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Beste wijkbewoners,
Wijknieuws 27 alweer, waar blijft de tijd. Zo zit ik een stukje
te tikken om iedereen een fijne vakantie te wensen en het
volgende moment spreek ik de wens uit dat u een fijne
vakantie heeft mogen hebben. Terug naar het leven van alle
dag, terug naar vergaderingen, bijeenkomsten overleggen
enz. Veel mensen vragen mij “wie maakt toch steeds die
prachtige foto’s op de voorpagina.” Ook weet men graag
waar deze foto’s zijn genomen. De foto’s zijn gemaakt door
ons bestuurslid en duizendpoot Cor Bouman, want naast
een zeer gewaardeerd secretaris/penningmeester en
webbeheerder blijkt hij ook nog eens een begenadigd
fotograaf te zijn. De foto op de voorpagina is door Cor
gemaakt op de Koning Lodewijklaan bij de Vorstenhof.
In dit voorwoord wil ik graag van de gelegenheid gebruik
maken om ons bestuurslid Yvonne van harte te feliciteren
met haar huwelijk, haar naam is van Yvonne Gordijn nu
veranderd in Yvonne Boersma-Gordijn. Ik wens Yvonne en
Bob heel veel gelukkige jaren samen.
De column van Yvonne en het onderdeel Mag ik u iets
vragen..? worden door heel veel mensen zeer gewaardeerd.
Zij weet iedere keer weer alledaagse en minder alledaagse
gebeurtenissen van mensen in onze wijk op een bijzondere
en zeer prettig leesbare manier te beschrijven en het
bestuur hoopt ook, nu ze getrouwd is, nog lang van haar
diensten gebruik te mogen maken.
Verder treft u een artikel en uitnodiging aan over een foto
expositie in de Goede Reden op 25 en 26 oktober welke
verzorgt zal worden door de vereniging Oud Apeldoorn. Het
gaat speciaal om oude foto’s uit de Nieuwe Enk, de Veur-Enk
en de Achter-Enk. De presentatie is in handen van Jo
Masselink, een bekende naam in deze buurt.
Verder kunt u in deze uitgave lezen dat één van onze
wijkbewoners per 1 september onze nieuwe
stadsdeelmanager is geworden. Haar naam is José
Cvetanovic, zij stelt zich uitgebreid aan u voor in dit
nummer. Wij hebben afscheid genomen van de voormalig
stadsdeelmanager Henny Jansen, hij gaat binnen de
gemeente Apeldoorn een andere functie vervullen. Het
bestuur van Wijkraad de Sprengen wenst hem daarbij heel
veel succes.

Maar een nieuwe stadsdeelmanager is niet de enige
verandering, ook van onze wijkagent nemen wij afscheid, in
een korte maar prettige samenwerking hebben wij Jaap
Zandvliet leren kennen als een prettige gesprekspartner.
Ook hem wensen wij een goede toekomst toe als wijkagent
in De Heeze. Wij verwelkomen de nieuwe wijkagent,
waarvan mij bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend
is wie dit zal gaan worden. In het volgende nummer van
Wijknieuws zal hij zich zeker persoonlijk aan u presenteren.
Ook in deze uitgave een interview met wethouder Paul
Blokhuis over Roparun-‘kLEEF huis. Onder het kopje” Ere wie
ere toekomt” willen we onze wijkbewoner Theo van Zwol
nog even in het zonnetje zetten en hem bedanken voor zijn
grote betrokkenheid als raadslid maar zeker ook zijn
betekenis voor onze wijk.
Bezoekt u voor het laatste nieuws uit de wijk regelmatig
onze site www.wijkraaddesprengen.nl dan blijft u steeds op
de hoogte van het laatste nieuws in “De Sprengen”.
Tenslotte: Mevrouw van Harpen-Leferink heeft tijdens de
laatst gehouden bestuursvergadering te kennen gegeven
dat zij, om haar moverende redenen, haar bestuursfunctie
neer wil leggen. Het Bestuur dankt haar voor haar
langdurige deelname aan het bestuur van de wijkraad.
Ook dit keer wens ik u weer veel leesplezier.
Ger Luijten
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Yvonne’s column
meer op hem rekenen. In plaats van dat hij

wij met elkaar bezig waren, het liep ook

zorg bood, had hij zorg nodig! Mijn jongste

allemaal gesmeerd. En natuurlijk ga je jezelf

zusje (die nog thuis woonde) had net haar

niet naar voren schuiven; je vind wat je doet

eerste baan en kwam ‘s avonds heel moe

allemaal vanzelfsprekend!

thuis (ook natuurlijk door alle spanningen),

Uiteindelijk hebben we, in de laatste twee

mijn oudste zus had twee kleine kinderen

weken van het leven van mijn moeder, toch

en woonde ver weg, mijn broer is

een wijkverpleegkundige in de arm moeten

Mijn moeder werd eind 1984 ziek ze was

astmapatiënt en hield de zorg ook niet al te

nemen. De verpleging van mijn moeder werd

toen 63 jaar; het begon met een beetje pijn

lang vol. Veel kwam er op mijn schouders.

te zwaar. Ook de aanloop van bezoek nam

hier en daar, maar al heel snel bleek dat er

Af en toe had ik het gevoel dat al het

met de week toe. Wij waren na ruim vijf heel

iets heel erg mis was in haar lijf, ze had

bezoek vergat dat ik op 50 km van mijn

intensieve maanden moe, moe, en nog eens

kanker. Een zware operatie volgde en daarna

ouderlijk huis ook een man en een

moe. De gevoelens van verdriet en berusting

was het een jaar leven tussen hoop en

huishouden had! Ik was wel wat gewend

van mijn moeders leven zag naderen.

grond in geboord; mijn moeder was

Mijn moeder is in juli 1986 op 64 jarige

ongeneeslijk ziek, vrees bleef over!

leeftijd in haar eigen bed overleden, we

Wij hebben als gezin de beslissing genomen

waren er allemaal bij. Precies zoals zij het zo

om mijn moeder thuis te verplegen. Ik was

graag wilde; “thuis met jullie om mij heen”.

zelf werkzaam geweest in de zorg en had op
dat moment geen werk, ik wist van

Juni 2008

aanpakken en mijn zussen, broer en vader

Ik was op uitnodiging bij de “Stichting

stonden klaar om ook te helpen. Mijn

‘kLEEF” in het “Roparunhuis”, ontmoette

moeder was intens gelukkig dat ze in haar

daar mensen, die kanker hebben, kanker

eigen omgeving kon blijven.

hebben gehad en familie en nabestaanden

Zo begon er een half jaar van zorg en

van kankerpatiënten. Wat had ik graag in

verpleging geven, van praten, lachen en

1986 zo’n huis in mijn omgeving gehad,

huilen, van waken en onrustig slapen. Het

maar waar ik mij heel erg in had vergist,

want niets werkt zo louterend als praten

waren zware maanden zowel fysiek als

was dat de zorg voor mijn moeder heel

met mensen die, uit eigen ervaring, weten

mentaal want het leven van alle dag ging ook

anders is dan de zorg voor een “onbekende”

waar je het over hebt. Ik had daar mijn

gewoon door. De was en de strijk moesten

patiënt. Dit kost zoveel energie. En ik kon op

verhaal kwijt gekund, afleiding kunnen

worden gedaan. De boodschappen waren niet

niet veel plaatsen míjn verhaal kwijt.

zoeken, advies kunnen krijgen en kunnen

aan te slepen want er kwam heel veel bezoek

Mijn moeder was, heel terecht, het

bijtanken!

voor mijn moeder. Stoffen, stofzuigen, sanitair

middelpunt en wij draaiden daar op de

schoonmaken, kortom wij hadden in ons

achtergrond omheen. Duizenden keren

Bent u onbekend met de “Stichting ‘kLEEF”

ouderlijk huis een soort Hospice al hadden we

werd er gevraagd: “hoe is het met je

en het “Roparunhuis” aan de

daar toen nog nooit van gehoord.

moeder?” en op één hand te tellen werd er

Vosselmanstraat 4 Lees dan verderop in dit
blad: “Mag ik u iets vragen? “

Na een maand of twee haakte mijn vader af,

gevraagd: “ hoe gaat het eigenlijk met jullie,

hij was aan het eind van zijn kunnen; we

redden jullie het met elkaar een beetje?”

konden wat betreft de huishouding niet

Het bezoek had geen flauw idee hoe intens

Wij zijn op zoek naar een bestuurslid
In verband met komende verhuizing van

als u woont in de driehoek Soerenseweg-

een bestuurslid zijn wij hard op zoek naar

Koning Lodewijklaan-Jachtlaan.

een actieve persoon welke woont in en

Bestuursleden ontvangen een onkosten-

zich betrokken voelt bij de wijk

vergoeding, presentiegelden en komen in

De Sprengen.

het bezit van een vrijwilligerskaart.

In verband met de huidige samenstelling

Belangstelling? Mail naar

van het bestuur verdient een vrouwelijke

info@wijkraaddesprengen.nl of bel 055-

kandidaat de voorkeur. Het zou prettig zijn

3558176 als u verdere informatie wenst.

Yvonne Boersma-Gordijn

WIJKRAAD DE SPRENGEN

vochten in mijn hoofd omdat ik het einde

vrees. Maar na dat jaar werd alle hoop de
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Mijn broer wordt in oktober 65 jaar, hij
krijgt zijn AOW! Ik kan het me niet
voorstellen maar het is echt zo. “Het is
een mijlpaal” zegt men. Een mijlpaal,
dat is het zeker want mijn broer is nu
ouder dan mijn moeder is geworden!

WIJKRAAD DE SPRENGEN

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

Ere wie ere toekomt

Z

Zo luidde de kop boven de uitnodiging
die de wijkraad van de gemeenteraadsfractie Gemeentebelangen
ontving. Treffender kop had men
niet kunnen kiezen.

In de afgelopen jaren hebben wij van
wijkraad De Sprengen, regelmatig een
beroep gedaan op de deskundigheid op
velerlei terreinen van Theo, waarvoor wij
hem veel dank verschuldigd zijn. Theo heeft
zich gedurende 14 jaar voor meer dan 100%

De uitnodiging betrof het verzoek tot

ingezet voor de belangen van de bewoners

bijwonen van de plechtigheid ter ere van de

van de gemeente Apeldoorn.

Koninklijke onderscheiding als lid van de orde
afscheid als raadslid van de gemeente

zijn toespraak als “de luis in de pels”, soms

Apeldoorn van onze medewijkbewoner Theo

had de burgervader wel eens de behoefte

van Swol. De plechtigheid werd gehouden in

aan een “apparaatje” om die lastige Theo

de Meiboomzaal van Verpleeg- en

even te verjagen, maar belangrijker,

activeringscentrum Randerode op 27 juni j.l.

hij roemde Theo vooral als een uiterst

Wij hopen dat de gezondheidstoestand van

integer mens.

Theo in de komende tijd nog verder mag

Er was vooral vanuit de politiek en het

Maar als de “regels” naar het inzicht van

verbeteren en wij wensen hem al het goede

gemeentelijk apparaat veel belangstelling

Theo niet of onvoldoende werden nageleefd

voor de toekomst samen met To.

voor deze plechtigheid, dit zal Theo goed

kon hij “behoorlijk tekeer gaan” in de

gedaan hebben.

politieke arena.

Aanpassing Bosweg en Aquamarijnstraat

T

Tijdens de algemene jaarvergadering
van de wijkraad werden door
bewoners van de Bosweg en de
Aquamarijnstraat een groot
aantal door bewoners getekende
brieven aan het Bestuur van de
wijkraad overhandigd met het
verzoek deze aan de gemeente
door te zenden.

veiligheid voor fietsende kinderen en
ouderen in het geding is.
Uiteraard heeft de wijkraad aan het verzoek
van bewoners voldaan. Hierna kwam er een
intensief e-mail en telefonisch contact
tussen gemeente en wijkraad op gang, wat

Cor Bouman

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

@

uiteindelijk geresulteerd heeft in de

Als u dit met ja beantwoordt kunt u

toezegging dat de Bosweg in 2009 wordt

kiezen uit de volgende mogelijkheden:

aangepakt, zij het dat er vooralsnog alleen

• U geeft zich als lid op via de rubriek

sprake is van het aanbrengen van een

‘Lid worden’ op de website, u ontvangt

Voor de Bosweg kwamen in hun brief de

nieuwe asfaltlaag, het aanpassen van de

dan automatisch Nieuwsfeiten per

volgende zaken aan de orde:

mol goten en het aanbrengen van een

a. het schuin aflopen wegdek naar de

nieuwe grindlaag in de bermen.

grindbermen;
b. het ontbreken van een fatsoenlijk
voetpad;
c. ooral rollator gebruikers kunnen geen
gebruik maken van de berm, ook weer

Hierop werd door de wijkraad namens de

informatie ontvangen, stuur ons het

bewoners nogmaals gewezen op de wens

‘Reactieformulier’ via de website.

van bewoners om tot een totale aanpak te

Vermeld naast uw naam, e-mail adres

komen inclusief de aanleg van een trottoir,

in de rubriek bericht:

tenminste aan één zijde van de Bosweg.

door het schuin aflopen hiervan;
d. bewoners stellen dat zij graag hun weg

e-mail.

• U wilt geen lid worden maar wel de

‘Graag informatie per e-mail’.
Bij de verzending van nieuwsfeiten per

Voor een aanpak van de Aqumarijnstraat

e-mail worden de namen en de e-mail

aangepast willen zien zoals dat is

ontbreken vooralsnog de financiën. Wel zijn

adressen van de ontvangers niet

gebeurd bij de Badhuisweg;

recent de meeste gaten en oneffenheden

weergegeven, dit in verband met de

aangepakt. Het blijft echter een “golvend

privacy van de geadresseerden.

e. Bewoners willen graag hun wensen
kenbaar maken aan de gemeente via een

wegdek”.

door de gemeente te organiseren
bewonersavond.
De brieven van bewoners van de

Mocht u in de toekomst dergelijke
informatie niet meer wensen te

Wij houden u op de hoogte via de

ontvangen dan volstaat een e-mail aan

contactpersonen en publicaties op website

info@wijkraaddesprengen.nl waarin u

of in Wijknieuws.

ons dat laat weten.

Cor Bouman

Cor Bouman

Aquamarijnstraat behelzen de slechte
toestand van het asfalt, waardoor de

WIJKRAAD DE SPRENGEN

De burgemeester duidde Theo van Swol in
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van Oranje-Nassau bij het noodgedwongen

ONZE ZORGDIENSTEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

verpleging
verzorging
huishoudelijke dienstverlening
ondersteunende begeleiding
12/24 uurs zorg via bemiddeling
terminale en palliatieve zorg
slaap- en waaknachten
dagopvang voor mensen met
beginnende Alzheimer

WIJKRAAD DE SPRENGEN

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!

Koningslijn 16 • Postbus 1448 • 7301 BR Apeldoorn
Telefoon: 055-355 98 01
info@thuiszorg-jacobs.nl • www.thuiszorg-jacobs.nl
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Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

Even voorstellen: de nieuwe stadsdeelmanager José Cvetanovic
Met één been in het stadsdeel en één been in het gemeentehuis

M

Mijn moeder komt uit Bergen op Zoom
en mijn vader uit Amsterdam. Zelf ben
ik geboren in Eindhoven. Je zou dus
zeggen; ‘weinig binding met
Apeldoorn’. Maar dat kwam later.

woonomgeving en namen wij het besluit om
uit de Randstad weg te gaan. Toeval bestaat
niet, de eerste vacature die mij onder ogen
kwam, was bij de gemeente Apeldoorn. Na de
baan volgde de aankoop van een huis: in een
kindvriendelijke straat in ‘de Sprengen’.
Inmiddels heb ik drie kinderen en wonen we

naar de Philipswijk bij Anklaar in de wijk

alweer ruim zeven jaar in het stadsdeel

Zevenhuizen. Mijn middelbare schooltijd heb

Noordwest. Na zeven jaar bij de afdeling

ik doorgebracht op het Katholieke Veluwsch

Personeel en Organisatie, laatstelijk als

College aan de Waltersingel.

senior beleidsadviseur, nu de overstap naar

Daar heb ik als stadsdeelmanager een

Toen ik opgroeide was er voor jongeren in

de functie van stadsdeelmanager. In de

belangrijke rol in.
Wat bij P&O goed werkte en ik ook zeker als

Apeldoorn nog maar weinig te doen.

afgelopen zeven jaar heb ik heel wat

Vandaar dat ik na het behalen van mijn

medewerkers en bestuurders leren kennen.

stadsdeelmanager van plan ben is: heel veel

diploma met opluchting afreisde naar ‘de

Wat mij altijd opvalt is de ‘vriendelijke’

lopen (dat zal nu wel fietsen worden) en

grote wereld’ in Nijmegen om daar

manier van met elkaar omgaan. Heel wat

rechtstreeks contact zoeken. Met één been

psychologie te gaan studeren. Een jaar later

anders dan in de Randstad waar alles toch

in het stadsdeel en met één been in het

volgde de overstap naar de studie

net wat scherper en competitiever gaat.

gemeentehuis staan.

geschiedenis aan de Erasmus Universiteit in

Als ik naar het stadsdeel Noordwest, kijk

Rotterdam.

dan zie ik een mooi, groen stadsdeel met

Goede relaties zijn in mijn ogen van groot

een aantal duidelijk verschillende wijken.

belang evenals het organiseren van veel, heel

Tijdens mijn studie had ik een bijbaantje in

Dat kan ook moeilijk anders want het

veel, open communicatie. Af een toe eens in

de Rotterdamse jeugdherberg. In het najaar

stadsdeel is groot: het bestrijkt het gebied

elkaars schoenen gaan staan en over elkaars

van 1991 kwam er opeens een hele

tussen de spoorlijn en het kanaal.

schouder meekijken en meedenken: kritisch

‘vloedgolf’ aan Joegoslaven in de

Uitgaande van de door u als bewoners zelf

maar constructief een vertrouwensrelatie

jeugdherberg logeren. Allemaal jongens die

opgestelde ‘Toekomstagenda’ en het daaruit

opbouwen. Ik heb er zin in. Heeft u als

probeerden niet in de oorlog verzeild te

voortkomende ‘Stadsdeelplan’, verdient de

wijkbewoner vragen of opmerkingen? Mail

raken. Daar was ook mijn man bij.

communicatie veel aandacht. Maar ook de

deze dan naar j.cvetanovic@apeldoorn.nl en

Na mijn studie ben ik gaan werken bij de

verkeersveiligheid. Er spelen enkele grote

in kopie naar uw wijkraad

Immigratie- en Naturalisatiedienst. Eerst als

kwesties zoals AGOVV en de Julianatoren

info@wijkraaddesprengen.nl. Want, zoals ik

zogeheten ‘beslisambtenaar’, later als jurist

maar ook kleinere op het gebied van

al zei: graag ‘veel en open communicatie’.

bij de afdeling HRM.

‘hangplekken’ of ‘hondenuitlaatplaatsen’.

Rotterdam is een leuke stad voor studenten

Allemaal relevant. Aan de gemeente en de

Tot ziens!

maar toen wij ons eerste kind kregen, keken

overlegpartners in het ‘Stadsdeelplatform’

José Cvetanovic, 055-5802012,

we toch wat kritischer naar de

de uitdaging om ze netjes af te regelen.

E-mail: j.cvetanovic@apeldoorn.nl

Website www.wijkraaddesprengen.nl

S

Steeds meer wijkbewoners weten de weg naar
deze site te vinden. De webmaster stelt alles in
het werk om de site actueel te houden.

bouwvergunningen worden vermeld.

Aan de website is een centraal e-mail adres

Reacties op de site kunt u doorgeven met

gekoppeld, dit is

het Reactieformulier zoals dat op de

info@wijkraaddesprengen.nl

website is vermeld. Uiteraard kunt u ook

U zou www.wijkraaddesprengen.nl als

schriftelijk reageren.

De webmaster,

startpagina op kunnen nemen, waardoor u

Het adres van de webmaster is

Cor Bouman

altijd bij het opstarten van uw

Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.

internetverbinding op deze site terechtkomt.

U kunt ook andere zaken doorgeven met

U als wijkbewoner kunt altijd zaken

het Reactieformulier, na verzending krijgt u

aandragen die u graag op de site vermeld

een automatische ontvangstmelding en

zou willen zien. Op verzoek van

nemen wij indien nodig contact met u op.

wijkbewoners is bijvoorbeeld onder Nieuws

Op de site is ook een formulier opgenomen

de rubriek Bouwzaken opgenomen, waarin

waarmee u zich kunt opgeven als lid van de

wekelijks de aangevraagde en verleende

wijkraad.
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leeftijd verhuisde ons gezin vanuit Eindhoven

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Mijn vader werkte bij Philips en op éénjarige

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
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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

Nationale straatspeeldag

D

Dit jaar deden 1100 wijken mee aan de
Nationale straatspeeldag. 1500 straten
waren afgesloten voor autoverkeer en
naar schatting 165.000 kinderen
konden die dag veilig buiten spelen.

regelen hun eigen stoepkrijt-kleurwedstrijd,
dat hoeven wij helemaal niet voor ze te
verzinnen. Het enige van belang is het
bieden van veiligheid en dat doet de
Gemeente. Kosteloos komen ze hekken
brengen en de dag erna weer halen. Borden

Zelfs kinderzender Nickelodeon was ‘uit de

met ‘doorgaand rijverkeer gestremd’

lucht’ tussen 13:00 uur en 17:00 uur.

worden keurig de dag van tevoren aan het

Volgend jaar is het voor de 20ste keer

begin en einde van de straat neergezet.

Nationale Straatspeeldag, op woensdag 10
juni 2009.

U hoeft maar twee dingen te ondernemen:

niet noodzakelijk om de dag tot een succes te

1. Vraag tijdig, bijvoorbeeld aan het begin

laten zijn. Het zijn vooral de kinderen die

van het schooljaar een formulier bij de

even vrij kunnen zijn midden op straat.

Gemeente voor het aanvragen van een

Wijkraad de Sprengen, wil ik namens

vergunning. Het is even wat invul werk,

kinderen en ouders heel hartelijk danken

maar als u het één keer heeft gedaan,

voor hun steun.

gaat het de jaren daarna veel makkelijker
(bewaar een kopie van uw aanvraag).
2. Neem contact op met Veilig Verkeer

Zet u het alvast in uw agenda? Woensdag
10 juni 2009 Nationale Straatspeeldag
Karin Oostveen – Naudin ten Cate

pakket toegestuurd met o.a. ballonnen,

Boszichtlaan

petjes, afzetlint en tips.
Meer informatie over de straatspeeldag kunt
Dat is alles! De rest is aan de kinderen. Wat

u vinden op www.veiligverkeernederland.nl

stoepkrijt en lekker alle fietsjes, skelters,
ballen e.d. uit de kast.



Wilt u heel graag iets extra’s doen, dan kunt

Nieuwe leden

u bijvoorbeeld subsidie aanvragen via

Wilt u zich aanmelden als lid van de

Wat zou het leuk zijn als meer mensen in

Wijkraad de Sprengen. De hoogte hiervan is

Wijkraad De Sprengen dan kunt u dat

onze wijk deze dag voor hun kinderen,

afhankelijk van het aantal straten in de wijk

als volgt doen:

buurtkinderen of kleinkinderen gaan

die mee doen. Wij hebben er tot nu toe

G

organiseren! Het is voor de kinderen een

ieder jaar dankbaar gebruik van mogen

onvergetelijke dag en u geeft er een prima

maken en hierdoor hebben we slingers,

signaal mee af: er wonen kinderen in deze

schmink, limonade, versnaperingen en

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

G

Door dit op te sturen naar Wijkraad

wijk! Ook wij staan ieder jaar weer te kijken

schepijs kunnen aanschaffen en

De Sprengen, Postbus 10057,

van het grote aantal kinderen in de straat.

spelmaterialen kunnen huren bij Accres.

7301 GB Apeldoorn

Men weet natuurlijk wel dat er kinderen

Een andere mogelijkheid is dat u met

wonen, maar zoveel tegelijk op straat is

buurtbewoners wat geld bij elkaar legt voor

bijzonder.

bijvoorbeeld het huren van een
springkussen, maar vanzelfsprekend is zoiets

G

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

G

Door het invullen van het formulier

Hoe gaat dat nou in zijn werk, een

Lid worden op de website

Straatspeeldag organiseren? Eigenlijk hoeft

www.wijkraaddesprengen.nl,

u op een paar kleine initiatieven na niet

U ontvangt dan automatisch een

veel te doen. De kinderen vinden het

bevestiging.

namelijk allang best als ze hun eigen gang
mogen gaan op straat. We hebben het één

Naam:

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

keer groots aan willen pakken, met een
thema (‘Oudhollandse spellen’) en taken

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

voor iedereen. Wie begeleidt welk spel, hoe
laat en waar? Maar toen de eerste kinderen

Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

uit school kwamen werd al snel duidelijk
dat dit hun dag is. Ze huppelen lekker rond,

Plaats:

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

doen een crosswedstrijdje op de fiets,
Telefoon:

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

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Straatspeeldag. U krijgt dan een leuk

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Nederland en geef uw straat op voor de

WIJKRAAD DE SPRENGEN
WIJKNIEUWS
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Soerenseweg 68
Tel. 5415410
Kijk ook op www.schoonheidssalontotalcare.nl

Roparunhuis – ‘kLeef-huis

O

Op 30 juni jl. werd er in het Roparunhuis, misschien nog beter bekend als
‘kLEEF-huis, een expositie geopend van door de gasten van het huis gemaakte
schilderijen, aquarellen etc. Deze bijeenkomst werd door een groot aantal
gasten(regelmatige bezoekers) van het ‘kLEEF-huis en introducés van de gasten
bijgewoond. Namens de gemeente was aanwezig de wethouder Paul Blokhuis.
Naderhand stelde ik hem de volgende vragen waarop ik zeer positieve
antwoorden van hem kreeg.
instantie is “de drempel” hoog. Hoe kunnen
gemeente en wijkraad bijdragen om die

als dat positief is, wat wij uit jouw

drempel te verlagen?

Hoe heb je persoonlijk de avond ervaren en

toespraak op 30 juni wel begrepen hebben,

Er worden gelukkig al erg veel mensen

wat is jouw mening over de tentoonstelling,

mogen zij dan ook op een jaarlijkse bijdrage

bereikt. Het werk zal nog meer dan nu

zoals die werd geopend op 30 juni?

van de gemeente rekenen, voor hun enorm

gepromoot moeten worden. Dat kan in de

Het was een bijzonder gebeuren. Ik waardeer

goede inzet en werk?

eerste plaats door mond op mond reclame,

het werk van Stephan Peters en Susan

Ik ben na diverse bezoeken en gesprekken erg

maar er zijn ook andere manieren voor, zoals

Nieboer enorm. Onder hun leiding zie je

positief over het werk van ‘kLEEF. Ik ben

de krant en Omroep Apeldoorn. De

mensen de mooiste producten maken. Daar

onder de indruk van het goede werk dat door

publieksprijs die ‘kLEEF in het kader van de

kunnen de “docenten en leerlingen” echt trots

een groot aantal vrijwilligers wordt gedaan

Louise de Brauwprijs (onze Apeldoornse

op zijn. Dit moeten ze elk jaar doen.

voor een heel speciale doelgroep, die dit ook

vrijwilligersprijs) kreeg heeft ook mooi

Geweldig om te zien dat mensen in dit huis

erg waardeert. Binnenkort ga ik het college

publiciteit opgeleverd. Misschien is het een

niet alleen met lotgenoten en vrijwilligers

van B & W voorstellen ‘kLEEF een redelijk

idee een ledenvergadering van de wijkraad

kunnen praten, maar ook dingen samen

forse subsidie te verstrekken, in elk geval voor

en ook andere activiteiten in het pand van

doen. Zoals schilderen, maar ook muziek

de eerstkomende jaren. In de gemeenteraad

‘kLEEF te organiseren. Ook een drukbezochte

maken en koken.

is ook veel sympathie voor deze organisatie.

expositie kan de drempel misschien

Verder verwijs ik nog graaf naar het artikel

verlagen. Mensen moeten als het ware zelf

“Mag ik u iets vragen?’ en naar ‘Yvonne’s

Zoals bekend ervaren de gasten en hun

voelen welke warmte het huis uitstraalt.

column’ elders in dit blad.

familieleden de opvang zoals zij die in ‘kLEEF

Aparte aandacht verdient wat mij betreft

krijgen als zeer positief, maar in eerste

het vinden van allochtone gasten.

D

De Vereniging Oud Apeldoorn
organiseert in samenwerking met
Apeldoorner Joop Masselink een
tentoonstelling over het gebied De
Nieuwe Enk. Die wordt gehouden op
zaterdag 25 en zondag 26 oktober in
het Woon - en zorgcentrum De Goede
Reede aan de Robijnstraat 8.

WIJKNIEUWS
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Cor Bouman

Expositie over de Nieuwe Enk

Donaties

Masselink’s familie stamt uit deze buurt. Hij
heeft in enkele jaren een prachtige
verzameling van foto’s, krantenverhalen en
andere publicaties aangelegd die een
uitstekend beeld voren van de manier van

Een financiële bijdrage, waarmede
onder meer een deel van de uitgave
van Wijknieuws kan worden
bekostigd, is van harte welkom.

leven en werken in dit gebied. Hij heeft tal van

U kunt uw bijdrage overmaken op

voormalige bewoners of familieleden daarvan

bankrekening 52.45.81.541 van

bezocht die hem veel van verhalen hebben

Wijkraad De Sprengen.

verteld over het wel en wee in deze buurt.

Bij voorbaat dank. De afgelopen

Dit gebouwencomplex ligt midden in de

maanden ontvingen wij de

voormalige wijk die bekend stond om zijn

Al eerder heeft Masselink zijn materiaal

volgende bedragen, waarvoor wij

eenvoudige bewoners die moesten

geëxposeerd. Dat was in Ugchelen. Maar

de geefsters/gevers zeer

ploeteren om aan de kost te komen.

sinds die keer heeft hij zijn collectie

erkentelijk zijn.

opnieuw aanzienlijk uitgebreid. Bezoekers
zullen zich de ogen uitkijken en er achter

Datum

Initialen:

Euro

komen dat het leven in deze buurt verre van

30-05-08

J.E.V-K.

20,00

gemakkelijk was. Masselink kan daarbij

10-06-08

J.V.

10,00

tekst en uitleg geven. De expositie is beide

16-06-08

J.R.W.

25,00

dagen open van 10.00-17.00 uur.

03-07-08

K.E.B.B.

25,00

De entree is gratis.

15-07-08

E.W.

10,00

23-07-08

C.B.v/d K .

20,00

Joop Masselink tijdens eerdere
tentoonstelling in Ugchelen.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Hoe staat de gemeente tegenover de

subsidieaanvraag van de Stichting ‘kLEEF en

“Mag ik u iets vragen…?”

D

Daar stond ik dan, in het “Roparunhuis Auke van der Veen” van de “Stichting ‘kLEEF!”.
Wat onwennig, voorzichtig om mij heen kijkend naar hoe de mensen, die er waren,
zich gedroegen. Moet ik hier ernstig zijn, zachtjes en serieus praten?
Cor Bouman en ik waren hier, als afvaardiging van het Wijkraadbestuur, op
uitnodiging aanwezig. Paul Blokhuis, wethouder in Apeldoorn, zou vanavond
de expositie van teken- en schilderwerken, gemaakt door de gasten van
het inloophuis, met een feestelijk woord openen.

Ik was wat aan de vroege kant en er moest natuurlijk

En zo maakte ik contact met Suzan Rappoldt.

eerst een kopje koffie gedronken worden. Dat gaf mij de

Voor mij stond een lange slanke vrouw die

tijd rustig om mij heen te kijken. Het was druk, gezellig

mij aankeek met een blik van “meen je dat

druk, ja warempel het was gezellig...ik zag lachende

nou, vind je hem echt zo mooi?”. Suzan

gezichten, ik hoorde drukke gesprekken en wat ik voelde

begon op een rustige manier te praten over

was saamhorigheid!

haar ervaring in het inloophuis en over de

WIJKRAAD DE SPRENGEN

schilderlessen en over wat er nog veel meer

omgeving. Natuurlijk wilde hij een ochtend

te doen was. Ik hoorde mezelf de bekende

in de week vrij maken, natuurlijk wilde hij

vraag stellen; “Wil je meewerken aan de

deze mensen begeleiden, graag zelfs! En zo

rubriek: "Mag ik u iets vragen?” en dan het

ging hij aan het werk; het bleef niet alleen

liefst een gesprek samen met de

bij het technisch begeleiden, hij draagt

schilderdocent en de coördinator, want van

onderwerpen aan, hij bouwt, samen met de

jullie verhaal wil ik zo heel graag meer

gasten, een veilige sfeer waarbinnen men

mensen deelgenoot maken”.

zich kan ontplooien. Hier uit voort vloeit een

En zo zit ik een kleine week later aan de

sterke verbondenheid met elkaar.

koffie in de huiskamer van het inloophuis. Bij

WIJKNIEUWS
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Als ik Stephen vraag

mij aan tafel zitten: Suzan Rappoldt, Helene

hoe hij met de emoties

Enthoven en Stephan Peters, alle drie

omgaat die er

verbonden met de “Stichting ‘kLEEF!” maar

ongetwijfeld binnen de

ieder op een wel heel eigen wijze!

groep zijn, zie ik hem

Suzan Rappoldt maakt deel uit van de

serieus nadenken over het antwoord. “Ik ben

nabestaandengroep, Helene Enthoven werkt

geen therapeut, ik geef schilderles” zegt hij,

als coördinator en Stephan Peters als

“natuurlijk zijn er emoties maar heel vaak

beeldend kunstenaar in het Roparunhuis.

vangen de gasten dit met elkaar op. Dit kan

Ik was met een totaal verkeerd beeld hier binnen gestapt

Stephan neemt me in zijn verhaal mee naar

dus alleen maar als er een veilig sfeer en die

en wist ook niet hoe snel ik dat beeld moest omdraaien

ruim drie jaar geleden, hij kreeg toen het

sterke verbondenheid is waar ik het net over

van serieus naar gezellig! Vanavond was het gezellig en

verzoek of hij iets kon betekenen voor de

had! Zo af en toe stuur ik wel een beetje

morgen waarschijnlijk ook en de dag daarna misschien

gasten van het “Roparunhuis”. Er was een

maar meer ook niet.

ook wel, dat was het goede beeld!

schildergroep actief maar men miste iemand

Wij als begeleiders krijgen natuurlijk ook wel

Paul Blokhuis sprak mooie woorden en had oprechte

die hen technisch kon begeleiden. Het sprak

opvang en begeleiding maar ik heb echter

belangstelling voor de kunstwerken die gemaakt waren

Stephan erg aan omdat hij, binnen zijn

nog nooit grote problemen door dit werk

door de gasten van het inloophuis. Samen met de gasten

familie- en vriendenkring, van heel dichtbij

ondervonden.” Stephan vertelt verder dat hij,

liepen wij door het huis en ik keek mijn ogen uit. Ik had

had mee gemaakt wat voor invloed kanker

door middel van zijn lessen, zich inzet om de

het gevoel alsof ik in een klein museum liep. Ik vond het

kan hebben op iemands leven en zijn of haar

gasten te motiveren om ook in de toekomst

gevoel van saamhorigheid terug in een doek dat boven de

te blijven kijken. Natuurlijk is dit niet altijd

“bar” hing; gemaakt door meerdere gasten tijdens een

even gemakkelijk maar als je in de kunst een

workshop, ieder had zijn eigen gevoel/emotie er in weer

uitlaatklep wilt vinden is het goed als je ook

mogen geven. Mijn fantasie maakte overuren bij dit doek!

aan de dagen na vandaag durft te denken.

Plotseling werd mijn blik gegrepen door een kunstwerk
dat, een beetje achter in de gang, hing; een uil staarde

Stephen voelt zich fijn in het werk dat hij met

mij aan en ik kreeg de neiging om hem over zijn

zijn schildersgroep doet: “de groep voelt als

verenpak te gaan aaien. Elk veertje tot in de details

familie” zegt hij.

getekend, ik was bijna gehypnotiseerd door zijn grote
gele ogen. “Dit is zeker werk van de docent?” vroeg ik

Familie… zo moet het voor Suzan Rappoldt

Helene Enthoven, de coördinator van het Roparunhuis.

hebben gevoeld toen zij kennis maakte met

“Nee hoor, een van de gasten heeft dit gemaakt, wacht

de mogelijkheden die het Roparunhuis biedt.

even ik zoek haar op.”

Haar man was, na een zwaar ziekbed, aan

kanker overleden en zij bleef samen met

aantal aan medewerkers (bijv. docenten,

haar jonge kinderen achter. In eerste

klusjesmensen). Mensen die zich volledig

activiteiten onder andere nordic walking, yoga, een
kookclub voor mannen, het zangkoor, lunches, massage,

instantie zocht zij voor haar kinderen steun

inzetten om dat “warme bad” gevoel waar

tai chi en schilderen. Ook worden er regelmatig

in het Roparunhuis maar uiteindelijk vond zij

Suzan het over had, te behouden.

workshops gegeven. Al met al te veel om op te noemen.

ook, de oh zo nodige, steun voor haar zelf. Zij

“Het verhaal voor een inloop huis voor

We zijn dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur.

kwam in contact met lotgenoten en niets is

kankerpatiënten en hun familie begon in

De deelname moet natuurlijk laagdrempelig blijven. We

beter dan praten met lotgenoten, “het

september 2004 aan de Koninginnelaan”,

vragen daarom slechts een kleine vergoeding voor alle

vertelt Helene mij. In maart 2006 werd het

activiteiten en de koffie en de thee is gratis. Het vraagt

huis aan de Vosselmanstraat 4 aangekocht

veel organisatietalent om alles met gasten en

gespreksgroep terecht en dat luchtte haar

en ingericht door de Stichting Roparun.

vrijwilligers in goede banen te leiden. Het is belangrijk

enorm op, “gedeelde smart is halve smart,

Roparun is een jaarlijks terugkerende non-

dat er naast de directeur nog een betaalde kracht bij

dat is echt waar!”.

stop estafetteloop van Parijs naar Rotterdam
waarbij mensen, in teamverband, een

behoefte aan wat voorzichtige activiteiten

sportieve prestatie leveren om op die manier

die in huis aangeboden werden, dat werd

geld op te halen voor mensen met kanker.

het schilderen en Tai Chi (Chinese

De heer en mevrouw Auke en Anneke van

bewegingsactiviteit). Ze ontdekte een

der Veen sponsoren jaarlijks met een vast

verborgen talent bij zichzelf, ze kan namelijk

bedrag het “Roparunhuis Auke van der Veen”

zeer verdienstelijk schilderen. Het begon met

op een zeer royale wijze. Voeg deze twee

wat tekenen en schetsen met houtskool,

gulle gevers bij elkaar en je hebt de naam

daarna kwam een van haar kinderen met

verklaard. De hele organisatie staat onder

het voorbeeld van de uil (waar ik al eerder

het bestuur van de “Stichting ‘kLEEF!”. De

over had). Een waar kunstwerk, zeker voor

dagelijkse leiding is in handen van de

iemand die nog nooit iets gedaan heeft op

directeur Annemieke Simonis.

teken- en schildergebied.

Toch zijn met voorgaande genoemde giften
de kosten niet dekkend, de exploitatie moet
uit eigen middelen komen en dat hakt er
behoorlijk in! Daarom blijft er druk bestaan

komt. Of dit haalbaar is, hangt van de subsidie af.

om de lijst van sponsoren uit te breiden.

Ik sla mijn blocnote dicht, ik ben volledig overtuigd van

Er ligt een aanvraag voor subsidie bij de

het goede werk dat al deze vrijwilligers doen voor

gemeente. Hopelijk krijgen we binnenkort

mensen die, op wat voor wijze dan ook, geconfronteerd

een definitieve toezegging. De wethouder

worden met kanker. Een ziekte die niet kijkt naar rijk of

Paul Blokhuis draagt ons huis een warm

arm, oud of jong, blank of zwart! Ik duim voor ze dat Paul

hart toe.

Blokhuis, en nog veel anderen, de zon laten schijnen over

Onlangs hebben we de Louise de Brauw

het “Roparunhuis Auke v.d. Veen”.

publieksprijs gewonnen voor het meest
bijzondere vrijwilligersproject in Apeldoorn.
Af en toe gaat Suzan mee als de groep op

De cheque van ¤ 500 is meer dan welkom,

excursie gaat, zoals naar een expositie van

maar het is ook belangrijk dat de mensen in

werken van Jeroen Krabbé in Zwolle of de

Apeldoorn ons huis kennen en waarderen.

laatste keer naar de “Levenstuinen van Groot

Kanker wordt steeds meer een chronische

Hontschoten” waar men met elkaar een

ziekte en de vraag naar ondersteuning voor

groot schilderwerk maakte.

zowel gasten als hun naaste familieleden
neemt toe. Het belangrijkste dat we kunnen

Suzan ziet er nog kwetsbaar uit maar in haar

bieden is aandacht, tijd en warmte.

ogen sprankelt weer levensvreugd. “Dat

Daarnaast speelt lotgenotencontact een

klopt” zegt ze “ik kan me weer verheugen op

grote rol. Ook voor informatie kunnen

iets en dat gevoel was ik lang kwijt”.

mensen bij ons terecht. Het begint vaak met

Ik zie Helene Enthoven glimlachen als Suzan

koffie en je verhaal kwijt te kunnen. Als men

zegt dat ze zich weer kan verheugen op iets!

eenmaal over die drempel heen is, zijn daar

Draagt u het werk van de “stichting “kLEEF! een warm

Deze uitspraak moet haar als muziek in de

nog veel meer mogelijkheden: op

hart toe, kijk dan eens op hun site, u vindt er alles over

oren klinken. Als coördinator van het

maandagmorgen de inloopochtend met een

de mogelijkheid van donaties!

Roparunhuis heeft zij te maken met

thema; de thema-avonden, de

http://www.stichtingkleef.nl/

ongeveer 80 vrijwilligers; 40

gespreksgroepen voor mensen met kanker,

gastvrouwen/heren en ongeveer een zelfde

nabestaanden en partners. En verder de

gewoon even binnenlopen voor een kopje

Yvonne Boersma-Gordijn
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Vanuit de gespreksgroep kwam bij haar de

WIJKRAAD DE SPRENGEN

voelde als een warm bad toen ik binnen
kwam” zegt ze. Ze kwam in een

Van de Wijkagent
Beste Wijkbewoners,

WIJKRAAD DE SPRENGEN

I
WIJKNIEUWS

14

In dit stukje wil ik wat aandacht schenken

Als je als politieagent naar een verjaardag

aan snelheid. De meeste klachten die ik

gaat, wordt je regelmatig aangesproken op

vanuit De Sprengen krijg, betreffen klachten

‘kinderachtige’ snelheidsbekeuringen.

over snelheid. Al meer dan een jaar staat er

Natuurlijk is het vervelend om een

een snelheidspaal aan de Jachtlaan,

bekeuring te krijgen voor te snel rijden

tegenover het Lyceum. De meeste van u

maar zijn die bekeuringen altijd

zullen deze vast al wel gezien hebben. Deze

kinderachtig? Te hard rijden kan ook grote

paal flitst trouwens niet; het is een digitale

consequenties hebben in het verkeer.

paal. De verwerking hiervan gaat ook een

Wat veel mensen bijvoorbeeld niet weten is

stuk sneller. Vaak zal de boete binnen een

dat als de snelheid verdubbeld wordt, de

Afscheid

week op de mat liggen. De paal is actief

remweg verviervoudigd wordt (exclusief

Hoewel ik pas sinds februari j.l. als

sinds 7 juli 2008. Voor die tijd had hij slechts

reactietijd). Als je 50 km per uur rijdt heb je

wijkagent aan het werk ben, ga ik u nu ook

een preventieve functie.

onder normale omstandigheden 25 meter

al weer verlaten. Van tevoren was het

Tot 13 augustus heeft de paal 2089 keer een

nodig om stil te staan, (inclusief een

duidelijk dat ik in elk geval voor een periode

snelheidsovertreding waargenomen. Dit

seconde reactietijd). Als je 60 km per uur

van een half jaar als wijkagent mocht

komt neer op ruim 400 overtredingen per

rijdt heb je onder normale

werken in deze wijk. Het blijft bij een half

week, bijna 60 per dag. Helaas heb ik geen

omstandigheden, (inclusief een seconde

jaar in Berg en Bos en De Sprengen. In

cijfers van het aantal auto’s dat de paal

reactietijd), 34 meter nodig om stil te staan.

oktober begin ik als wijkagent in De Heeze

heeft gepasseerd en ik weet dus ook niet

Het mag duidelijk zijn dat bij een plotseling

en omgeving. Ik heb met veel plezier in uw

hoeveel procent er te hard rijdt. Feit is in elk

overstekende voetganger deze 9 meter een

wijk gewerkt en heb er veel geleerd.

geval wel dat deze paal ter hoogte van een

groot verschil maken. Vooral omdat de

Wie mijn opvolger wordt is nu nog niet

drukke school staat. Ook is het een plek

meeste snelheid er in de laatste meters

helemaal duidelijk. Op korte termijn zal dit

waar regelmatig aanrijdingen gebeuren.

wordt uitgeremd.

bekend worden. Ik verwacht dat hij zich
voor zal stellen in het volgende wijknieuws.

Uitslag Waar was dit in vorig nummer

W

Wij ontvingen heel veel inzendingen
van wijkbewoners. De juiste locatie
was Badhuisweg. De juiste
omschrijving voor wat er in het
gebouw gevestigd was: Badhuis en om
helemaal volledig te zijn daarnaast
een zweminrichting/zwembad.

Met vriendelijke groet,
Jaap Zandvliet
Jachtlaan 191-193, Tel.0900-8844
E-mail Jaap.Zandvliet@no-gelderland.politie.nl

Hoe kunt u
ons bereiken?

We ontvingen een groot aantal goede

Sprengenweg waar nu Sprengeloo is

oplossingen. Helaas kunnen maar 2

gevestigd. Bij het zwembad waren twintig

personen winnaar zijn van de Iris cheque
met een waarde van € 15,00. Dit zijn:

kleedkamertjes aanwezig, van gemend
zwemmen was in die dagen nog geen sprake,

U kunt ons bereiken op de volgende

mevrouw I.A.W. Lugtenburg-Hulleman,

stel je voor! Als ik goed ben geïnformeerd

manieren:

De Hegge 83 en mevrouw Th.van Reekum-

waren er verder vier badkamers aanwezig

Per brief:

Vennink, Burg. des Tombeplein 121.

voor de wekelijkse? wasbeurt.

Postbus 10057, 7301 GB Apeldoorn

Het zwembad was dagelijks geopend vanaf
Het badhuis en zwembad, het eerste

1 mei tot 1 oktober. In 1903 werd de bad- en

Per telefoon:

zwembad in Apeldoorn, is ontstaan in 1883

zweminrichting aangekocht door de

055-3558176,

uit een particulier initiatief. Initiatiefnemer

gemeente Apeldoorn. In 1915 werd een

bij voorkeur tussen 08:00 en 11:00 uur

was C.M. Gardenier. Voor de financiering

grootscheepse verbouwing uitgevoerd.

werden aandelen geplaatst en verder werd

Op 6 juli 1918 werden er schoonspring

Via de website:

een beroep gedaan op de gemeentekas. Het

wedstrijden gehouden. In de zeventiger

www.wijkraaddesprengen.nl,
Reactieformulier invullen en verzenden.

water voor het badhuis werd aangevoerd

jaren kwam er een einde aan het badhuis

via de Dorps- of Badhuisbeek en voorzag

om plaats te maken voor het

ook de beide bassins van kristalhelder water.

appartementencomplex De Thermen.

Het koude water werd enigszins
voorverwarmd in een bekken aan de

Via E-mail:
info@wijkraaddesprengen.nl

Cor Bouman

Thoma-TBB Makelaars
brengt droomhuizen dichterbij

Wij zijn u graag van dienst!

Loolaan 1
7314 AA Apeldoorn

T
E

055 52 60 888
apeldoorn@thoma.nl

www.thoma.nl
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