvangers niet

Jachtlaan 145, Mercuriuslaan 2, Planetenlaan 15, Jacob

weergegeven, dit in verband met de

Catslaan 3, Aquamarijnstraat 33 of Amphion 60.

privacy van de geadresseerden.

Sluiting inzendingen 10 juni 2008.

Mocht u in de toekomst dergelijke
informatie niet meer wensen te

Bij meerdere goede inzendingen wordt door loting

Op 18 november 1885 werd de Vereniging

ontvangen dan volstaat een e-mail aan

bepaald welke 2 personen een cadeaubon ter waarde

“Het Ziekenhuis” Apeldoorn opgericht. Blijkbaar

info@wijkraaddesprengen.nl waarin u

van 15 Euro ontvangen.

ging men toen nog zeer voortvarend te werk, de

ons dat laat weten.

bouw begon in het voorjaar van 1886 en op 18
Cor Bouman

oktober 1886 werd het eerste Apeldoornse
ziekenhuis geopend.Twee dagen later werd de

Cor Bouman
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Thoma-TBB Makelaars
brengt droomhuizen dichterbij

Loolaan 1
7314 AA Apeldoorn

T
E

055 52 60 888
apeldoorn@thoma.nl

Wij zijn u graag van dienst!

www.thoma.nl
APELDOORN • BORCULO • BRUMMEN • DEVENTER • D O E T I N C H E M • E E R B E E K • G O R S S E L • LOCHEM • R I J S S E N • R U U R L O
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$E SLEUTEL NAAR EEN GEDEGEN EN ONAFHANKELIJK ADVIES

"IJ "ISTERBOSCH &INANCIEEL !DVISEURS REGELT U ALLES OP ÏÏN ADRES
6AN HYPOTHEEK TOT VERZEKERINGEN VAN PENSIOEN TOT BELEGGEN EN VAN GOUDEN HANDDRUK TOT FINANCIEEL PLAN
$E POLIS IN ÏÏN KEER LATEN UITKEREN OF KIEZEN VOOR EEN PERIODIEKE LIJFRENTE ,EVENSLANG OF VOOR EEN KORTERE
TERMIJN 6AST BEDRAG OF GEKOPPELD AAN DE !%8 4OCH MAAR DE POLIS LATEN DOORLOPEN 'AAT HET KAPITAAL NIET
VERLOREN BIJ OVERLIJDEN VØØR DE EINDDATUM /F KAN HET GELD NAAR UW KINDEREN
6RAGEN VRAGEN VRAGEN "ISTERBOSCH &INANCIEEL !DVISEURS BEANTWOORDT ZE GRAAG VOOR U 7IJ MAKEN EEN
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FINANCIEEL PLAN VOOR U OP MAAT "EL ONS VOOR EEN AFSPRAAK
EEN ADVIES OF EEN SECOND OPINION !LS OBJECTIEF FINANCIEEL
SPECIALIST BIEDEN WIJ U ALTIJD HET BESTE
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