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Van de voorzitter(s):

Bestuursleden:

Februari 2009

R. Boekhold
(Voorzitter)

Beste wijkbewoners,

C. Bouman
(Secretaris/
Penningmeester)

E. van Engelen
(Bestuurslid)

Y. Boersma-Gordijn

WIJKRAAD DE SPRENGEN

(Bestuurslid)

J. Snel
(kandidaat bestuurslid)
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D. Engels
(kandidaat bestuurslid)

H. Dusseldorp
(kandidaat bestuurslid)

Een bekend gezegde is ”er is een
tijd van komen en er is een tijd
van gaan”. De tijd van gaan is nu voor mij gekomen. Samen
met mijn gezin sla ik nu een andere weg in en verhuizen wij
buiten de grenzen van een gebied waar wij 12 jaar naar volle
tevredenheid hebben mogen wonen. Wij zullen met veel
plezier terug denken aan onze tijd in “de Sprengen”.
Een groot aantal jaren heb ik deel uit mogen maken van de
Wijkraad, waarvan de laatste zes jaar als voorzitter. Ik wil u
hierbij bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, de aan
de wijkraad gestuurde lovende E-mails en de opbouwende
kritiek. Vanuit mijn voorzitterschap heb ik soms verhitte
discussies met medewerkers van de gemeente Apeldoorn,
AGOVV, de PVK, de rijksgebouwen dienst en andere
instanties moeten voeren maar we wisten er meestal weer
naar ieders tevredenheid uit te komen.
Hierbij wil ik ook aan die mensen mijn dank uitspreken voor
de prettige samenwerking. Gelukkig heeft het voltallige
bestuur Roelof Boekhold, al ruim vier jaar bestuurslid van de
wijkraad, bereid gevonden de voorzittershamer van mij over
te nemen. Ik zie in hem een waardig opvolger en ik heb er
vertrouwen in dat hij met evenveel enthousiasme en kennis
zijn taak als voorzitter van uw wijkraad zal uitvoeren.
Als laatste wil ik mijn dank uitspreken voor de prettige
samenwerking met het voltallige bestuur van de wijkraad en
in het bijzonder mijn dank aan Cor Bouman, waarmee ik de
langste tijd in het bestuur heb mogen meemaken, hij heeft
mij de afgelopen jaren veel werk uit handen genomen en
voor het goed functioneren van een wijkraad zijn mensen als
Cor onmisbaar. Ik wens hem en u allen heel veel goeds voor
de toekomst en veel plezier in uw prachtige wijk.

Beste medewijkbewoner,
Na zes jaar voorzitter te zijn
geweest van onze wijkraad
draagt Ger het stokje over. De
manier waarop hij dat doet
kenmerkt hem: zonder veel
poespas. Ger heeft geen
behoefte om vooraan te staan
en goedkoop te scoren. Hij
heeft wel een duidelijke visie op de rol van de wijkraad
tussen bewoners en gemeente. Op grond van die visie kan
hij stevig positie innemen, met het algemeen belang voor
ogen. Daarom stelt hij ook geen prijs op een uitgebreid
afscheid: dat kost maar gemeenschapsgeld dat beter aan
andere dingen besteed kan worden. Ik kan het daarom niet
laten om vanaf deze plaats Ger hartelijk te bedanken voor
zijn inzet: Ger bedankt!
Het stokje dat Ger overdraagt, is nu in mijn handen gelegd
en ik accepteer het met plezier. Het openbaar bestuur en de
rol van (wijk-)bewoners daarin, ligt mij na aan het hart.
Daarnaast is het bestuur van de wijkraad een groep van
mensen waarmee het goed samenwerken is. Dat geldt ook
voor de kandidaat bestuursleden die op de
ledenvergadering van 31 maart a.s. aan u zullen worden
voorgedragen om te benoemen als bestuurslid. Als de
ledenvergadering deze voordracht over neemt, hebben we
een bestuur van 7 personen. Voor de continuïteit op langere
termijn is dat heel prettig.
Het komende jaar zullen weer allerlei verwachte en
onverwachte zaken op de wijk afkomen. Het bestuur van de
wijkraad zal proberen die allemaal voor u in goede banen te
leiden. Nu kan ik echter al zeggen, dat uw inzet daarbij
onmisbaar is.

Ger Luijten
Roelof Boekhold

Colofon:
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Yvonne’s column

W

Wat doet u als er iemand tegen u zegt:
“moet je luisteren, ik heb nu toch een
verhaal!”. Schuift u dan direct een stoel
bij om meteen te gaan luisteren? Of raakt
u geïrriteerd door het woordje “moet”?
U vindt namelijk dat u niets moet. U kunt
ook denken: “ha, wacht even dan kan ik
daarna ook mooi mijn verhaal kwijt”. Een
andere mogelijkheid is nog dat u zich
verontschuldigd en zegt dat u geen tijd
hebt: “andere keer graag” (wat soms
net zo veel betekent als, sorry maar ik
heb nu geen zin in jouw verhalen).

We zijn met z’n elven, meer kan niet, we
proberen namelijk iedereen zijn of haar
verhaal te laten vertellen. Het is geen
voorlezen maar echt vertellen met alle
stembuigingen en lichaamstaal erbij. Een
heerlijke avond, die mijn fantasie prikkelt. Af
en toe treden we wel eens op. In Randerode
zijn we onderhand vaste gast en het
Spoorwegmuseum heeft tijdens de
kerstdagen ook al een paar keer een beroep
op ons gedaan. Laatst vertelden we tijdens de
kerstviering van een serviceclub, vijf
citerspeelsters vergezelden onze verhalen met
prachtige muziek, een geweldige combinatie!
Er is voor mij een andere vorm van vertellen

het gevoel van “onderduiken!!!”. Natuurlijk

en dat is een verhaal aan papier

is het van belang welk verhaal er door wie

toevertrouwen. Ja, ik hoor u al denken: “hé

“ik heb zo’n vijftig boeken en een aantal

en waar verteld wordt. Je hebt mensen die

Yvonne, dat is geen vertellen, dat heet

dichtbundels geschreven en verder zijn er

niet meer stoppen als ze eenmaal aan het

schrijven!”. Ik weet het, maar toch…is het

wat hoorspelen voor AVRO en NCRV van mijn

woord zijn. Mensen die de draad van hun

niet net alsof ik u nu iets vertel? Ik geef een

hand, en oh ja, ik heb ook nog een musical

eigen verhaal na vier

voorbeeld: terwijl ik de voorgaande zin

geschreven ..... zowel tekst als muziek.”

zinnen al volledig

schrijf, zie ik mezelf “he” schrijven en ik denk

En deze man woont al 53 jaar in de wijk de

kwijt zijn, mensen

“dat moet geen he zijn maar hé ”. Ik hoor

Sprengen en zegt gewoon: “zeg maar jij

die een verteltrant

dus de klanken terwijl ik schrijf, in mijn

tegen mij hoor.”

hebben waarbij

hoofd vertel ik het. Het zou leuk zijn dat u,

Dat “jij zeggen” heeft wel even geduurd,

iedereen na vijf

op het moment dat u dit leest, het mij als

tegen zo iemand durf ik eigenlijk alleen

minuten zit te

het ware in uw hoofd hoort vertellen (tenzij

maar “U” te zeggen!

knikkebollen. Of die

u nog boodschappen moet gaan voor de 10

een uitgebreid

gasten vanavond, dan heeft u wel wat

Wilt u meer weten over deze bijzondere

verhaal tegen je

anders aan u hoofd dan mij te horen praten,

ontmoeting? Lees dan ”Mag ik U iets

beginnen midden

hahahaha, ik ken mijn plaats!).

vragen?”

voor de uitgang van de supermarkt, net op

Het mooie van schrijven – zo zullen we het

het moment dat jij met twee mega zwaar

toch maar noemen – is dat het veel

beladen boodschappentassen staat te

blijvender is. Vertellen zoals ik in mijn

denken of je alles voor het diner van die

vertelkring doe is vluchtig. Ik vertel mijn

avond voor de 10 gasten in huis hebt!!! Ik

verhaal en hopelijk blijft het dan nog een

geef die verteller, op dat moment, weinig

tijdje hangen in de hoofden van de mensen

kans op een geconcentreerde toehoorder

die het hebben gehoord. Maar als je iets

(wat die verteller soms helemaal niets

schrijft, is het wel de bedoeling dat het

uitmaakt, als die maar kan spuien!)

daarna gelezen wordt, één of meerdere

De Sprengen wordt gehouden op:

Maar wees wel, er zijn er bij die hun

keren. Daarom is het mijn droom om al die

31 maart 2009, aanvang 20.00 uur.

toehoorders op het puntje van hun stoel laat

verhalen die ik in die twaalf jaar heb

zitten van de eerste tot de laatste zin.

geschreven, eens te bundelen en er een

Sommigen hebben dit van nature en

boek van te maken. “Wie schrijft die blijft”,

sommigen bereiken dit na jaren van oefening.

en ik wil best nog wel even blijven!

Yvonne Boersma-Gordijn

Oproep openbare
jaarvergadering
De openbare jaarvergadering van Wijkraad

Locatie: Jachtlaankerk, Jachtlaan 143.
Wij rekenen op de komst van zowel leden
als niet leden. Elders in deze uitgave treft u
de agenda aan. De stukken liggen vanaf

Maar een boek uitgeven is toch wel een

19.30 uur voor een ieder ter inzage.

Ik zelf vertel graag. Al meer dan twaalf jaar

verhaal apart. Hoeveel mensen delen

De leden van de Vereniging kunnen

ben ik lid van de “Apeldoornse Vertelkring”.

diezelfde droom met mij? En hoeveel van

desgewenst het financiële verslag en het

Elke maand komen wij een avond bij elkaar

die dromen worden werkelijkheid?

activiteitenverslag vooraf inzien, na een

en vertellen dan zelfgeschreven of bewerkte

afspraak met Cor Bouman

verhalen aan elkaar. Altijd geweldig publiek,

Hoe indrukwekkend is het dan als je ineens

dat kan ik u verzekeren.

oog in oog zit met iemand die tegen je zegt:

tel. 055-3558176 of 055-8801412.

3
WIJKNIEUWS
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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
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Toekomst Juliana ziekenhuis locatie
de nieuwbouw. Vooralsnog blijft het
zusterhuis en de kinderopvang nog in
gebruik.
Sloop zal niet eerder plaatsvinden dan
nadat er definitieve plannen voor de locatie
zijn ontwikkeld. De wijkraden hebben
duidelijk aangegeven dat zij vanaf het begin
vertegenwoordigd zijn, als “leader” voor de

bij de planontwikkeling betrokken willen

wijkraden zal onze wijkraad optreden.

worden. Als de plannen definitieve vorm

Tijdens dit gesprek, kwamen diverse zaken

krijgen dan zullen er uiteraard

al aan de orde. Op het parkeerterrein langs

bewonersavonden worden gehouden om

De locatie behoort tot het werkgebied van

de Sprengenweg is/komt tijdelijk een

deze plannen voor te leggen.

onze wijkraad, de overzijde van de

Diagnostich Centrum. Hier kan men dan

Zie elders in dit blad voor introductie BPF

Sprengenweg is het werkgebied van de

terecht voor röntgenopnames en

Bouwinvest.

wijkraad Orden. Om die reden zullen beide

laboratorium. In de toekomst zullen

wijkraden bij besprekingen

dergelijke zaken ondergebracht worden in

W

Wie maakt de mooiste kleurplaat?

waardering voor haar moeder, bepaald dat

Voor de jeugdige wijkbewoners (tot en met

evenals in vele jaren daarvoor, jaarlijks op 30

12 jaar) staat op pagina 14 een kleurplaat.

april Koninginnedag wordt gevierd.

Kleur, knip en plak en lever deze in voor

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

10 mei 2009 op Planetenlaan 15. Voor de

Naar aanleiding van het bezoek van Koningin

3 mooiste inzendingen zijn er “speelgoed-

Beatrix roepen we wijkbewoners op om hun

Als u dit met ja beantwoordt kunt u

bonnen” van 20, 15 of 10 euro te winnen.

mooiste digitale foto van deze dag aan ons in

kiezen uit de volgende mogelijkheden:

De kleurplaat staat ook op onze website

te zenden.

G U geeft zich als lid op via de rubriek

www.wijkraaddesprengen.nl → Nieuws →

Inzendingen met vermelding van naam,

Overig → Kleurplaat 30 april.

adres, etc. per e-mail naar
info@wijkraaddesprengen.nl.
Graag inzenden in het oorspronkelijke
formaat met vermelding in de e-mail van:
Naam, adres en locatie waar de foto is
gemaakt. De inzendtermijn sluit al op 10 mei
2009,dit in verband met druk van volgend
Wijknieuws.

‘Lid worden’ op de website,
u ontvangt dan automatisch
Nieuwsfeiten per e-mail.
G U wilt geen lid worden maar wel de

informatie ontvangen, stuur ons het
‘Reactieformulier’ via de website.
Vermeld naast uw naam, e-mail adres
in de rubriek bericht:
‘Graag informatie per e-mail’.

De inzenders van de 3 allermooiste foto’s
worden beloond met een cadeau cheque ter

Bij de verzending van nieuwsfeiten per

waarde van 20, 15 of 10 euro.

e-mail worden de namen en de e-mail

Met inzending geven de deelnemers
toestemming om de foto’s op de website
www.wijkraaddesprengen.nl

adressen van de ontvangers niet
weergegeven, dit in verband met de
privacy van de geadresseerden.

Wie maakt de mooiste foto op 30 april?

of in Wijknieuws te plaatsen. Per deelnemer

Zoals bekend zal Koningin Beatrix op 30 april

mag één foto worden ingezonden. Bij

a.s. Koninginnedag vieren in Apeldoorn.

plaatsing op de website zal bij ‘aanwijzing’ de

Het is op die dag precies 100 jaar geleden dat

naam van de maker zichtbaar worden. Het

info@wijkraaddesprengen.nl

haar moeder, Prinses en de latere Koningin

aantal te plaatsen foto’s op de site kan bij

waarin u ons dat laat weten.

Juliana, werd geboren.

grote deelname beperkt worden.

informatie niet meer wensen te
ontvangen dan volstaat een e-mail aan

Cor Bouman

Bij de troonsaanvaarding op 30 april 1980
heeft Koningin Beatrix, als blijk van

Mocht u in de toekomst dergelijke

Cor Bouman

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Koninginnedag wedstrijden

Cor Bouman
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Lange tijd bleef het stil over de
toekomst van het voormalige
Julianaziekenhuis. Sinds kort zijn er
pas enkele zaken te melden. Op 21
januari 2009 vond er een eerste
gesprek plaats met de nieuwe
eigenaar: BPF Bouwinvest. Bij dit
gesprek waren, naast BPF,
vertegenwoordigers van de gemeente
en van de wijkraden Orden en De
Sprengen aanwezig.
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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.

Koningslijn 16 • Postbus 1448 • 7301 BR Apeldoorn
Telefoon: 055-355 98 01
info@thuiszorg-jacobs.nl • www.thuiszorg-jacobs.nl

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

Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

WQ29P01_16:Wijknieuws 2007

18-02-2009

T

Van de stadsdeelmanager

09:20

Pagina 7

Jeugdherinneringen en Kindervreugd

Toen ik klein was woonde ik al in
Apeldoorn. Om precies te zijn in Anklaar.
Ik liep naar school en stak zonder
problemen meerdere straten over waar
toen ook nog bijna geen auto’s reden. Ik
speelde met mijn vriendjes en
vriendinnetjes vaak op de velden tussen
de in mijn ogen enorme maar (vanwege
die vriendjes en vriendinnetjes) heel
gezellige flats die nu net gesloopt zijn.
En enkele weken per jaar raapten we
kastanjes aan de Sluisoordlaan.

ten opzichte van op straat en tussen de
huizen spelende kinderen lijkt echter wat
minder geworden. Speeltuinen of speciaal
voor kinderen ingerichte speelveldjes zijn
dan ook van groot van belang.
Tot mijn verrassing kwam ik recentelijk weer
in contact met de speeltuin die ik in mijn
jeugd zo bewonderde. Hij heet
‘Kindervreugd’, staat in Orden aan de Pieter
Saenredamstraat en bestaat dit jaar zelfs al
50 jaar. Zo mooi als in mijn herinnering was
kinderogen hem ongetwijfeld mooier zagen

het verstrijken van de jaren het aantal

Apeldoorn. In de wijk De Sprengen. Gisteren

dan hij was maar ook omdat het voor de

speelmogelijkheden steeds meer werd

vroeg ik ze wat ze het leukste vonden aan

speeltuinvereniging heel moeilijk blijkt om

ingeperkt: op een braakliggend veldje kwam

het opgroeien in deze wijk en onze straat.

jaar in jaar uit alles goed te regelen en

een woonhuis, ‘stoepranden’ kon niet meer

Enthousiast vertelden ze over hun vriendjes

onderhouden.

vanwege de dubbele rij auto’s in de straat

in de buurt, het grind in de bermen waar je

En dat is nu dus één van de projecten waar

en een ander veldje met een klimrek werd

zo fantastisch mee kunt spelen (toen ze nog

ik als stadsdeelmanager mee bezig ben:

een pleintje met garageboxen. Toen

kleiner waren hebben ze de gemeentelijke

samen met de zeer betrokken vrijwilligers

voetbalden we dan maar tegen de metalen

‘puttenzuiger’ nog wel eens wat werk

en alle anderen die de speeltuin een warm

garagedeuren. Overigens zonder dat ooit

bezorgd), over de jaarlijkse straatspeeldag in

hart toedragen, zorgen dat de speeltuin

iemand daar wat van zei…

onze straat, wat in hun ogen een groots

voor de kinderen uit Orden behouden blijft

evenement is, en over de vreugde van het

en op een goede manier de toekomst in

Soms gingen we met de trein op

kastanjes rapen onder de enorme bomen

gaat. Ik hoop dat de speeltuin nog

familiebezoek naar Amsterdam en als we dan

tegenover de begraafplaats aan de

generaties kinderen goede

op weg naar Amersfoort langs Orden reden

Soerenseweg.

jeugdherinneringen bezorgen.

zag ik tussen de bomen door een fantastische

En was er dan ook iets wat ze niet leuk

speeltuin: hoge glijbanen in allerlei kleuren en

vonden? Met een beetje bange blik in hun

Overigens vertelde het bestuur mij dat de

een groot veld vol speeltoestellen. Wat wou ik

ogen vertelden ze alle drie over een

speeltuin weliswaar een vereniging is maar

daar graag eens een keer naar toe! Veel liever

mevrouw die hen had gedreigd om de

toch vrij toegankelijk voor alle kinderen. Als

nog dan naar Slagharen of de Efteling. Ik ben

politie te bellen als ze nog eens daar in de

ik dat als kind geweten had…

er nooit geweest want volgens mijn ouders

buurt zouden voetballen…

was het een speeltuinvereniging en daar

De tijden zijn veranderd maar de mooie

José Cvetanovic,

moest je lid van zijn.

jeugdherinneringen blijven. De tolerantie

055-5802012, j.cvetanovic@apeldoorn.nl

Website www.wijkraaddesprengen.nl

W

Wat ons de laatste maanden opvalt dat
betrekkelijk weinig wijkbewoners contact
opnemen met de wijkraad, dit in tegenstelling tot
eerdere periodes.

maken. Dit kan heel goed met het op de
website aanwezige Reactieformulier. Na
verzending krijgt u een automatische
ontvangstmelding en nemen wij zo nodig
contact met u op. Uiteraard kunt u ook altijd

In eerste instantie denk je dan dat is prima,

schrijven of bellen.

blijkbaar is iedereen erg tevreden met de

U als wijkbewoner kunt ook zaken

Op de site is ook een formulier opgenomen

situatie in de wijk. Kom je dan echter bij

aandragen die u graag op de site vermeld

waarmee u zich kunt opgeven als lid van de

bijeenkomsten of gewoon op straat met

zou willen zien. Reacties op de site kunt u

wijkraad.

bewoners in gesprek dan blijkt dat er wel

doorgeven met het Reactieformulier zoals

Aan de website is een centraal e-mail adres

degelijk zaken spelen die men graag anders

dat op de website is vermeld. Uiteraard kunt

gekoppeld, dit is info@wijkraaddesprengen.nl

zou willen zien.

u ook schriftelijk reageren.

Wij roepen dan ook bewoners op hun

Het adres van de webmaster is Planetenlaan

De webmaster,

wensen of problemen aan ons kenbaar te

15, 7314 KA Apeldoorn.

Cor Bouman
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hij echter niet meer. Niet alleen omdat mijn
Het enige wat ik niet leuk vond was dat met
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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
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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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Even voorstellen....

M
M

Mijn naam is Danielle Engels. Samen
met mijn man en 2 dochters (2,5 jaar
en 6 maanden) wonen wij sinds begin
2007 in de Huygenslaan.

Weer terug in Utrecht beseften we dat we

Danielle Engels,

de bossen en de ruimte toch erg misten en

Kandidaat

zo zijn we, na een verbouwing van een half

bestuurslid

jaar, in Apeldoorn-West terecht gekomen. In
de bijna 2 jaar dat wij hier nu wonen zijn we

Na de studie Bewegingswetenschappen ben

ons erg thuis gaan voelen en zo ontstond

ik in Utrecht terechtgekomen. Daarna

ook het idee om mij in te gaan zetten voor

hebben we een jaar in de bossen van

de wijkraad. Toen ik kort daarna Cor

Fontaineblaue net onder Parijs gewoond.

Bouman in een speeltuintje in de wijk tegen
het lijf liep, was de keuze snel gemaakt.

Mijn naam is Hanneke Dusseldorp en
ik woon met mijn man aan de
Billitonlaan. Wij hebben drie
studerende kinderen, die af en toe het
weekend thuis zijn.

betekende wel dat wij later veel tijd,

Hanneke

energie en geld hebben geïnvesteerd om

Dusseldorp,

ons huis naar eigen inzicht te verbouwen

Kandidaat
bestuurslid

Het is fijn om te zien dat ook veel anderen

het onderhoud aan huis en tuin. Naast

1979 met veel plezier in ons huis aan de

mijn fulltime baan loop ik regelmatig een

Billitonlaan. Eind jaren 70 was het voor

rondje hard om mijn conditie op peil te

starters moeilijk in Apeldoorn een huis te

houden. Daarnaast houd ik van lezen,

kopen. Wij waren dan ook heel blij met de

tuinieren en mijn nieuwe hobby het

steentje bij te dragen aan het plezier en de

kans die ons geboden werd ons huis te

verzorgen van twee kippen. De wijk is voor

veiligheid van onze woonomgeving. Ik zie

kopen in deze wijk. Voor ons dan wel een

mij en mijn gezin altijd heel prettig

het als een uitdaging om mee te denken

huis met veel achterstallig onderhoud. Dit

geweest. Een reden temeer om mijn

voor nu en de toekomst van de Sprengen.

Jaarlijkse Openbare Vergadering Wijkraad De Sprengen
Het bestuur van Wijkraad De Sprengen nodigt u bij deze uit voor de openbare jaarvergadering, welke wordt gehouden op dinsdag
31 maart 2009 in zaal 2 van de Jachtlaankerk, Jachtlaan 143. De vergadering begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Wij hopen op uw komst !!!!
De agenda luidt als volgt:

10. Pauze

1. Opening.

11. Presentatie “Burger, buurt en bondgenoten. Handreikingen voor

2. Mededelingen.

een prettig veilige wijk” door Dr. Jaap Timmer, lector Veiligheid,

3. Notulen jaarvergadering van 1 april 2008. *
De notulen zijn integraal vermeld op
www.wijkraaddesprengen.nl

Y Wijkraad Y

Hogeschool Windesheim te Zwolle.
12. Introductie van en vragen aan de stadsdeelmanager

Jaarvergadering.

José Cvetanovic.

4. Activiteiten verslag over het jaar 2008. *

13. Introductie van en vragen aan de wijkagent Ronald de Man.

5. Financieel verslag over het jaar 2008. *

14. Wat verder ter tafel komt.

6. Bevindingen en verslag van de kascommissie.

15. Rondvraag.

7. Decharge van het bestuur.

16. Sluiting.

8. Benoeming kascommissieleden en reservelid.
9. Bestuursverkiezing.
Aftredend:

De met * gemerkte stukken liggen vanaf 19.30 uur in de zaal ter inzage.

Cor Bouman, herkiesbaar.

Kandidaten: De volgende personen hebben zich kandidaat gesteld:

Apeldoorn, 25 februari 2009.

Joyce Snel, Danielle Engels en Hanneke Dusseldorp, het bestuur stelt
voor hen te benoemen tot bestuurslid.

Namens het Bestuur van Wijkraad De Sprengen

Leden van de vereniging kunnen tot vijf dagen vóór de jaarvergadering
(tegen) kandidaten voor het bestuur schriftelijk aanmelden bij Cor Bouman,

Roelof Boekhold, voorzitter

Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.

Cor Bouman, secretaris
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creëren van een fijne woonomgeving door

getogen Apeldoornse. Wij wonen sinds
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Van huis uit ben ik een geboren en
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Soerenseweg 68
Tel. 5415410
Kijk ook op www.schoonheidssalontotalcare.nl
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Van de wijkagent
Tevens zal de politie, op verkeersgebied, dit
jaar extra aandacht besteden aan het
parkeren rond de scholen, het veilig vervoer
van kinderen van en naar school, het dragen
van de autogordel en natuurlijk het gebruik
van alcohol in het verkeer.

wijken Sprengen, De Naald en Berg & Bos

veel impact bij de mensen. De controle op
het gedrag van jongeren, die zich in de

begonnen. De eerste maanden ben ik vooral

Naast alle verkeersacties, heeft de politie dit

weekenden van en naar het uitgaansgebied

bezig geweest met kennis maken en het

jaar ook weer prioriteit gegeven aan de

begeven, behoudt ook een hoge prioriteit. Er

opbouwen van een (deels) nieuw netwerk.

aanpak van (huiselijk) geweld, de aanpak

worden op de zogenaamde ‘aan- en

Ondertussen gaan de dagelijkse

van vernielingen al dan niet gepleegd door

afvoerroutes’ van het uitgaansgebied nog

werkzaamheden ook gewoon door.

jeugd, auto-inbraken en fietsendiefstallen.

steeds de nodige vernielingen gepleegd c.q.

Wat mij het meeste opvalt, is dat er tamelijk

De aanpak van geweldszaken heeft binnen

er wordt voor (geluids)overlast gezorgd.

veel klachten over verkeersovertredingen

Apeldoorn een hoge prioriteit. In

Toezicht hierop en de aanpak van de daders

vanuit de wijk komen. De meeste wegen in

samenwerking met de gemeente en

zal ook het komende jaar weer veel

de wijk zijn gelegen binnen het zogenaamde

hulpverlenende instanties wordt er hard

aandacht krijgen.

‘verblijfsgebied’ en daarom aangewezen als

aangewerkt om het aantal geweldszaken

Bij deze heeft u een beknopt overzicht

30-km zone. Daar lang niet alle wegen fysiek

terug te brengen. Een nieuw instrument

gekregen van de activiteiten waarmee de

zijn ingericht voor een maximum snelheid

voor de aanpak van huiselijk geweld is

politie, inclusief uw wijkagent, zich dit jaar

van 30 km/u, komt het veelvuldig voor dat

daarbij het zogenaamde ‘huisverbod’. Dit is

gaat bezig houden. Er zullen daarbij

genoemde snelheidslimiet door

een maatregel waarbij een agressieve

ongetwijfeld nog veel meer zaken aan de

weggebruikers wordt overtreden. Op diverse

huisgenoot (partner) voor enige tijd de

orde komen. De zogenaamde ‘waan van de

wegen hebben wij als politie de afgelopen

toegang tot de woning kan worden ontzegd.

dag’, waarbij veel incidenten niet vooraf te

maanden snelheidscontroles gehouden. Onze

Dit is een vergaande maatregel welke

voorspellen zijn, zal ook weer de nodige

bevindingen sluiten aan bij de klachten. Er

uiteraard alleen zal worden opgelegd

capaciteit opeisen.

worden nogal wat overtredingen

wanneer er al meerdere malen sprake is

Het komende jaar zal ik in dit wijkblad nog

geconstateerd.

geweest van geweld gericht tegen

de nodige aandacht aan een van de

Ook dit jaar zal de politie weer regelmatig op

huisgenoten. Dit ‘huisverbod’ lijkt wellicht

bovenstaande onderwerpen besteden.

snelheid in de wijk controleren. Ik zal daarbij

een zware maatregel. Het is echter gebleken

de locaties, welke door de wijkraad of. door u

dat veel mensen, ook in Apeldoorn, onder

Met vriendelijke groet,

worden aangedragen op het gebied van

zware druk leven omdat zij zich in hun eigen

Ronald de Man

snelheidsovertredingen, opnemen in ons

woning niet meer veilig voelen.

jaarwerkplan. Ik zal daarbij ook kritisch kijken

Ik heb daar als wijkagent in mijn werk veel

Bureau: Jachtlaan 191 – 193, tel: 0900- 8844

naar de inrichting van de weg dit onderwerp

ervaring mee. Geweld in deze vorm heeft

e-mail: ronald.de.man@no-gelderland.politie.nl

Even voorstellen …….

eigenlijk pas. Wij werken vanuit een lange

Checklist
vrijgestelde
evenementen

termijn visie. Wij vinden namelijk dat je een

De gemeente Apeldoorn heeft de ambitie

BPF Bouwinvest investeert een deel van het

locatie als één gebied moet ontwikkelen. Dat

om het aantal gemeentelijke

vermogen van het pensioenfonds voor de

kan alleen wanneer je langdurig betrokken

vergunningen te verminderen met

bouw (BPF Bouw) in vastgoed, waaronder

blijft. Hierbij staan duurzaamheid, kwaliteit

20-40%. Deze ambitie maakt deel uit

vanaf maart ook het Juliana ziekenhuis. Wij

en welzijn centraal.

van het plan om de regelgeving en

beheren in heel Nederland zo’n 16.000

Wij zijn gebaat bij tevreden huurders en

administratieve lastendruk te

woningen, een aantal winkelcentra en

tevreden buurtgenoten. En daar spannen we

verminderen. Wanneer is er sprake

kantoren. Een groot deel daarvan hebben we

ons graag voor in. Want dat komt ons

van een vrijgesteld (vergunningvrij)

zelf ontwikkeld.

product, en daarmee het rendement, alleen

evenement? Zie voor de voorwaarden

maar ten goede.

www.wijkraaddesprengen.nl

BPF Bouwinvest

I

In maart wordt het Juliana ziekenhuis
formeel eigendom van BPF Bouwinvest.
Graag stellen wij ons nu alvast aan u voor.

hebben ontwikkeld, maar blijven aanwezig,
als verhuurder. Na oplevering begint het

Maar wij zijn geen ontwikkelaar pur sang.
We vertrekken niet nadat we een project

zaken Y Gemeente berichten.
BPF Bouwinvest

Y

Overige

WIJKRAAD DE SPRENGEN

In november jl. ben ik als wijkagent in de

bespreekbaar maken bij de gemeente.
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Hoewel de kop van het jaar 2009 er
alweer af is, wil ik u toch nog het beste
wensen voor dit jaar. Naast een goede
gezondheid wens ik u vanuit mijn
functie een veilig en rustig jaar toe.
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“Mag ik u iets vragen…?”
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Ik weet niet hoe het u is vergaan, maar het was
mij nog niet eerder overkomen dat ik op bezoek
ging bij iemand die eenenvijftig boeken heeft
geschreven. Ik was dan ook een beetje gespannen
toen ik aanbelde.
Mijn bezoek was aangekondigd dus zwaaide de
deur wijd open, daar stond de tweeënnegentig
jarige Dolf Kloek. “Kom snel binnen, het is koud
buiten, hang je jas hier maar op de kapstok en
loop maar door naar de kamer.” Dolf liep achter
mij aan de kamer in en zei wijzend naar een plek
op de bank: “ga daar maar zitten, dan zit je aan
de kant van mijn goede oor. Wil je koffie?”.
“Alstublieft” zei ik; hij reageerde meteen “zeg
maar gewoon jij hoor, dat praat een stuk
gezelliger.” Weg was Dolf naar de keuken.
Vanonder mijn wimpers keek ik de kamer rond.
Daar stonden ze, de boeken van “Dolf Kloek” in
alle soorten en maten stonden ze in zijn
boekenkast, met extra omslag, grote
letteruitgaven, met harde kaft met zachte kaft,
maar stuk voor stuk allemaal met zijn naam erop.
Wat een bezit maar ook wat een enorm
levenswerk. En zo iemand mocht ik gewoon
tutoyeren, daar moest ik gedurende het gesprek
wel aan wennen hoor!!

Tijd en geld voor studie was er niet, ik moest al

“Volgens mij hebt u, sorry heb jij… veel

jong aan het werk. Er moest brood op de plank

meer gedaan dan 51 boeken schrijven; vertel

komen. Toch heb ik de gelegenheid aangepakt

eens, wat is er nog meer van jouw hand?”

om later naar de avondschool te gaan, zeven

Dolf lacht me toe: “Ik heb inderdaad wel

jaar lang volgde ik daar lessen o.a. Engels en

wat meer gedaan, ik heb naast mijn stads-

Duits. Dat schiep de mogelijkheid voor een

en dorpsromans, dichtbundels en boekjes

betere baan en die vond ik als correspondent

met korte verhalen geschreven maar ook

Kopje koffie, koek erbij, Dolf gaat zitten en voor dat ik

bij een wijnhandel. In de laatste jaren van de

hoorspelen voor AVRO en NCRV. Ik heb zelf

iets gevraagd heb, steekt hij van wal. Hij heeft zich

Tweede Wereldoorlog mocht ik, vanwege de

de tekst en muziek voor een operette en een

duidelijk goed voorbereid op mijn bezoek want hij heeft

razzia’s die werden gehouden, van mijn

musical geschreven en er is ook nog een

al wat tekst op papier gezet…

Amerikaanse baas thuisblijven.

openluchtspel van mijn hand. Dat

“92 Jaar geleden ben ik in Amsterdam geboren…” Mijn

In die tijd schreef ik mijn eerste dichtbundel:

openluchtspel “romantiek in Roodenstein” is

balpen schrijft de woorden op die door Dolf worden

“Herinneringen uit de laatste oorlogsjaren”.

drie maanden lang opgevoerd in park Berg

verteld. En ik? Ik ben een en al oor.

Ik kreeg er het vorstelijke honorarium van

en Bos hier in Apeldoorn!”

“Ik was de jongste van acht kinderen en dat betekende

zeshonderd gulden voor. Met dat geld

Waar is mijn pet? Ik wil hem namelijk even

dat ik altijd als eerste naar bed moest, naar de bedstee

konden mijn vrouw en ik onze droom in

heel diep gaan afnemen voor deze man.

liever gezegd, die deelde ik met mijn broer. Meestal

vervulling laten gaan. We verhuisden naar

bleef ik wakker tot

het oosten van het land. Drieënvijftig jaar

Al verder pratende kom ik er langzaam maar

hij ook in bed

geleden kwamen we hier in de wijk “de

zeker achter hoe Dolf zijn boeken vorm gaf.

kwam. Terwijl ik zo

Sprengen” wonen. Het zag er toen heel

Hij schreef zijn boeken allemaal in het

lag te wachten, liet

anders uit, dat kan ik je verzekeren!”

zelfde genre; stads- en dorpsromans zoals

ik mijn fantasie de

hij het zelf noemt. Licht Christelijk maar

vrije loop; de

Dolf pakt zijn plakboeken erbij, alles keurig

zeker niet alleen geschreven voor deze

bedstee veranderde

bijgehouden op jaar. Ik mag ze zelf

doelgroep. Alle personages in zijn boeken

in een boot

doorbladeren terwijl Dolf even op adem

zijn verzonnen; ze kwamen in zijn hoofd

waarmee ik op reis

komt: ik zie lovende woorden van zijn

tevoorschijn terwijl hij met een boek bezig

ging. Misschien is

uitgever, omslagen van zijn boeken, foto’s,

was en als het boek klaar was gingen ze

daar mijn

recensies, fanmail ( Dolf noemt dit zijn

hun eigen gang. “Ze hadden mij als schrijver

schrijverstalent wel

applaus) en heel veel krantenartikelen. Op

niet meer nodig” zegt hij daarover. “Ze

geboren. Ik heb in

de eerste bladzijde van een van de

kwamen wel eens terug in mijn hoofd als er

die tijd de verhalen

plakboeken prijkt een handgeschreven

een deel twee of drie geschreven werd!

die ik fantaseerde

briefje. Een klein briefje maar wel met een

Maar altijd vertrokken ze weer, je moet

nooit opgeschreven

grote inhoud; de toekenning van “de

loslaten anders kun je geen volgend boek

maar waarschijnlijk

gouden medaille van de Internationale

schrijven. Ingevingen voor een thema

wel ergens in mijn

Kunstenaarsbond” in 1970 voor vijfentwintig

waaiden hem aan, maar wat heb je aan een

hoofd opgeslagen.

jaar schrijverschap.

thema als je er geen goed verhaal van weet

09:26

Pagina 13

Donaties

te maken. Het is zeker niet zo dat hij zich er

Ik kijk nog eens naar de boekenkasten van Dolf, veel van

makkelijk vanaf maakte; veel research “om

zijn boeken zijn ook in “grote letterboeken” uitgegeven,

de technische werkelijkheid zo dichtbij

ook die staan bij hem in de kast. “Heb je al de uitgaven

mogelijk te kunnen benaderen” zegt Dolf

van je boeken in je bezit?” vraag ik aan Dolf. “Bijna

Kloek. Hij werkte bijvoorbeeld een jaar lang

allemaal, op één na heb ik ze allemaal. Het boek “de

in de Keizerskroon als receptionist. Hier

fluitspeler” heb ik helaas niet meer in mijn bezit.

kwam zijn avondschool opleiding goed van

Jammer hoor, als ik die had was mijn werk kompleet!”

pas. Hij gaf zijn ogen en oren goed de kost

Ik zie Dolf steeds rodere wangen krijgen, hij zit

bankrekening 52.45.81.541 van

en het gevolg was dat, na dat jaar, zijn boek

duidelijk op zijn praatstoel en is nog lang niet

Wijkraad De Sprengen. Bij voorbaat

“Vlucht in de zomer” uitkwam. De

uitgesproken. Toch stop ik met dit gesprek omdat ik

hoofdpersoon in dit boek was receptionist

zie dat de vermoeidheid toeslaat. Ik maak een nieuwe

in een hotel, alles in het boek klopte als een

afspraak en ga naar huis met een plannetje!

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

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

bus, niets aan het toeval overgelaten!
Dolf was zo productief dat hij zo af en toe

Thuisgekomen klim ik achter de computer en geef een

meer dan één boek per jaar schreef. Zijn

zoekopdracht: “Fluitspeler, Dolf Kloek”. En ja hoor op

Datum

Initialen:

Euro

uitgever vond het dan beter dat hij zijn

Marktplaats wordt er één exemplaar te koop

24-12-08

H.M.-S.

25,00

pseudoniem gebruikte: Mas van Donck. Ook

aangeboden. Ik mail met de verkoper, vertel over Dolf

29-12-08

v.d.G.

25,00

die boeken werden goed verkocht, het lag

en twee dagen later ligt het boek bij mij op de mat!

30-12-08

N.C.v.S.F.

15,00

dus niet alleen aan zijn naam!

Puntgaaf en zelfs geïllustreerd. Een weekje later zoek

19-01-09

F.D.M.H.

25,00

Zijn laatste boek kwam in 2003 uit. Hij zette

ik Dolf weer op, ik heb nog een paar vragen voor hem.

daarmee ook een definitieve punt achter

Als we aan de koffie zitten haal ik de “fluitspeler”

het schrijven van zijn stads- en dorpsromans.

tevoorschijn. Dolf krijgt ogen op schoteltjes en

Er kwamen na die tijd nog wel drie bundels

vervolgens komt er een enorme lach op zijn gezicht.

met korte verhalen van hem uit maar dat

“Wat ben ik hier enorm blij mee, echt reusachtig blij.

wappert hij een beetje weg.

Dank je wel! Mijn werk is nu compleet!” Hoe leuk is het

“Je hebt nu een leeftijd om lekker op de bank

om een schrijver blij te maken met zijn eigen boek!

met een boek te zitten, lees jij je eigen werk
nog wel eens terug?”“Nee nooit, ik heb nooit

Al fietsende, op weg naar huis, besef ik wat voor

het geduld gehad om boeken te lezen” zegt

bijzonder man ik in de afgelopen week heb leren

hij lachend “ik schreef ze liever, dan was ik

kennen. Ik ben blij dat hij bij het afscheid zei dat ik

actief bezig. Maar dat lezen komt later nog

nog wel eens langs mocht komen. Dat ga ik zeker

wel hoor, ik ga dat nog wel doen.” Ik vraag

doen want wij zijn samen nog lang niet uitgepraat.

Dolf hoe oud hij denkt te worden, om “later”
nog al zijn boeken te gaan lezen!!!

Premie
op Actie
Bewonersinitiatieven worden
financieel beloond door de
gemeente Apeldoorn
‘Premie op actie’ is een financiële bijdrage
van de gemeente voor activiteiten die
bewoners zelf in hun buurt of straat

Yvonne Boersma-Gordijn

organiseren. De gemeente wil daarmee het
eigen initiatief van bewoners stimuleren.
Ideeën leven er genoeg in de dorpen, wijken
en buurten van Apeldoorn waarmee de
woonomgeving en leefbaarheid verbeterd
wordt. Als het op de praktische uitvoering
aankomt, strandt het maar al te vaak op
het ontbreken van geld. Premie op actie kan
dat probleem oplossen.
Met ‘Premie op Actie’ geeft de gemeente
een bijdrage in de kosten tot een
maximum bedrag van 600 euro per
initiatief. Jaarlijks is er in principe 50.000
euro te verdelen. Om voor een bijdrage in
aanmerking te komen moet worden
voldaan aan spelregels. Deze spelregels en
verdere informatie kunt u vinden op
www.dorpsenwijkraden-apeldoorn.nl
klik op de Home pagina op
‘Premie op Actie’.
Cor Bouman
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