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Bestuursleden:

Van de voorzitter:
December 2008

G. Luijten

Beste wijkbewoners,

(Voorzitter)
Sinterklaas is weer terug naar Spanje, kerst en nieuwjaar
liggen voor ons en net als voorgaande jaren vraag ik u te

C. Bouman

familie feesten en gezelligheid alleen zijn en wat extra

Penningmeester)

aandacht van mede wijkbewoners best kunnen gebruiken.

R. Boekhold
(Bestuurslid)

E. van Engelen
WIJKRAAD DE SPRENGEN

(Bestuurslid)
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denken aan die mensen uit onze wijk die in deze tijd van

(Secretaris/

In ons vorige Wijknieuws deden we een oproep aan de

iedere bestuursvergadering een uurtje aanwezig zal zijn om

bewoners van onze wijk om zich aan te melden als

de belangrijkste zaken uit onze wijk door te spreken.

kandidaat voor een bestuursfunctie, in tegenstelling tot

In deze uitgave kunt u o.a. ook lezen over Bloembollen op de

eerdere oproepen hebben zich deze keer een viertal

Waltersingel, de foto-expositie in de Nieuwe Enk, de rubriek

kandidaten aangemeld. De eerste gesprekken hebben

“Van de stadsdeelmanager”, de bomen aanplant bij het

inmiddels plaats gevonden, onder het kopje “even

Walterboscomplex, nieuwsfeiten per E-mail, Hoe gevoeliger

voorstellen” stelt Joyce Snel zich aan u voor, zij zal als

de mens en natuurlijk weer een verhaal uit onze wijk van

aspirant bestuurslid de komende tijd mee gaan draaien met

onze energieke verslaggeefster en columniste Yvonne

het bestuur, tijdens de jaarvergadering zal zij dan worden

Boersma-Gordijn onder het kopje “Mag ik u iets vragen..?”

voorgedragen om, na goedkeuring van de leden, deel te

en “Yvonne’s column”.

nemen in het bestuur. Het bestuur is blij met de inbreng

Aan het eind van dit jaar wil ik de adverteerders weer

van Joyce en wenst haar veel succes. Met de overige

danken voor hun steun en de hoop uitspreken dat de

aanmeldingen worden op dit moment, in volgorde van

financiële crisis hun deur voorbij zal gaan. Uit ervaring weet

aanmelding, in een kennismakingstraject gekeken of er

ik dat het met onze adverteerders goed zaken doen is en ik

Y. Boersma-Gordijn

“chemie” tussen bestuur en kandidaat bestaat, zodat de

raad u allen aan wanneer u producten of diensten nodig

(Bestuurslid)

kandidaat zo snel mogelijk volop mee kan gaan draaien in

heeft eerst in uw directe omgeving bij onze adverteerders

het bestuur. In het volgende wijknieuws hopen wij opnieuw

te rade te gaan. Want wat je ver haalt is zeker niet altijd het

één of twee aspirant bestuurslid/bestuursleden aan u voor

lekkerst.

te kunnen stellen. In deze uitgave van Wijknieuws stelt onze

Ik wens u veel leesplezier en mede namens de overige

J. Snel

nieuwe wijkagent Ronald de Man zich aan u voor, het

bestuursleden wens ik u fijne feestdagen, een prettige

(kandidaat bestuurslid)

bestuur heeft inmiddels uitvoerig met Ronald gesproken en

jaarwisseling en alvast een goed begin van 2009.

de problematiek, voor zover in onze wijk aanwezig, met
hem besproken. De afspraak is gemaakt dat Ronald bij

Ger Luijten

Colofon:

Adressen:
Wijkraad De Sprengen

R. Boekhold, Bestuurslid

Gemeente Apeldoorn:

Wijknieuws is een uitgave van Wijkraad De Sprengen,

Postbus 10057

Jacob Catslaan 3, 7314 LX

De buitenlijn is een gratis

verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis verspreid bij ruim

7301 GB Apeldoorn

Telefoon 055-3556003

telefoonnummer waar
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www.wijkraaddesprengen.nl

burgers en instellingen
E. van Engelen, Bestuurlid

terecht kunnen voor het
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Aquamarijnstraat 33, 7314 HW

melden van problemen op

Cor Bouman

Cor Bouman

Bestuursleden:

Telefoon 055-5430961

het gebied van wegen,

Y. Boersma-Gordijn

Yvonne Boersma-Gordijn

G. Luijten, Voorzitter

Mobiel 06-54211467

groen, milieu, straatmeubilair,
zwerfvuil, verlichting en

Redactieadres:

Lay-out:

Telefoon 055-3550088

Y. Boersma-Gordijn,

vernieling.

Cor Bouman
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Mobiel 06-50868553

Bestuurslid

De buitenlijn is op werk-

Planetenlaan 15

Apeldoorn

Meibloem 13, 7322 TM

dagen tussen 08:00 en

7314 KA Apeldoorn

Telefoon 055-3564141

17:00 uur bereikbaar via

info@wijkraaddesprengen.nl
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C. Bouman
Secretaris/Penningmeester

Druk:

het gratis telefoonnummer

Advertenties:

Drukkerij Thieme

0800-5802222.

Cor Bouman

Deventer

Planetenlaan 15, 7314 KA

J. Snel,

Telefoon 055-3558176

Kandidaat bestuurslid

Mobiel 06-39027456
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Ronald de Man
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Yvonne’s column
thuissituatie opnemen
klinkt zo eenvoudig maar
dat is het echt niet. Voor
de gastouder maar ook
voor het gastkind is het
soms hard werken.

oktober Melina Bois zich bij mij meldde.

Cultuurverschil is waar het

Melina is een Argentijns meisje van 18 jaar

telkens weer om draait; we

dat voor een jaar te gast is in Nederland.

moesten meestal om dat

Apeldoorn en directe omgeving is haar

verschil lachen, maar we hebben

thuisbasis. Er zijn hier al heel wat deuren

ons er ook aan geërgerd, af en toe

voor haar open gegaan en bij een aantal

voelden we ons door het

maken in bijvoorbeeld
de regels van het huisgezin, de

gezinnen had ze maandenlang gastvrij

taalprobleem onbegrepen maar

gewoonten in - maar ook de gevaren van -

onderdak. Nu was het mijn beurt om haar

meestal leerden we van elkaar en hadden

een ander land, het lesrooster van de

we het grootste plezier met elkaar!

nieuwe school, de maaltijden op andere

Melina kwam, op uitnodiging van

tijden met de vreemde gerechten, het

En zo stond ze, met volle bepakking, bij mij

Rotaryclub Noord, in februari van dit jaar

omgaan met heimwee enz. De taal en de

naar Nederland. Het doel van deze

cultuurverschillen staan dan als een

Internationale Jeugduitwisseling is de

levensgrote barrières tussen de gastouders

bevordering van wederzijds begrip en

en het gastkind in. Op deze momenten

vriendschap tussen jongeren uit

wordt vaak de hulp in geroepen van een van

verschillende landen. Bij de langere

de jongeren die ook mee heeft gedaan aan

uitwisseling (van een jaar) is ook aanleren

een dergelijk uitwisselingsprogramma en in

van de vreemde taal en inzicht in de andere

het land van het gastkind heeft gewoond.

cultuur een belangrijke doelstelling van de

Geweldig als je dan ziet hoe deze jonge

uitwisseling.

mensen met elkaar communiceren! Grenzen

voor de deur aan de Mercuriuslaan, haar

In februari van dit jaar stapte er een moedig

vervagen, en zo hoort het!

tweede gastgezin in de wijk de Sprengen! Ik

meisje de aankomsthal van Schiphol

Wilt u weten hoe een 18 jarige Argentijnse

zwaaide de deur wijd voor haar open. “Voor

binnen. Een kind nog, zonder reiservaring en

(denk aan prinses Maxima) tegen

jou is er plaats in deze herberg”, zei ik als een

net klaar met de middelbare school. Haar

Nederland aankijkt, welke dingen ze raar

warm welkom. Vervolgens moest ik het

Spaans was uitstekend, haar Engels zwaar

vindt aan de Nederlanders, wat ze echt niet

woord “herberg” opzoeken in het

onder de maat en haar Nederlands zat nog

lust, wat ze heel mooi vindt van ons land,

woordenboek Nederlands/Spaans en daarna

stevig verpakt in haar woordenboek. Maar

hoe ze de taal heeft geleerd, hoe het haar

in eenvoudig woorden uitleggen wat ik met

ze lachte van oor tot oor en had duidelijk zin

op school is vergaan? Lees dan: “Mag ik u
iets vragen..?” verderop in dit blad.

deze zin bedoelde! U begrijpt dat de clou van

in wat haar te wachten stond.

deze opmerking er al aardig af was tegen de

Voor het eerste gastgezin is het een pittige

tijd dat ze het helemaal begreep!

“opgave” om een jaarkind wegwijs te

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Ik moest aan deze tekst denken toen, begin

een maand onderdak te geven.



Zomaar een “vreemd”
kind in je eigen
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U zult vast wel eens van de volgende
tekst gehoord hebben: “Er was voor
hen geen plaats in de herberg”. Tijdens
de komende Kerstvieringen zal deze
tekst door heel veel mensen gelezen
of gehoord worden.

Yvonne Boersma-Gordijn

Nieuwe leden

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wilt u zich aanmelden als lid van de Wijkraad De Sprengen

Adres

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

dan kunt u dat als volgt doen:

 Door strookje hiernaast af geven bij één van de op pagina 2 genoemde adressen.
 Door dit op te sturen naar Wijkraad De Sprengen,

Postcode:

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

Postbus 10057, 7301 GB Apeldoorn

Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

wilt u wel onderstaande gegevens vermelden.

Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.wijkraaddesprengen.nl, U ontvangt dan automatisch een bevestiging.

E-mail:

 U aan te melden per e-mail, adres is info@wijkraaddesprengen.nl,
 Door het invullen van het formulier Lid worden op de website

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

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

WIJKNIEUWS
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audio- en videospecialist
was- en droogmachines
elektrische apparaten

eigen technische dienst
vrijdag koopavond

Bloembollenweitjes op de Waltersingel

Z

Zo heb ik het projectje genoemd dat ik
voor de Triënnaleprijs van de gemeente
Apeldoorn heb ingestuurd. De
opdracht was om je omgeving
fleuriger te maken en daar ook de
buurt bij te betrekken. De keuze voor
bloembollen die verwilderen en dus
ieder jaar terugkomen was gauw
gemaakt. Ieder jaar bestel ik bollen bij
kwekerij van der Zalm en hoewel ik mij
probeer te beperken, heb ik altijd
teveel, dan plant ik ze maar boven
elkaar in de tuin of in de groenstrook
voor mijn deur.
In de catalogus van de genoemde kwekerij
om de veldjes heen zou maaien. Met de

door Cor Bouman met de vraag of ik een

verwilderingsbollen gedurende de hele

catalogus in de hand berekend hoeveel de

artikel voor Wijknieuws hierover wilde

periode grote perken verfraaiden. Als mijn

2000 verwilderingsbollen zouden gaan

schrijven.

tuin grote zonnige plekken had dan kon ik

kosten. Het deelnameformulier ingevuld en

Eind oktober heeft de gemeente de bollen

ook zo iets doen maar helaas.

ingeleverd.

besteld en op 8 november was het plantdag.

De Triënnaleprijs biedt mij een mogelijkheid

Ik heb steeds vertrouwen gehad in dit project

De buurt moest zelf de bollen planten. Een 7-

om buiten de grenzen van mijn tuin te

dat slechts een paar procent kost van het

tal sterke mannen ging plaggen steken en

treden. Ik woon aan het driehoekige pleintje

totaal beschikbare bedrag. Het is zo leuk, ze

dat was een hele klus. Dames vulden zakjes

en het gaat om 3 veldjes van 5 meter bij 90

verzinnen wel wat heb ik al die tijd gedacht.

met bollen die onder een afgeplagd stukje

cm in de strook gras tussen de stoep en de

gestrooid moesten worden. Er was koffie met

weg bij elkaar zo’n 15 m². De kwekerij gebeld

De prijs zou op 27 september uitgereikt

cake en om 12.00 uur zaten de bollen in de

over meer gegevens over het

worden. In de week voorafgaand aan die

grond.

Keukenhofproject, de buurt geïnformeerd,

datum is ons meegedeeld dat wij om 14.30

met een medewerker van afdeling Groen

uur aanwezig moesten zijn bij de uitreiking

En nu begint het wachten op de ‘neuzen’ van

gepraat en alle opmerkingen en vragen ten

van de Triënnaleprijs. De gemeente

de eerste bollen zo mogelijk al in februari.

goede kunnen keren. De buurtbewoners

Apeldoorn vond ons project de moeite waard

ingelicht dat zij de veldjes niet hoefden te

om tot adoptie over te gaan. Direct na de

Annemarie Post

onderhouden en dat de gemeente het gras

uitreiking van de prijs werd ik aangesproken

Waltersingel

Foto expositie De Nieuwe Enk

O

Op 25 en 26 oktober j.l. werd door de
Vereniging Oud Apeldoorn, in samenwerking met Joop Masselink, die de
wijk uitstekend kent, een uitgebreide
fototentoonstelling gehouden over
het gebied De Nieuwe Enk.

De tentoonstelling werd gehouden in de
Goede Reede. Zeer veel, voornamelijk wat
oudere bewoners van de wijk, hebben deze
tentoonstelling bezocht. Zelf woon ik nu
een kleine 30 jaar in deze prachtige wijk en
voor mij viel er dus nog wat te leren. Er
waren bijvoorbeeld veel foto’s aanwezig van
De Nieuwe Enkweg, waar was dat zo vroeg
ik aan Joop Masselink. Toen bleek dat wij die
tegenwoordig kennen als de
Aquamarijnstraat. De vele bezoekers praten
geanimeerd met elkaar en haalden, zoals
mij bleek, vele herinneringen op.
Cor Bouman
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van der Kloet op de Keukenhof waar

WIJKRAAD DE SPRENGEN

zag ik een foto van een actie van Jacqueline

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

Van de stadsdeelmanager

Verwondering en bewondering

R

Ruim drie maanden ben ik nu
stadsdeelmanager. Maanden vol van
zowel verwondering als bewondering.

intensief te maken heb, zoals de
wijkagenten van het politiebureau
Noordwest en de jongerenwerkers van
Wisselwerk. Mensen die enorm bij hun werk

Verwondering over wijkbewoners die plastic

betrokken zijn en met wie het fantastisch

vuilniszaken vol afgevallen bladeren naast

werken is: korte lijnen en snelle respons.

de door de gemeente geplaatste bladkorven
neergooien. Wat betekent dat de

En bewondering voor al die mensen die bij

groenmedewerker die het blad komt

hun wijk en leefomgeving betrokken zijn. In

ophalen elke vuilniszak moet openmaken,

stilte zoals de buurtbewoners die standaard

legen in de bladkorf en de lege plastic zak

‘even het speeltuintje opruimen’ als ze er

weer in een vuilnisbak weg moet gooien.

langs komen. Of juist naar buiten toe
gericht zoals de jongeren die zich geraakt

niet veilig in onze 30 km straten kunnen

onze leefomgeving betrokken dan in de

veel inwoners van Orden zich onveilig

spelen omdat we er nog steeds niet op

zeven jaar hieraan voorafgaand, terwijl ik

voelen door jongeren en graag hun eigen

kunnen vertrouwen dat iedereen zich aan

toen toch al bij de gemeente werkte. Ik

verhaal aan de krant willen doen.

die snelheidslimiet houdt. Dit terwijl

groet nu meer mensen en geef dingen zoals

iedereen langzamerhand echt wel weet

vervuiling of een platgereden verkeersbord

Nog een mooi voorbeeld van verwondering

waar je een 30 km gebied inrijdt.

direct door aan de Buitenlijn….

èn bewondering dat ik u niet wil
onthouden: de spontane reactie van een

En verwondering over het feit dat vrijwel
elk bankje, speelplekje of
hondenuitlaatplaats leidt tot negatieve

buurtbewoonster naar een bestuurslid van

Een mooi ‘bruggetje’
naar bewondering:

reacties van omwonenden. Veel mensen

de wijkraad die net op de politieke markt
had ingesproken: ‘Maar u doet dat dus
allemaal voor ons! Wat goed!’ Een verdiend

vrezen overlast. Op zich begrijpelijk maar

Bewondering voor de Buitenlijn. Een heel

compliment waar het bestuurslid verlegen

het maakt de gemeente zo wel heel erg

laagdrempelig en klantvriendelijk systeem.

van werd….

lastig om de openbare ruimte zo in te

Een concreet voorbeeld: iemand ziet dat een

richten dat deze voor iedereen toegankelijk

monument in een park is beklad met

Tot slot wil ik u allen graag goede

en te gebruiken is.

hakenkruizen, geeft dit door aan de

feestdagen en een fijne jaarwisseling toe

Buitenlijn en vraagt vanwege de aard van

wensen. Hopelijk tot ziens in het nieuwe

Ook heb ik mij overigens verwonderd over

de bekladding om urgente afdoening.

jaar 2009!

mijzelf omdat ik merk dat ik door deze

Binnen één dag is de bekladding verwijderd.

functie toch heel anders naar de stad en

José Cvetanovic,

haar bewoners ben gaan kijken. Op één of

Bewondering voor de bij mij eerder

055-5802012,

andere manier voel ik mij nu veel meer bij

onbekende beroepsgroepen met wie ik nu

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 info@wijkraaddesprengen.nl

het Reactieformulier zoals dat op de
website is vermeld. Uiteraard kunt u ook

De webmaster,

U zou www.wijkraaddesprengen.nl als

schriftelijk reageren.

Cor Bouman

startpagina op kunnen nemen, waardoor u

Het adres van de webmaster is

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.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

voelen door het bericht in de Stentor dat
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Verwondering over het feit dat de kinderen

Verzekeren?
Pensioen regelen?
Hypotheek regelen?

Prima, maar kies eerst een
goede adviseur!

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Prins Willem Alexanderlaan 727
7311 ST 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

Even voorstellen....

M

Mijn naam is Joyce Snel en ik woon
met mijn gezin aan de Bosweg. Sinds
kort ben ik kandidaat bestuurslid van
Wijkraad De Sprengen.

leerde ik mijn omgeving en Apeldoorn

Het is eigenlijk toevallig dat we na mijn

Toen we uit ons huis gegroeid waren zijn

actief kennen, en dat was precies mijn
bedoeling. We hebben een leuke en zinvolle
invulling kunnen geven aan de commissie.

studie in Apeldoorn zijn komen wonen. In

we aan de Bosweg terecht gekomen. Het

verband met een nieuwe baan van mijn

huis was weer een opknapper maar daar

man moesten we op korte termijn vanuit

hadden we al ruim ervaring mee opgedaan.

Groningen in de richting van Arnhem gaan

Inmiddels hebben we alle belangrijke

wonen. Alleen in de Maten konden we

werkzaamheden in en om het huis ruim

destijds snel een huurwoning krijgen. Zo

achter ons gelaten en kunnen we genieten

begon onze kennismaking met Apeldoorn.

van het resultaat. Hoewel, echt klaar ben je
nooit met een oud huis.
Omdat ik goede herinneringen heb aan

vertegenwoordigen. Na een eerste

mijn tijd voor de buurtcommissie heb ik

kennismaking met het bestuur hebben we

Gelukkig liepen we in het centrum van

gereageerd toen ik een herhaalde oproep

elkaar het ja-woord gegeven en hoop ik een

Apeldoorn tegen een charmant oud huisje

zag voor een nieuw Wijkraad bestuurslid.

goede bijdrage te kunnen leveren.

op waar we jaren met veel plezier hebben

De Wijkraad was specifiek op zoek naar

gewoond. In die periode ben ik voorzitter

iemand van de Bosweg of omgeving. Ik

geweest van de buurtcommissie (onderdeel

vind dat we in een fijne buurt wonen en

van de Wijkraad Centrum). Op die manier

kan die ook met een zekere trots

Joyce Snel

Van de wijkagent - Mag ik mij even voorstellen…

M

Mijn naam is Ronald de Man. Ik ben
sinds 1 november uw nieuwe
wijkagent, dat wil zeggen de
wijkagent van de wijken Berg en Bos,
De Sprengen en De Naald.

vacature zou komen voor de wijken Berg en
Bos en De Sprengen. Na 8 jaar in Apeldoorn
Zuidoost te hebben gewerkt, leek het mij
goed om eens in een ander gebied van
Apeldoorn te gaan kijken. Een frisse kijk op
een ander gedeelte van Apeldoorn.

Ik ben in 1987 begonnen bij de politie in

Binnen het team Apeldoorn Noordwest

Utrecht. Ik heb tot 1998 in het district

werden de wijken, onder de wijkagenten,

Utrecht-Noord gewerkt. Vervolgens ben ik

opnieuw ingedeeld. Dus bestaat mijn

twee jaar werkzaam geweest in

werkgebied nu uit de wijken Berg en Bos,

Veenendaal. Dit was in het district

De Sprengen en De Naald.

Heuvelrug van de politieregio Utrecht.
Ik heb in Utrecht een leuke tijd gehad en er

Ik hoop samen met U te kunnen werken

veel geleerd. Echter, ik ben geboren en

aan een veilige en leefbare buurt.

getogen in Apeldoorn. Ik ben daarom in

Ik ben bereikbaar onder het

2000 terug gekomen naar Apeldoorn en

buurtagenten konden deelnemen. Tevens

telefoonnummer 0900-8844.

daarbij in het politieteam Apeldoorn

werden de wijken en buurten heringedeeld.

Ik werk daarbij vanaf het teambureau

Zuidoost geplaatst. Het werkgebied van dit

Een en ander hield voor mij in dat ik sinds

Apeldoorn Noordwest

team bestaat voor het grootste deel uit de

april 2003 werd aangesteld als wijkagent

(het politiebureau gelegen aan de Jachtlaan

wijk De Maten. In 2001 ben ik aangesteld

voor de buurten ‘Matendreven’ en

191-193 te Apeldoorn).

als buurtagent voor de buurt ‘Matenvelden’.

‘Matenvelden’.

Eind 2002 werd binnen de regio Noord- en

Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier

Ik hoop met U in de buurt spoedig eens

Oost Gelderland de functieomschrijving

in genoemde buurten gewerkt. Daarbij de

kennis te kunnen maken.

wijkagent vastgesteld.

nodige ervaring opgedaan maar vooral ook

Dit leidde tot een nieuwe sollicitatieronde

goede en leuke contacten gelegd.

Uw wijkagent,

voor wijkagenten waaraan ook de zittende

Afgelopen zomer werd duidelijk dat er een

Ronald de Man
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eindigen want wij hebben iets met oude
huizen en die vind je niet in de Maten.
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Die kennismaking had daar kunnen
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Soerenseweg 68
Tel. 5415410
Kijk ook op www.schoonheidssalontotalcare.nl

Galerie Phidias
steeds terugkomen als Karla beschrijft wat
geïnteresseerden kunnen zien in de galerie.
Er hangen schilderijen, maar in de tuin
hangen ook gedichten en er staan beelden. In
Karla’s woorden: moderne kunst, poëtische
kunst, objecten, werken op papier en beelden.
Op het moment van schrijven exposeert
Agnes van Rijen in de galerie. In haar werk

Karla vertelde verder dat er, in

Zij vertelde mij, tijdens dat uitermate

komt het schrift vaak terug door te werken

samenwerking met o.a. de gemeente,

plezierige gesprek, dat zij al veel gedaan

met bijvoorbeeld krantenknipsels. Dit

vergevorderde plannen zijn voor een

met en voor de kunst. Ze heeft bijvoorbeeld

verwerkt ze subtiel in haar schilderijen

kunstwerk op de begraafplaats

boeken hierover samengesteld en

daarmee het verhaal van het schilderij

Soerenseweg. Bij een groot verzamelgraf zal

uitgegeven, exposities samengesteld voor

versterkend. Zie ook haar site

Tirza Verrips een kunstwerk maken dat een

o.a. het CODA en nog veel meer. Steeds bleef

www.agnesvanrijen.nl.

kleine open stilteruimte voorstelt met

de wens bestaan om zelf een galerie te
openen. Bij haar verhuizing naar de

daarop/daarin een gedicht van Paul
Rond de kerst exposeert Liesbeth Lehr bij

Gellings.

Aquamarijnstraat deed zich die

Phidias. Haar werk wordt door Karla

Wilt ook u meer weten? U vindt de galerie

mogelijkheid voor in haar eigen

getypeerd als sfeervol collageachtig met

aan de Aquamarijnstraat 28, website:

achtertuin: Galerie Phidias.

kalligrafie erin. Vast even een indruk krijgen:

www.stichtingphidias.nl

Dankzij haar kennis van kunst en

www.LiesbethLehr.nl. In dezelfde periode

De openingstijden zijn op donderdag en

contact met vele kunstenaars

exposeert ook Tjikkie Kreuger met kettingen

zondag van 13:30 uur tot 15:30 uur, geen

kan zij nu iedere twee maanden

gemaakt van eeuwenoude Afrikaanse

entree prijs. U treft per 2 maanden

een nieuwe expositie

kralen. Deze heeft ze verzameld tijdens haar

wisselende exposities aan.

samenstellen. Kwaliteit, sfeervol,

rondreizen door de Afrikaanse woestijn met

en poëtisch zijn woorden die

Touarecs.

Joyce Snel
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Een relatief kleine verstoring van die
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… Hoe gevoeliger de mens
De kop boven dit artikel is het tweede
deel van een uitspraak in een
dubbelinterview dat maanden geleden
in Trouw te lezen was. De hele
uitspraak luidt “Hoe veiliger de
samenleving, hoe gevoeliger de mens”.
Ik moet u de naam van de dame die de
uitspraak deed helaas schuldig blijven.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

W

Wat gaat er schuil achter dit bord, zo
heb ik vaak gedacht als ik door de
Aqumarijnstraat fietste.
Mijn nieuwsgierigheid nam op een
gegeven moment de overhand en ik
heb aangebeld en kwam daarbij in
gesprek met Karla de Boer.

(vermeende) overlast door de jongeren. Het

verwachting of van dat ervaren recht, wordt

woord hangjongere wordt dan snel - te snel

als heftig ervaren. En omdat ze de veiligheid,

- in de mond genomen. In het recente

de bescherming, zo vanzelfsprekend vinden,

verleden is er inderdaad een situatie in de

verwachten ze dat anderen er voor zorgen, er

wijk geweest waarin grenzen zijn

zelfs verantwoordelijk voor zijn, de

overschreden, maar het begint er

verstoring weg te nemen. Tot zover de

gaandeweg op te lijken dat de tolerantie ten

strekking van het betoog van de

opzichte van jongeren afneemt. Dat zien we

geïnterviewde dame. Uit recent

niet alleen in onze wijk, maar ook elders in

Met veiliger bedoelde ze niet alleen de

gepubliceerde resultaten van onderzoeken

Apeldoorn. De wijkraad wil in dit verband

bescherming van lijf en goed door politie en

naar het welbevinden van Nederlanders

voor de jongeren opkomen. Jongeren hebben

leger. Daarmee bedoelde ze ook bijvoorbeeld

blijkt dat ze over het algemeen tevreden zijn

ook recht op een plek in onze wijk. Jongeren

de bescherming tegen totaal

en zich gelukkig beschouwen. Er lijkt dus

staan anders in het leven dan ouderen en

inkomensverlies door ons sociale

geen vuiltje aan de lucht. Toch moet ik

dat vraagt verdraagzaamheid van beide

zekerheidsstelsel, de bescherming van onze

regelmatig aan de uitspraak van de dame

kanten. We doen daarom een beroep op de

gezondheid door ons zorgstelsel en

hierboven denken als wijkgenoten hun

oudere inwoners van de wijk om hun

bescherming tegen een willekeurige

probleem bij de wijkraad neerleggen. De

levenswijsheid en hun levenservaring te

overheid door de van mogelijkheden voor

oplossing van het probleem wordt dan vaak

gebruiken om met jongeren in gesprek te

inspraak, bezwaar en beroep. Ze zag echter

van anderen, de wijkraad in dit geval,

gaan. Waar een dialoog is, groeit het

dat de beschermingsconstructies waarvan

verwacht. Het is dan jammer dat ze niet zelf

wederzijds begrip en vermindert de kans op

we onze samenleving hebben voorzien, het

het probleem oplossen en de wijkraad

problemen of zelfs escalatie. Dat komt de

incasseringsvermogen van veel mensen

benaderen om assistentie. Die zullen we dan

leefbaarheid van de wijk alleen maar ten

aantast. Ze koesteren een torenhoge

graag verlenen. Meer zorgen baart het de

goede.

verwachting van het leven en ervaren een

wijkraad dat veel problemen die bij ons

recht op een ongestoord en gelukkig leven.

worden neergelegd betrekking hebben op

Roelof Boekhold

“Mag ik u iets vragen…?”

N

Natuurlijk zouden we allemaal wel heel graag uit de mond van prinses Maxima willen horen
hoe moeilijk het is om Nederlands te leren spreken, welk Argentijns gerecht zij heel erg mist
en wat zij vreemd vindt aan onze Hollandse cultuur. Soms licht ze een klein stukje van de
sluier op. De opmerking “één koekje bij de koffie” sloeg in als een bom. Ik denk dat er na
deze opmerking nog weinig openhartige onthullingen over het verschil tussen Nederland en
Argentinië uit haar mond zullen komen. Hoe leuk is het dan om een jaar lang een Argentijns
meisje - Melina Bois- van achttien jaar om je heen te hebben. Een meisje dat volledig
onkundig, wat betreft de Nederlandse gebruiken en gewoonten, ons land kwam bezoeken.
Helemaal in haar eentje begon ze, begin februari van dit jaar, aan een voor haar groot
avontuur. Nog nooit de grenzen van haar land overschreden, nog nooit in een vliegtuig
gezeten, geen kennis van de Engelse of Nederlandse taal, maar ze stond er!

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Het “knuffelgehalte” in mijn land
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Aan het eten moest ik erg wennen, niet

is groot, iedereen is wat

alleen wat er gegeten werd maar ook de

afstandelijker hier. Ik wist me

etenstijden; deze zijn zo anders dan bij ons.

hierin geen houding te geven,

Hier wordt op de klok gekeken om te zien of

bang om als opdringerig gezien

het al etenstijd is en dat drie keer per dag

te worden.

meestal op dezelfde tijd. In Argentinië eten

De Nederlandse en Engelse

we als we trek hebben, meestal vier keer per

lessen vond ik leuk en leerzaam,

dag, waarvan twee maal een warme

de anderen lessen waren heel

maaltijd en de laatste maaltijd is laat in de

moeilijk, ik verstond er niets van!

avond.

Bij de Spaanse les kon ik helpen,

Er wordt hier veel minder vlees gegeten dan

dat was écht leuk!

in Argentinië. Dat is te begrijpen want het
vlees is hier veel duurder. Maar goed, het

Melina zit tegenover me, haar prachtige donkere ogen

Waar ik op school, maar ook met alles en

eten smaakte me wel en ik werd door

kijken me vragend aan. “Wat wil je van me weten, moet ik

iedereen, heel veel moeite heb gehad is het

iedereen flink verwend. Op een terrasje,

vertellen of ga jij vragen?”. Melina vindt het prachtig om

leven op de klok. Ik ben dat niet gewend,

koffie en appeltaart met slagroom,

mee te werken aan dit artikel, weer iets wat ze straks

afspraken maken zoals hier in Nederland

chocomel met slagroom, een lekkere kroket

thuis kan laten zien. Niemand daar die ook maar iets van

met de agenda erbij is echt nieuw.

“uit de muur”, patat met pindasaus, nasi of

de tekst zal begrijpen maar zij is, na 10 maanden, in staat

Dat heeft aardig wat problemen gegeven.

bami met saté. Allemaal gerechten die ik

om deze tekst te vertalen. Ze is een klein talenwonder; ze

Als er hier gezegd wordt: “we komen je om

niet kende maar die ik wel heel erg lekker

begrijpt bijna alles en spreekt met een geweldig leuk

09.00 uur halen” dan staan de meeste

vind.

“Maxima accent” verbluffend goed Nederlands. Een vraag

mensen al om 08.50 uur voor de deur, ik zit

Elke vrijdag kreeg ik kookles, als voorbereiding

stel ik en dan steekt Melina van wal. Haar woorden en

dan meestal nog aan mijn ontbijt. Iemand

voor mijn studentenleven. Het eerste dat ik

zinsbouw zijn soms anders dan dat u ze hier leest.

zei eens tegen mij: “de Hollanders leven op

leerde maken was de enige echt Hollandse

Jammer dat u het niet met eigen oren kunt horen!

de klok en de Argentijnen leven met de tijd”,

appeltaart! Heerlijk!

en zo is het precies!
“De eerste maand was het moeilijk om jezelf begrijpelijk
te maken, hè? Toen was de taal echt een groot probleem.”

Een flink aantal Rotaryleden nam mij mee

Melina knikt, ze weet het nog al te goed. “Mijn

naar allerlei Nederlandse beziens-

middelbare school Engels bleek bij lange na niet goed

waardigheden. Madurodam, de Keukenhof,

genoeg te zijn om mij in het eerste gastgezin,

Amsterdam tijdens Koninginnedag,

verstaanbaar te maken; het woordenboek “Nederlands/

Volendam, Delft, Giethoorn, musea in Leiden

Spaans, Spaans/Nederlands viel na twee weken al bijna

en Den Haag en natuurlijk de Deltawerken,

uit elkaar. Af en toe kwam er een Apeldoorns meisje langs

ik zal het nooit meer vergeten. Ik heb al

dat een jaar in Argentinië had gewoond, zij was een

duizenden foto’s gemaakt, hoe krijg ik ze

geweldig hulp. Maar omdat ik geen Engels spreek moest

ooit uitgezocht!

ik wel Nederlands leren. Al heel snel ging ik naar school;

Natuurlijk heb ik nog veel meer van Holland

het Veluws College aan de Waltersingel, 4 VWO. Dat was

gezien. Ik ben begonnen op de landkaart

moeilijk hoor, het snelle praten in de lessen waardoor ik

alles waar ik waar ik ben geweest met een

veel miste, veel cultuurverschil, de klasgenoten waren

gele markeringsstift aan te strepen: de kaart

aardig maar het lukte me niet om echte vrienden te

is nu bijna helemaal geel!

maken. Ik wist niet hoe ik dit moest doen.

Eind mei, begin juni maakte ik onder

Donaties

begeleiding van Rotarians samen met mijn
mede jaargenoten die in Nederland
verblijven, een prachtige reis door Europa.

Een financiële bijdrage, waarmede

We brachten bezoeken aan hoofdsteden en

onder meer een deel van de uitgave

bezienswaardig- heden: naast ontspanning,

van Wijknieuws kan worden

kwamen cultuur en natuur ruim aan bod.

bekostigd, is van harte welkom. U

Wat heb ik hier veel van geleerd! Vooral

kunt uw bijdrage overmaken op

Rome vond ik prachtig. Dat ik het Engels

bankrekening 52.45.81.541 van

steeds beter begon te spreken had ik in de

Wijkraad De Sprengen. Bij voorbaat

gaten toen ik in Barcelona in een winkel in

dank. De afgelopen maanden

het Engels (!!!) vroeg hoe duur iets was. Mijn,

ontvingen wij geen bijdragen. Dit in

Spaans sprekende, Colombiaanse reisgenote
vroeg of ik gek geworden was!

tegenstelling tot de periode
Ik merk dat een jaar van huis eigenlijk wel
heel lang is, ik mis mijn familie heel erg.

daarvoor, toen waren er juist veel
bijdragen.

Maar iedereen zegt altijd: “gelukkig dat jij je
familie nog steeds mist, zou niet goed zijn
als je niet meer terug wilde.”
Toch denk ik wel over hoe het straks verder

nodig heb voor mijn studie “Internationale
handel”. Ik ben al voorzichtig aan het kijken

Nieuwsfeiten
per E-mail

of er misschien een baantje als au pair voor

vrienden moet maken, ik heb er al heel veel.

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

Op 20 december komt mijn moeder voor een

Als u dit met ja beantwoordt kunt u

mij in Engeland te vinden is. Ik denk er ook
over na om in Maastricht te gaan studeren.
Ik vind het hier fijn en weet nu hoe ik

Trouwens, mijn ouders vertelden me - toen

maand hier naar toe, ik verheug mij er

ik ze opbelde - dat ik met een vreemd

enorm op om haar weer te zien. Ik wil haar

accent praat: Nederlandse klanken en voor

veel van dit mooie land laten zien. Als ik dan

‘Lid worden’ op de website,

het Spaans verkeerde woordvolgorde dus ....

straks in Argentinië terug ben, heb ik in ieder

u ontvangt dan automatisch

af en toe duizelt het in mijn hoofd.

geval iemand waar ik mijn herinneringen
mee kan delen. Als je het niet zelf hebt

kiezen uit de volgende mogelijkheden:
 U geeft zich als lid op via de rubriek

Nieuwsfeiten per e-mail.

 U wilt geen lid worden maar wel de

Na verloop van tijd waren al de heerlijke

gezien, gevoeld, geroken en gehoord, kun je

informatie ontvangen, stuur ons het

verwennerijen die ik van iedereen kreeg en

het nooit begrijpen wat voor geweldig leuk,

‘Reactieformulier’ via de website.

die ik zelf ook kocht, aan mijn lijf te merken.

interessant en leerzaam jaar ik hier in

Een probleem waar alle

Nederland heb gehad!

“uitwisselingskinderen” mee te maken

Een uniek ervaring, die ik alle jongeren kan

krijgen, heb ik onlangs gehoord. Ik ben nu

aanbevelen: ik voel me bevoorrecht om dit

een beetje aan het lijnen want ik wil niet te

mee te kunnen maken en ben iedereen die

Bij de verzending van nieuwsfeiten per

dik terug naar mijn ouders.

zich hiervoor inzet enorm dankbaar.

e-mail worden de namen en de e-mail

Sporten helpt bij het lijnen, in Argentinië

Vermeld naast uw naam, e-mail adres
in de rubriek bericht:
‘Graag informatie per e-mail’.

adressen van de ontvangers niet

speelde ik al op redelijk hoog niveau

En om dan maar met een vooroordeel te

volleybal.

besluiten: er wordt vaak gedacht dat

Ik sloot mij, na de zomer aan bij

Nederlanders “koude kikkers” zijn ten opzichte

weergegeven, dit in verband met de
privacy van de geadresseerden.
Mocht u in de toekomst dergelijke

volleybalclub “Piet Zoomers Dynamo” en

van onze Argentijnse cultuur, maar dat klopt

informatie niet meer wensen te

mocht vóór de officiële opening al in het

helemaal niet. Het is een en al warmte wat ik

ontvangen dan volstaat een e-mail aan

Omnisportcentrum spelen! Geweldig en

hier de afgelopen maanden heb ervaren.

info@wijkraaddesprengen.nl

heerlijk om weer te spelen. En wat een

Overal was en is plaats in de herberg”, zegt

waarin u ons dat laat weten.

voorrecht dat ik in zo’n mooi sportcentrum

Melina tot slot lachend tegen mij!

mag spelen.

Cor Bouman
Yvonne Boersma-Gordijn
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leren spreken en begrijpen. Ik denk dat ik het

WIJKRAAD DE SPRENGEN

moet. Ik zou het Engels veel beter willen

Walterboscomplex

L

Lange tijd heeft u via Wijknieuws niets
vernomen over het Walterboscomplex.
Dat houdt niet in dat wij, samen met
enkele omwonenden, stil hebben
gezeten. Er waren en zijn nog vrij
regelmatig e-mail contacten.
In bijeenkomsten van de begeleidingscommissie in de jaren 2004 en 2005 werd
door ons regelmatig het kappen van bomen
aan de orde gesteld. In eerste instantie
zouden er 94 ‘kapvergunningplichtige’
bomen worden gekapt. Uiteindelijk werden
dat 149 bomen.
In maart 2005 deed de Rijksgebouwendienst

WIJKRAAD DE SPRENGEN

(RGD) tijdens de bijeenkomst van de
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begeleidingscommissie melding van het plan

geplant. Binnen enkele jaren zal er al weer

De heer Dekker gaf een specificatie ten

in totaal 1.235 bomen te willen herplanten,

behoorlijk uitgedund moeten worden.

aanzien van de herplant plicht. Volgens de
verleende kapvergunningen moesten er

als compensatie voor het meer kappen.

Door de wijkraad werd de

Op mijn vraag welke soort bomen en van

Rijksgebouwendienst/Belastingdienst

herplant worden:

welke omvang kregen wij de volgende

gewezen op de gemaakte afspraken en de

 25

specificatie:

gedane toezeggingen. Na herhaaldelijk

 60

bomen met een omtrek van 50 tot 60

cm, met een doorsnede van rond de 19 cm
 205

bomen met een omtrek van 25 tot 30

cm, met een doorsnede van rond de 9 cm
 970

toekomstige bomen met een omtrek

van 18 tot 20 cm, dus met een doorsnede

aandringen werd uiteindelijk een afspraak
gemaakt voor 20 oktober 2008.
Tijdens dat gesprek, waarbij ook de heer
Dekker, boomspecialist van de gemeente,

stuks bomen met een stamomvang

van 35-40 cm (er zijn er 6 van geplant);
 225

stuks bomen met een stamomvang

van 28 cm.
De gemeente zal een plan van aanpak

a. De Rijksgebouwendienst was

opmaken en dit zenden aan de RGD en aan

van rond de 7 cm.
er een herplant plicht voor 300 bomen, dus

voornemens in 2008 nog eens een kleine

de wijkraad. Eén en ander zal inhouden dat

500 boompjes met een stamhoogte van

de RGD aan de herplant plicht van 300

200-250 cm te willen aanplanten;
b. De toezeggingen zoals die in 2005 waren

toezegging.

gemaakt waren helaas niet nagekomen.

Maar wat werd de praktijk?

Excuses daarvoor!

De werkelijkheid laat een zeer groot aantal

 50

aanwezig was bleek het volgende:

Volgens de verleende kapvergunningen was
de wijkraad was blij verrast met deze

stuks bomen met een stamomvang

van 50-60 cm;

bomen, zoals hier vermeld, zal worden
gehouden.
Cor Bouman

c. Men had verzuimd, zoals de RGD dat

boompjes zien met een doorsnede van

noemde, naar de kleine lettertjes van de

enkele centimeters en dicht bij elkaar

kapvergunning te kijken.

Premie op Actie
Bewonersinitiatieven worden financieel beloond door de gemeente Apeldoorn

Hoe kunt u
ons bereiken?

‘Premie op actie’ is een financiële bijdrage

Met ‘Premie op Actie’ geeft de gemeente

U kunt ons bereiken op de volgende

van de gemeente voor activiteiten die

een bijdrage in de kosten tot een maximum

manieren:

bewoners zelf in hun buurt of straat

bedrag van 600 euro per initiatief. Jaarlijks

Per brief:

organiseren. De gemeente wil daarmee het

is er in principe 50.000 euro te verdelen. Om

Postbus 10057, 7301 GB Apeldoorn

eigen initiatief van bewoners stimuleren.

voor een bijdrage in aanmerking te komen

Per telefoon:

Ideeën leven er genoeg in de dorpen,

moet worden voldaan aan spelregels.

055-3558176,

wijken en buurten van Apeldoorn waarmee

Deze spelregels en verdere informatie kunt

bij voorkeur tussen 08:00 en 11:00 uur

de woonomgeving en leefbaarheid

u vinden op www.dorpsenwijkraden-

Via de website:

verbeterd wordt. Als het op de praktische

apeldoorn.nl klik op de Home pagina op

www.wijkraaddesprengen.nl,

uitvoering aankomt, strandt het maar al te

‘Premie op Actie’.

vaak op het ontbreken van geld. Premie op
actie kan dat probleem oplossen.

Reactieformulier invullen en verzenden.
Via E-mail:

Cor Bouman

info@wijkraaddesprengen.nl

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
APELDOORN

•

BORCULO

•

BRUMMEN

•

DEVENTER

•

DOETINCHEM

•

EERBEEK

•

GORSSEL

•

LOCHEM

•

RIJSSEN

•

RUURL O

