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Cor Bouman, Hanneke Dusseldorp

Van de voorzitter
De winter duurde dit
jaar lang, maar nu
eindelijk de
temperaturen
stijgen, krijgt onze
wijk het groene
aanzien waar veel
mensen haar zo om
waarderen. Dat bleek
ook uit de
bewonersenquête die we ruim een jaar
geleden hielden voor het opstellen van de
toekomstagenda. Deze wensenlijst van de
gezamenlijke bewoners van de wijken in het
stadsdeel Noordwest is inmiddels vertaald in
een stadsdeelplan waarin de gemeente
samen met politie, welzijnsorganisaties en
woningcorporaties de wensenlijst hebben
vertaald in acties. Zodra de definitieve versie
verschijnt, zult u hem kunnen vinden op onze
website. Dat kondigen we dan aan via Twitter
en op Facebook.
Ja, u leest het goed, uw wijkraad is nu ook
actief op Twitter en Facebook. We zijn daarin
beslist geen voorloper, maar met de
activiteiten rond ons 25-jarig lustrum in het
vooruitzicht, leek het ons een goede manier
om meer mensen te bereiken en u ook beter
op de hoogte te houden van het reilen en
zeilen van de wijkraad. We willen u daarmee
meer betrekken bij wat we doen en hopen
dat u ons zou willen versterken. Want we
hebben op dit moment te kampen met een
‘onderbemensing’. We willen het wijkbelang
goed blijven behartigen, maar we willen ons
25-jarig bestaan ook niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Daarom staat er onder dit
voorwoord een vacaturebericht en kunt u op
de pagina over ons jubileum lezen hoe u
daaraan kunt bijdragen.

Advertenties:
Cor Bouman

Het hoogtepunt van ons jubileum zal de
Lodewijkparade zijn, op 14 september. Dat zal
niet alleen een dag voor u zijn, maar ook
zoveel mogelijk een dag door u. Kijk op onze
jubileumpagina wat dat betekent. Hoe meer
we samen doen, hoe mooier deze prachtige
dag zal worden.
Roelof Boekhold

Gezocht voor de
wijkvereniging De Sprengen

Bestuursleden
 Heeft u hart voor de leefbaarheid

in de wijk?

 Werkt u graag samen?

 Durft u initiatieven te nemen?

 Wilt u de handen uit de mouwen

steken?

 Heeft u gevoel voor het bestuurlijke

en politieke krachtenveld?

 Bent u gemiddeld minimaal 4 uur

per week beschikbaar?
Ja? Neemt u dan contact op met
voorzitter:
Roelof Boekhold, 055-3556003
voorzitter@wijkraaddesprengen.nl.
Hij geeft u graag meer informatie over
het werk van de wijkraad.
Werken in de wijkraad betekent:
bijdragen aan de leefbaarheid van de
wijk, werken in een collegiale en op
samenwerking gerichte omgeving
en het ontmoeten van tal van
interessante mensen, binnen en
buiten de wijk.

Fotografie:
Cor Bouman, Joyce Snel
Lay-out:
Qno grafische vormgeving
Apeldoorn
Druk:
Dijkgraaf-Rijsdorp, Apeldoorn
Foto voorpagina:
Middellaan
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Stadsdeelmanager:
José Cvetanovic, 055-5802012
j.cvetanovic@apeldoorn.nl
Twitter: gemapeldoornnw
Wijkagent:
Ronald de Man, 0900-8844
Vosselmanstraat 201, 7311 CL Apeldoorn
ronald.de.man@no-gelderland.politie.nl
Twitter: @polsprengen

Donaties:
De afgelopen maanden ontvingen wij op
bankrekening 52.45.81.541 van Wijkraad De
Sprengen de volgende bedragen, waarvoor
wij de geefsters/gevers zeer erkentelijk zijn.
06-03-2013
N.C.v.S-F.
€ 20
07-03-2013
v.d.G.
€ 25

Jubileumactiviteiten 25-jaar wijkvereniging

De Sprengen
Jubileumcongres

Lodewijkparade

wanneer: 12 september 2013
waar: Paleis Het Loo

wanneer: 14 september 2013
waar: Koning Lodewijklaan,
tussen de Boszichtlaan en de Naald

Overheden zijn tot het inzicht gekomen dat ze niet voor elke
maatschappelijke vraag het antwoord kunnen bieden. Burgers zullen
zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor het
maatschappelijk reilen en zeilen. Wat betekent deze ‘andere overheid’
voor wijken en wijkraden?
De zakelijke partners van de wijkraad: gemeentebestuur,
gemeentepolitiek, ambtenaren, hulpdiensten, welzijnsorganisaties,
woningcorporaties, adverteerders.
Ook u bent welkom! Vanwege het beperkte aantal beschikbare
plaatsen moet u zich aanmelden via het reactieformulier op
www.wijkraaddesprengen.nl. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Wedstrijd “Bouwen aan
virtueel De Sprengen”
wanneer: Uiterste inzenddatum is 30 september 2013
waar: Achter de computer
Het nabouwen van één of meer gebouwen in onze wijk op uw
computer. Het leukst en het meest voor de hand liggend is dat u uw
eigen huis nabouwt. De spelregels en de technische specificaties kunt
u vinden op onze website. Alle inzendingen die voldoen aan de
minimumspecificaties worden zichtbaar gemaakt in Virtueel
Apeldoorn (http://apeldoorn.virtuocity.eu).
Meedoen! Laat u het ons even weten als u begint, dan kunnen we u
op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

 sport en spel voor jong en oud

 rondleidingen door de wijken De Sprengen en De Naald
 kleedjesmarkt

 kinderattracties

 oude ambachten

 informatie en demonstraties; bewoners en organisaties die actief

zijn in de wijk vertellen u daarover en geven demonstraties.
1. bezoeker, u bent van harte welkom!
2. deelnemer: u heeft een hobby of u staat voor een zaak die u onder de
aandacht wilt brengen van uw wijkgenoten of u vindt het sowieso
leuk om een activiteit te organiseren, u bent van harte uitgenodigd!
3. als vrijwilliger om te helpen de dag een succes te maken, uw hulp
kunnen we goed gebruiken!

Jubileumboek
Verschijningsdatum is vooralsnog onbekend
Onze wijk: hoe is die tot stand gekomen, wie wonen er, wat zijn de
bijzondere plaatsen, wat zijn de bijzondere verhalen? Natuurlijk
blikken we ook terug op het wel en wee van de wijkraad. Het is
tenslotte een jubileumboek.
Meeschrijven. Door tijdgebrek is het werk aan het boek nog niet goed
van de grond gekomen. We zitten dringend verlegen om meer
redacteuren/schrijvers.

Voor het laatste nieuws:

Volg de Wijkraad op Twitter en Facebook
Vier keer per jaar ontvangt u van ons het Wijknieuws.
Informatie over de wijkraad leest u op onze website
(www.wijkraaddesprengen.nl). In voorkomende gevallen
versturen wij per e-mail een nieuwsbrief naar de bewoners
die ons hun e-mailadres hebben opgegeven. We spreken onze
wijkgenoten per telefoon of in persoon. En nog vinden we het
contact dat we met u hebben niet genoeg

Ten tweede kunnen we u sneller op de hoogte brengen van wat er
speelt en krijgt u meer zicht op wat de wijkraad zoal doet. Het is voor
ons wel even wennen, want het bijhouden van berichten vergt nogal
wat discipline. We hopen echter dat u het waardeert.

Sinds kort kunt u de wijkraad ook volgen via Twitter en Facebook.
We doen dat om twee redenen. We hopen op die manier nog meer
wijkbewoners op een voor hen makkelijke manier te bereiken.
Wijknieuws mei 2013
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BISTERBOSCH MAKELAARDIJ...
bij u om de hoek, dus kom gerust eens buurten!
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Bisterbosch Makelaardij is samen met Bisterbosch Financieel Adviseurs een
full-service kantoor. Als onafhankelijk specialist in hypotheken, pensioenen
en financiële planning bemiddelt Bisterbosch Financieel Adviseurs voor een
groot aantal banken en verzekeraars. Samen vormen wij een sterke
combinatie met korte communicatielijnen en zeer persoonlijke begeleiding,
waarbij de klant centraal staat.
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M A K E L A A R D I J

FINANCIEEL ADVISEURS

tel.: 055-3553578
info@bisterbosch.nl
www.bisterbosch.nl

tel.: 055-3553893
financieel@bisterbosch.nl
www.bisterbosch.nl

Lopende zaken
Van de zaken die lopen en die niet elders in dit Wijknieuws aan bod komen leest u
hier de stand van zaken.

AGOVV
Hoe het met de profclub AGOVV is afgelopen
is u wel bekend. Het bestemmingsplan dat
de toekomstplannen van AGOVV moest
faciliteren zal niet meer worden vastgesteld.
Om ongewenste ontwikkelingen te
voorkomen op basis van het huidige
bestemmingsplan heeft de gemeente een
voorbereidingsbesluit genomen. Dat houdt in
dat de gemeente aangeeft binnen een jaar
een nieuw bestemmingsplan ter visie te
zullen leggen en dat in de tussentijd alle ter
zake doende vergunningsaanvragen zullen
worden aangehouden. Na vaststelling van
het nieuwe plan zullen de
vergunningsaanvragen getoetst worden aan
dat plan. Voorlopig hoeft u geen ongewenste
bouwactiviteiten te verwachten op het
terrein.
Er zijn nog wel wat gewenste
sloopactiviteiten. Op het terrein staan nogal
wat bouwwerken die er zijn neergezet op
grond van een tijdelijk vergunning. Die
vergunningen zijn verlopen. De gezamenlijke
wijkraden Berg & Bos, Brink & Orden en De
Sprengen hebben bij de gemeente een
formeel handhavingsverzoek neergelegd om
ervoor te zorgen dat de bouwwerken worden
verwijderd.
De Goede Reede / De Robijn
Op vrijdagavond 14 maart werd de wijkraad
door de Bouwhuisgroep per e-mail
geïnformeerd over haar plannen met het
voormalige verzorgingshuis De Goede Reede.
Dat was bijna twee maanden later dan was
toegezegd, maar conform afspraak werd de
wijkraad eerst geïnformeerd voordat de
plannen publiek werden. De volgende

ochtend stonden de plannen in De Stentor.
Met De Robijn, zoals het gebouw nu is
gedoopt, richt de eigenaar zich op de
huisvesting van eenpersoonshuishoudens.
Voor de bewoners zijn verschillende gemak
faciliteiten beschikbaar. Nieuwe bewoners
moeten aan bepaalde criteria voldoen en er
komt een beheerder. De omvorming gebeurt
op minimale wijze zodat geen vergunningen
hoeven te worden aangevraagd, De
omwonenden van De Robijn maken zich
zorgen over de parkeersituatie in de buurt.

Kunst uit de wijk

De vroegere bewoners hadden nauwelijks
auto's, de toekomstige bewoners
waarschijnlijk wel. Ook de mogelijkheid om
feesten te geven in het gebouw baart de
omwonenden zorgen. In een gesprek met de
wethouder en in een artikel in De Stentor
hebben zij hun zorgen geuit. Beide artikelen
kunt u overigens nalezen op onze website.
Bestemmingsplan De Parken, Indische Buurt
en Beekpark
Tot 18 april lag het ontwerpbestemmingsplan
en de bijbehorende ontwerpwelstandsnota
ter visie. Over de manier waarop het plan en
de nota tot stand zijn gekomen en over de
opzet en globale inhoud, zijn we goed te
spreken. Op één punt na, en dat is dat in de
bestemming Verblijfsgebieden een bepaling
is toegevoegd die ook markten en
standplaatsen in verblijfsgebieden mogelijk
maakt. Over de vraag of dat wenselijk is of
niet, neemt de wijkraad geen standpunt in.
Wat we wel bezwaarlijk vinden is dat in de
toelichting op het bestemmingsplan de
toevoeging niet wordt onderbouwd of zelfs
maar genoemd. Terwijl andere onderwerpen
wel uitgebreid worden toegelicht en
onderbouwd. Uit het recente verleden weten
we dat het verlenen van
standplaatsvergunningen gevoelig kan
liggen. Daarom hebben we een zienswijze
over deze incorrecte handelwijze ingediend.
Roelof Boekhold

Oproep voor de amateur kunstenaar

Maak je thuis de mooiste kunst, maar ziet
(bijna) niemand wat je maakt?
Dan is dit je kans. Tijdens de Lodewijkparade
op zaterdag 14 september as. hebben we
een aantal kramen gereserveerd om
amateur kunst ten toon te stellen.
Voor onze wijk zal de kunstenaar Frans
Polman vooraf de inzendingen bekijken en
adviseren welke kunst en hoe deze amateur
kunst het beste tot zijn recht kan komen die
dag. Frans Polman is beeldend kunstenaar
en woont en werkt in onze wijk. Hij is
optimist in al zijn vezels en die positieve

grondhouding bepaalt zijn doen en laten in
ruime mate.
Het werk van Frans laat zich omschrijven als
lyrisch abstract. Met vele materialen werkt
hij aan een oeuvre dat soms ingetogen en
dan weer uitbundig is in kleurgebruik. De
werken van Frans Polman zijn op diverse
exposities en tentoonstellingen in binnenen buitenland te zien geweest Meer over
hem vindt je op www.franspolman.nl.
Als je interesse hebt om zelf die dag je kunst
ten toon te stellen, stuur dan voor 1 juni as.
een mailtje naar Frans Polman
(art@franspolman.nl). Geef een korte
beschrijving van je werk en mail, indien
mogelijk, een goede foto mee.
Afhankelijk van de reacties bekijken we wat
er mogelijk is. Je hoort uiteraard of je kunt
deelnemen.
Joyce Snel

Wijknieuws mei 2013
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Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

Van de stadsdeelmanager

Ondernemende wijken
Weet u hoeveel ondernemers er bij u in de buurt zitten? En
wat ze doen? Ik heb zelf geen idee maar verwacht dat het er
heel veel zijn. In Osseveld-Woudhuis bleken het er meer dan
1000 te zijn.
Hermien Jacobs is zelf ondernemer in de wijk Osseveld-Woudhuis en
heeft dit jaar voor de tweede keer de Bolwerkbeurs georganiseerd. Op
vrijdagavond een netwerkavond voor de ondernemers in de wijk en op
zaterdag een beurs in marktsetting waar de ondernemers zichzelf aan
de wijkbewoners konden presenteren. Ook deze tweede editie was
weer een groot succes. De ondernemers blijken graag mee te doen. Zo
graag dat de beurs vol was en er ‘nee’ verkocht moest worden.
Waarom doen ze mee? Soms omdat ze verwachten er nieuw klanten
aan over te houden maar soms ook gewoon om te laten zien wat ze
doen. Velen van hen zijn immers zzp-ers die hun kantoor of bedrijf
achter de voordeur van hun eigen huis runnen. Als buurtbewoner
merkt u daar weinig of niets van en ook de ondernemer zelf weet
vaak niet dat de buurvrouw van een paar huizen verderop een bedrijf

heeft waarmee misschien een mooie
samenwerking tot stand kan komen.
Kortom, de Bolwerkbeurs is een prima
concept. Overigens, voor zover Hermien
weet, ook nog eens uniek in Nederland
èn door de ondernemers en bewoners uit
de wijk zelf georganiseerd. Iets voor u en
uw wijk?
De wijkraden De Sprengen en De Naald vieren dit jaar hun jubileum.
Zij doen dat onder andere met een gezamenlijke markt op de Koning
Lodewijklaan op 14 september a.s. Mogelijk ook samen met de
ondernemers uit de wijk. Hermien Jacobs gaf hen in ieder geval als tip
om juist de ondernemers zelf in te zetten voor de organisatie.
Enerzijds als een soort sponsoring in natura, anderzijds omdat zij vaak
al beschikken over een netwerkje van ondernemers die hun taal
spreken. Voelt u hier wat voor? Laat het weten!
José Cvetanovic (volg mij ook op twitter @gemapeldoornnw)

Kijkje bij de buren

“Eindelijk achter de coulissen”
ons geïnformeerd over het reilen
en zeilen van de schouwburg.
Vervolgens zijn we enthousiast
en vakkundig rondgeleid door de
catacomben van Orpheus door
de toneelmeesters Johan
Koldenhof en Rik Marsman.

“Eindelijk stond ik eens
achter de coulissen
van het toneel.”

In ons vorige wijknieuws bent u uitgenodigd om als
wijkbewoner te buurten bij Orpheus. Een mogelijkheid voor
een speciale rondleiding voor, op en achter het toneel. Een
kijkje achter de schermen. Dit is de eerste aardige actie van
Orpheus, die u als wijkbewoner is aangeboden.
Dat hebben ze geweten bij
Orpheus. De opkomst was boven
verwachting en om het
overzichtelijk te houden zijn er
twee groepen gevormd. Op
2 april jl. werden we ontvangen
in de artiestenfoyer en welkom

geheten door de directeur, Meta
Neeleman. Sinds oktober 2011
zwaait Meta de scepter in
Orpheus, een van de vijf grootste
theaters van Nederland. Onder
het genot van een kopje koffie
of thee inclusief koekje heeft zij

Na afloop was ik onder de indruk
van van wat er allemaal komt
kijken voor en tijdens een
optreden. Geluid, decorwisseling
en belichting moet allemaal
kloppen en doorgaans is er maar
heel weinig tijd om te repeteren.
Onder de indruk was ik ook van
het Orpheus-team dat als één
familie elke keer weer zorgt voor
een maximaal slagen van een
optreden.
Graag wil ik mevrouw Neeleman
en alle medewerkers bedanken
voor de hartelijke ontvangst.
Hanneke Dusseldorp
Wijknieuws mei 2013
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Verzekeren?
Pensioen regelen?
Hypotheek regelen?
Prima, maar kies eerst
een goede adviseur!

Prins Willem Alexanderlaan 727
7311 ST Apeldoorn
Tel. 055-3558555 Fax 055-3558879
E-mail: info.apeldoorn@meeus.com
Website: www.meeus.com

Altijd thuis
in úw wijk

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

Drukke tijden voor Paleis Het Loo
Tijdens de jaarvergadering van onze
wijk op 19 maart jl. heeft mevrouw
Marieke Spliethoff de aanwezigen op
een enthousiaste wijze verteld over haar
werk bij Paleis Het Loo en vooral de
totstandkoming van de Beatrixtentoonstelling. Samen met Sacha de
Boer en Jan de Bouvrie heeft zij de
aangeboden kunstwerken voor de
Beatrixtentoonstelling geselecteerd. De
aanwezigen van onze jaarvergadering
hingen aan haar lippen en het was
muisstil in de vergaderruimte achter de
kerk aan de Jachtlaan.
Mevrouw Spliethoff is inmiddels meer dan 10
jaar conservator van Paleis het Loo en
wijkbewoner van De Sprengen. Wat was niet
mooier dan een wijkbewoner aan het woord
te laten tijdens onze jaarvergadering met
zo’n levendig verhaal. Op een heel
innemende, eigen wijze heeft mevrouw
Spliethoff ons meegenomen in de loop van
“haar project” De Beatrixtentoonstelling.
Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van
Koningin Beatrix heeft de NOS een oproep
gedaan om een beeld te maken van onze
Koningin. Meer dan 2200 mensen, amateurs
en professionals, hebben gehoor gegeven aan
deze oproep en hun kunstwerk ingezonden.
Deze overweldigende, niet verwachte grote
deelname werd een zware kluif voor de
juryleden.
De 68 beste werken zijn geselecteerd door de
vakkundige jury, bestaande uit Sacha de Boer,
Jan de Bouvrie en Marieke Spliethoff.
Inmiddels heb ik twee maal een bezoek
gebracht aan de tentoonstelling en ik kan u
zeggen “het ziet er fantastisch uit”. De
portretten van onze vorstin zijn weergegeven
in koffiecupjes, hout, klei, glas, marmer, verf,
postzegels en eurocenten. Ik vind het heel
kunstig dat men met zo’n diversiteit aan
materialen onze Koningin op een bijzondere
wijze heeft uitgebeeld.
Voor mij had de tentoonstellingsruimte wel
wat groter mogen zijn. Ook bij deze kunst is
het prettig een paar
stappen terug te
kunnen doen om
goed te kijken
wat je ziet. Daar
is de ruimte
eigenlijk wat
klein voor.
Een jury heeft
het glasproject
“Diplomatie” van

kunstenares Edith Benedictus Buning
verkozen tot winnend kunstwerk. Het beeld
is een glaskunstwerk en bestaat uit 4 lagen.
Die beelden uit dat Beatrix goed kan inspelen
op de verschillende lagen in de bevolking. Ze
is diplomatiek heel vaardig, vandaar de naam
'Diplomatie'.
Ook bezoekers van de expositie konden hun
stem uitbrengen voor het werk dat volgens
hen de Publieksprijs verdient. Rond 30 april is
de uitslag bekend gemaakt en de
publieksprijs uitgereikt. De publieksprijs is
gewonnen door Judith Steenkamer. Zij heeft
Prinses Beatrix vereeuwigd op ware grootte
in olieverf en gebruik gemaakt van
verschillende technieken. Het schilderij ziet
er levensecht uit en volgens de kunstenares
zorgen haar ambachtelijke technieken voor
een koninklijk karakter. Het ziet er verfijnd
uit. Paleis het Loo heeft vijf kunstwerken van
de Beatrixtentoonstelling, waaronder dit
werk van Judith, aangekocht.
Mijn favoriet is een kunstwerk van Diederick
Kraaijeveld. Zijn werk heeft van de vakjury
een eervolle
vermelding
gekregen en
van de
publieksjury
een 2e plaats.
Van dichtbij
bekeken lijkt
zijn werk op een
3D puzzel en is niet
te herkennen. Hij heeft gewerkt met
hergebruikt hout, onder andere een oude
kaasplank. Maar……… neem je meer afstand
van deze inzending dan verschijnt het portret
van Prinses Beatrix. Heel kunstig.
In verband met de grote belangstelling voor
deze tentoonstelling wordt deze
tentoonstelling verlengd tot 16 juni a.s.
Foto’s van de drie door mij beschreven
kunstwerken ziet u bij dit artikel, ik hoop dat
de beschrijving van deze tentoonstelling en
de foto’s u enthousiasmeren om een bezoek
te brengen aan 75x Beatrix.
Tentoonstelling Oranje en Religie
De tentoonstelling “Oranje en religie” schetst
een beeld van de godsdienstige beleving van
de leden van het Huis Oranje-Nassau, gezien
tegen de religieuze ontwikkelingen van hun
tijd. In de geest van Willem van Oranje, die
godsdienstige tolerantie hoog in het vaandel
had staan, voelden de Oranjes zich door de
eeuwen heen betrokken bij uiteenlopende
geloofsovertuigingen.

Deze tentoonstelling zal voor een grote
groep mensen interessant zijn en is te
bekijken tot 1 september 2013.
Tentoonstelling “Ingehuldigd”
Vanaf 7 mei a.s. kunnen wij alle unieke
objecten die een rol hebben gespeeld tijdens
de inhuldiging op 30 april bekijken. Hiervoor
is op Paleis Het Loo de Audiëntiezaal
ingericht. Ook de inhuldigingsmantel die
Koning Willem-Alexander heeft gedragen en
de troonzetels van het nieuwe koningspaar
hebben een prominente plek gekregen in de
zaal. Het rokkostuum van Koning WillemAlexander èn de japon van Koningin Máxima
maken deze eenmalige bijzondere
presentatie compleet.
De bijzondere objecten zoals de regalia (of
rijksinsigniën) zijn van symbolische betekenis
bij de inhuldiging; de kroon staat voor de
soevereiniteit van het Koninkrijk der
Nederlanden, de rijksappel symboliseert het
grondgebied van het Koninkrijk en de scepter
de Koninklijke positie. Samen met de
Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk
worden zij geplaatst op de met rood fluweel
beklede credenstafel. Daarachter komt het
Rijkszwaard en het Rijksvaandel te staan. De
regalia dateren uit 1840 en zijn gemaakt voor
de inhuldiging van Koning Willem II. Ze
onderstrepen de waardigheid van de Koning
en zijn daarom belangrijk bij zijn inhuldiging.
Gezien de te verwachten belangstelling is
Paleis Het Loo tijdens de tentoonstelling
“Ingehuldigd” van 7 mei t/m 16 juni a.s. een
uur langer (10-18 uur) geopend.
Kortom, het is zeker de moeite waard om deze
zomer een bezoek te brengen aan Het Loo.
Hanneke Dusseldorp
Wijknieuws mei 2013
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Welkom
Eglantier 231, an 67,
Koninginnela 139
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189
Ugchelseweg
Ugchelen

Van de wijkagent

Nationale politie
U zult er wellicht al het een en ander over gehoord en gelezen
hebben. De politie is weer volop aan het reorganiseren. De 25
korpsen, waarvan Noord- en Oost Gelderland er één was, zijn
per 1 januari 2013 opgegaan in één nationaal korps met één
landelijke korpsleiding. Het nationale korps is verdeeld in tien
regionale eenheden en één landelijke eenheid. De tien
regionale eenheden zijn onderverdeeld in robuuste
basisteams. Apeldoorn heeft in de nieuwe organisatievorm
één robuust team dat deel uitmaakt van de eenheid Oost.
De eenheid Oost bestaat uit een groot gebied, de provincies Overijssel
en Gelderland. Apeldoorn is daarbij aangewezen als locatie waar de
hoofdzetel van de eenheid Oost zal worden gehuisvest. Dit is een
leuke bijkomstigheid als je bedenkt dat steden als Nijmegen (grootste
stad van de eenheid), Arnhem, Enschede en Zwolle ook deel uitmaken
van dit gebied.
Waarom één nationale politie?
Nu zult u zich wellicht afvragen waarom er (weer) gereorganiseerd
moet worden bij de politie. Waarom één nationale politie?
De wereld verandert. In onze samenleving zijn er allerlei snelle
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die invloed
hebben op het werk van de politie. Denk bijvoorbeeld aan de komst
van de sociale media. Burgers stellen hogere eisen aan het politiewerk
en de toegankelijkheid, terwijl criminelen zich steeds minder laten
beperken door grenzen. Met 26 zelfstandige politiekorpsen lukt het
niet om op al deze veranderingen zo goed mogelijk in te spelen. Door
alle mensen en middelen samen te brengen in één organisatie, kan de
politie letterlijk met vereende krachten bijdragen aan een veiliger
Nederland. Verankerd in de wijk en (inter-)nationaal verbonden.
Wat betekent dit voor onze wijk?
Mooie woorden, hoor ik u denken. Maar wat betekent dit nu voor het
politiewerk in onze wijk? In eerste instantie zal er niet zoveel

(zichtbaar) veranderen. Voorlopig blijf ik
uw wijkagent en probeer ik u zo goed
mogelijk van dienst te zijn. Ik kan het
echter niet alleen. Politiemensen, die
werkzaam zijn in het team Apeldoorn,
ondersteunen de wijkagenten. Vanuit de
organisatie denken we na hoe we als politie wijkgericht kunnen
blijven werken. Hoe krijgen we cq houden we de politiemensen in de
wijk, bij u in de straat. Als wijkagent krijg ik informatie uit de wijk over
criminaliteit, (sociale)incidenten en waar politie-inzet gevraagd wordt.
De andere wijkagenten in Apeldoorn krijgen deze informatie ook.
Intern worden daarom de zaken geprioriteerd en wordt er gekeken
waar en waarmee de politiemensen in de wijk zich bezig gaan
houden.
Op dit moment heeft de aanpak van woninginbraken bijvoorbeeld
hoge prioriteit. Er is extra mankracht vrij gemaakt om meer inbrekers
in de cel te krijgen. Dit heeft al geresulteerd in de aanhouding van een
aantal daders.
De komende maanden proberen we ook weer extra aandacht aan
verkeerszaken te geven, bijvoorbeeld de controle op snelheid. Er
komen nog steeds veel klachten over te hard rijden in de 30-km
gebieden. We zullen deze controles doen op tijden dat er veel
kinderen op straat spelen of op locaties waar de kinderen oversteken
om naar school te gaan.
Het blijft echter een kwestie van keuzes maken. De aanpak van
geweldszaken, toezicht bij evenementen (komend zomerseizoen) en
het draaien van de zogenaamde Noodhulpdiensten blijft ook de
nodige capaciteit vragen.
Wij proberen u echter zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u
vragen hebben, hoor ik dit uiteraard graag.
Uw wijkagent, Ronald de Man (voor gegevens zie pagina 2).

Dagverzorging Gouden Regen in Berkenhove
Dagverzorging biedt ouderen de mogelijkheid om langer
zelfstandig te blijven wonen. Het is de plek om
leeftijdsgenoten te ontmoeten en samen (een deel van) de
dag door te brengen.

 samen gebruik maken van de (warme) maaltijd

 gezelligheid: gezelschapsspelletjes, een voorstelling bekijken of een

uitje

 afleiding, waardoor uw eventuele problemen voor even naar de

achtergrond verdwijnen

De activiteiten van de dagverzorging zijn gericht op het trainen en
stimuleren van het geheugen en van functies op lichamelijk, sociaal
en psychisch gebied. Gouden Regen in woongebouw Berkenhove aan
de Koning Lodewijklaan heeft op dit moment nog plaats voor enkele
deelnemers.

 behoud en bevordering van uw mogelijkheden/regie door

ondersteuning, waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen

 (tijdelijke) ontlasting voor uw partner, familieleden of kennissen.

Wat mag u verwachten van dagverzorging?

Hebt u belangstelling of vragen?
Hebt u belangstelling voor de dagverzorging, neem dan contact op
met Klazina Dobber-Bokma, teamleider van Berkenhove.

met een kopje koffie of thee in een sfeer waarin u zich thuis zult
voelen
 vrijetijdsbesteding, zoals meer bewegen, nieuwe hobby’s ontdekken
of een oude hobby weer oppakken

Telefoonnummer (055) 369 44 28
of mailadres
k.dobber@atlant.nl. Klazina
is op woensdag niet aanwezig

 contacten aangaan door samen de krant lezen, gezellig bijpraten

Wijknieuws mei 2013
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Een wijkbewoner aan het woord

Zelfs een niet romanticus zal wegdromen
verdient in de handel en in de reclame, met
grafisch tekenen. Het kunstschilderen kwam
in die periode even op de 2e plaats.
De stap naar professioneel
Mijn vraag hoe hij het heeft aangedurfd om
professioneel kunstschilder te worden hoefde
ik niet te stellen. Withaar kwam er zelf al
mee: “40 jaar geleden heb ik het aangedurfd
en ben zelfstandig kunstschilder geworden.
Ik verkocht mijn schilderijen op
meubelbeurzen”. Het waren zware jaren,
zowel financieel als lichamelijk. Schilderen en
vervolgens het schilderwerk inpakken en
naar een meubelbeurs vervoeren.

Reint Withaar is een wijkbewoner die
ons kan laten wegdromen aan de
keukentafel. Hij heeft oog voor de
natuur met al zijn aantrekkelijkheden
en door gebruik te maken van penseel
en verf in combinatie met zijn gave om
iets dat volmaakt is aan het doek toe te
vertrouwen, laat hij anderen zien wat
hij heeft waargenomen.
Withaar vertelt: “de beelden die ik schilder
vind je terug in de natuur, je moet ze
natuurlijk wel zien en er niet aan
voorbijgaan.” Withaar is onlangs 85 jaar
geworden en oogt kerngezond en vitaal. Hij
woont samen met zijn aardige vrouw Anna
aan de Koning Lodewijklaan. Samen vertellen
zij over hun belevenissen.

Een natuurtalent
Withaar komt uit een gezin van zeven
kinderen. De familie woonde in Amsterdam
waar Reint is geboren. Al op jonge leeftijd,
Reint was 3 jaar, is de familie naar de Veluwe
getrokken en neergestreken in Apeldoorn.
Tijdens de oorlogsjaren hadden de ouders
van Withaar een pension aan de Emmalaan.
Vader was kunstschilder en specialist in het
imiteren van hout en marmer. Zijn atelier had
hij aan de Deventerstraat (naast Albert Heijn)
op de plek waar nu een kaashandel is
gevestigd. Withaar is opgegroeid tussen verf
en kwasten en leerde het schildersvak
spelenderwijs. Op de basisschool was hij een
geliefde leerling en klasgenoot. Hij kon
namelijk alles tekenen wat hij zag en gevoel
in zijn tekening leggen. Een natuurtalent.

Vader Withaar
Direct bij binnenkomst in het sfeervolle
appartement word ik gewezen op een
schilderij van de vader van Withaar, Berend
Withaar. Het kunstwerk hangt op een mooie
plek in de huiskamer en laat een kabbelende
beek zien in Vorden met een brug en
weelderig groeiend struikgewas. Withaar
heeft het schilderen geleerd van zijn vader
die ook kunstschilder was. Met enige trots
vertellen Withaar en zijn vrouw: “de
buitenmuur van het restaurant bij de Woeste
Hoeve is geschilderd door vader. Helaas is zijn
werk door de vele slecht uitgevoerde
restauraties niet meer herkenbaar als het
werk van vader.”

De familie had het door de slechte
economische omstandigheden en de
oorlogsjaren niet breed. Hierdoor is de wens
van Withaar om naar de kunstacademie te
gaan niet in vervulling gegaan. Vader en
moeder besloten hun zoon naar een
technische opleiding te sturen. “Een
technische opleiding gaf mijn ouders meer
vertrouwen voor de toekomst.” Het is de HTS
geworden. “Eigenlijk zou iedere kunstschilder
eerst een technische opleiding moeten
volgen. Achteraf bleek dit niet zo’n slechte
keus, want je krijgt een grondige kennis in
materialenleer en tekenen.”
Na de periode van opleidingen moest er brood
op de plank komen en dat heeft Withaar
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Elburg
Op den duur werden deze zware jaren fysiek
gezien te zware jaren. Samen met zijn vrouw
heeft Withaar gezocht naar een oplossing om
van zijn rugklachten af te komen en toch te
kunnen blijven schilderen. Die keuze was heel
snel gemaakt. Het moest een pandje worden
met ruimte om te schilderen en een winkel
voor de verkoop op een plek waar veel
toeristen komen. Gezocht werd in Elburg,
Harderwijk en Blokzijl.
Een leegstaand pandje in het centrum van
Elburg had de voorkeur en deze stap heeft de
familie Withaar absoluut geen windeieren
gelegd. Een gewaagd experiment met veel
succes. Het resultaat was een goed florerend
bedrijf. Dikwijls zat Withaar in zijn winkel te

schilderen, terwijl zijn vrouw in de
drukbezochte winkel de klanten hartelijk
welkom heette, maar uiteraard ook haar best
deed om de kijkers niet met lege handen te
zien vertrekken.
Opvolging
Inmiddels is de zaak in Elburg overgenomen
door dochter Rian die na het volgen van een
opleiding aan de kunstacademie haar sporen
ook verdiend heeft met schilderen. Zij
schildert maar geeft ook schilderles. In de
woonkamer van Withaar hangen uiteraard
ook schilderijen van Rian. “Door de huidige
tijd van recessie gaat de verkoop wat minder
maar daarentegen worden de schilderlessen
druk bezocht.” De galerie in Elburg, de lessen
en de verkoop laat Withaar met een gerust
hart aan zijn dochter over. Via Vaassen
“resideert’ dit innemende paar aan de Koning
Lodewijklaan waar zij een gezellig
appartement hebben met voldoende ruimte
voor een atelier. Samen hebben zij het goed
en vertellen met veel enthousiasme over hun
herinneringen.
“Onbegrensde” belangstelling
Het “territorium” van de familie Withaar
beperkt zich niet tot onze landsgrenzen.
Jarenlang heeft de familie met een caravan
rondgetrokken, maar ook gewoond in
Frankrijk. Nabij de stad Rousillion in de
Bourgognestreek. Het idyllische huis waar de
familie gewoond heeft is ook toevertrouwd
aan het doek en ik kan u zeggen het is een
fantastisch mooi plaatje. Zelfs een niet
romanticus zal bij het aanzien van dit beeld
wegdromen.

In Rousillion was Withaar een goede bekende
van de burgemeester. Vol trots werd mij een
certificaat getoond waarop stond “le peintre
le plus sympa”. Een bevestiging van een
welgemeende waardering van en goede
relatie met deze Franse burgervader voor
onze wijkbewoner Withaar.
Voorbereiding
“Ik heb een fotografisch geheugen. Veel
beelden heb ik in mijn hoofd opgeslagen en
die combineer ik dan weer met iets dat ik
zie. Ik zie bijvoorbeeld een boerderij, waarvan
ik thuis een schets maak. Vervolgens voeg ik
er zelf de geiten, kippen en bloemen aan toe.
Mijn dochter geeft het signaal wat er aan het
assortiment in de winkel ontbreekt, met
andere woorden waar op een gegeven
moment vraag naar is. Dan ga ik daarmee
aan de slag. Ik anticipeer op de wensen van
de klant. Op dit moment ben ik bezig met
een watermolen. Ik heb een aantal
watermolens bekeken en gefotografeerd. Nu
ben ik bezig met een schets op papier om
vervolgens de watermolen te vereeuwigen op
doek.”
De foto’s van de vele trektochten met de
caravan en het wonen in Rousillion laten ook
zien dat Withaar met de schilderezel buiten
aan de slag is om vergezichten en een kudde
schapen aan het doek toe te vertrouwen. Een
droombaan toch???
Withaar geeft toe dat de taferelen die hij
schildert, of het nu een huis met vee, een
zeegezicht of een botter in de haven van
Elburg, verromantiseerd zijn. “Ik probeer de
natuur zo goed mogelijk weer te geven en
geef ieder werk het licht van boven. De
voorstelling gaat leven en geeft de
kijker/koper een herkenning, het spreekt de
mensen aan.”

Exposities
In veel plaatsen en in diverse landen werden
de schilderijen geëxposeerd. Het is goed
mogelijk dat u op een van uw vakantiereizen
een schilderij herkent van Withaar. Ik zal u
niet een droge opsomming geven van alle
plaatsen waar Withaar heeft geëxposeerd,
maar enkele plaatsen zoals Amersfoort,
Amsterdam, Lisse en in Amerika Austin,
Houston en St. Anton en in Frankrijk Ales,
Avignon, Marseille en Roussilon wil ik u niet
onthouden. Mocht u belangstelling hebben
in meer informatie, kijkt u dan op de
hieronder vermelde website.
Verkoop
De schilderijen worden op dit moment
verkocht in de galerie/winkel in Elburg,
reproducties in diverse maten zijn ook in
Elburg te koop. Via het internet worden de
reproducties wereldwijd verkocht en mogelijk
treft u afbeeldingen van Withaar aan in
borduurpakketten, gobelins en legpuzzels.
Ik dank de heer en mevrouw Withaar
hartelijk voor de leuke avond met de vele
enthousiaste verhalen.
Neemt u gerust een kijkje in de galerie van
Rian, Galerie Withaar, Beekstraat 11, 8081 EA
Elburg. U bent hier van harte welkom om de
schilderijen te bewonderen maar zoals u al
heeft gelezen ook een cursus schilderen te
volgen. Ook adviseer ik u een kijkje te nemen
op de website www.galeriewithaar.nl om weg
te dromen achter uw computer. Een bijzondere
ervaring die, naar ik verwacht, de meesten
onder ons achter de computer nog niet hebben
meegemaakt. Het is werkelijk genieten.
Hanneke Dusseldorp
Wijknieuws mei 2013

13

De wijk door de jaren heen
Onze wandeling brengt ons deze keer in Bosweg waar wij vanaf de Koning
Lodewijklaan richting Jachtlaan lopen. Wat als eerste opvalt op de recente foto is de
hoeveelheid auto’s die er in de berm geparkeerd zijn. Ook is te zien dat de berken
nog steeds het beeld bepalen van de straat.
Er is in de loop der jaren niet veel veranderd aan het straatbeeld behalve de hekwerken.
Op de ansichtkaart is te zien dat erg veel tuinen zijn afgescheiden door een wit hekwerk.
Op de foto is het niet te zien door de auto’s, maar wanneer u door de straat loopt, is te
zien dat alleen het hekwerk op nummer 35 er nog steeds staat. Dit is het hek op de
ansichtkaart met de horizontale witte planken, alle andere hekwerken zijn in de loop der
tijd vervangen door groen.
Danielle Engels

Koninginnedag in Apeldoorn
programma georganiseerd, genaamd
Koningsspelen, ter gelegenheid van de
inhuldiging van Koning Willen Alexander.
Helaas werkte het weer op deze dag niet
mee en kozen veel basisscholen voor een
alternatief binnenprogramma.
Voorafgaande aan de spelletjes werd veelal
vooraf gezamenlijk ontbeten.

30 april 2013, onze laatste
Koninginnedag. Vanaf 2014 krijgen we
een Koningsdag op de verjaardag van
Koning Willem Alexander, 27 april. In
Apeldoorn is dit jaar programma voor
Koninginnedag georganiseerd als
andere jaren.
Niet iedereen is blij met de nieuwe datum
die gekozen is voor Koningsdag. Er zou
gebroken worden met een mooie traditie.
Toch is hier een beetje relativeringsvermogen
op zijn plaats. Een nabestaande van een
slachtoffer van de aanslag op Koninginnedag
2009 vertelt: “Eindelijk voor de betrokkenen
op 30 april een dag van rouw.” Vreugde en
verdriet gaan moeilijk samen.
Koningsspelen
Al op vrijdag 26 april, de dag voordat de
schoolvakantie zou beginnen, werd op de
meeste Apeldoornse scholen, waaronder bij
de Korenaer in onze wijk, een sportief
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Koninklijke onderscheidingen
Terwijl de scholen actief waren met de spelen
werden op een andere plaats in Apeldoorn 15
bijzondere mensen, die veel betekent hebben
voor de samenleving gedecoreerd. Aardig om
te lezen is in de Stentor dat mevrouw C.A.
Terlouw-de Grip, 75 jaar, een lintje heeft
ontvangen vanwege haar activiteiten voor de
gymnastiekvereniging KDO, maar ook omdat
zij vanaf 1987 gastvrouw en secretaris is van
de activiteitencommissie van “Spainkbos/De
Sprengen” locatie Berkenhove.

Op weg naar Koninginnedag
Op 29 april was het feest bij Paleis het Loo
waar waar gedanst werd op Hollandse en
Argentijnse klanken. Het centrum van
Apeldoorn was omgetoverd tot een echte
Prinsennacht met veel feestgedruis.
Koninginnedag
Op 30 april ben ik door de wijk gefietst en
ontdekte naast de vele vlaggen dat wij in
een heel rustige wijk wonen. Mooi groen
maar op deze dag weinig activiteiten. Even
over onze wijkgrenzen heen was het een
drukte van belang. Kermis op de markt,
kleedjesmarkt door het centrum, sport en
spel in het Beekpark, overal muziek,
terrassen gevuld en in het Oranjepark
kunstenaars, dans, theater en een gezellige
drukte. Ik heb genoten van de acts, muziek
en koren. Het Wit-Russisch koor Polifonica
werd ook zeer gewaardeerd door een 8-tal
kleintjes die op de trap van de muziektent
genoten van het koor en vooral de dirigent.
Zij hingen bijna aan zijn broekspijpen. Het
was een vermakelijk schouwspel. Op de foto
ziet u op de achtergrond de Grote Kerk aan
de Loolaan.
In het Stadsblad zegt de heer Simon Boon,
voorzitter van de Stichting Oranjefeesten
Apeldoorn dat Koninginnedag een mooi feest
is dat recht doet aan de historische banden
tussen Apeldoorn en de Oranjes. Zo heb ik
ook dit jaar weer deze feestelijke dag en
avond met aan het eind een spectaculair
vuurwerk ervaren. Laten we er volgend jaar
samen een mooie Koningsdag van maken.
Hanneke Dusseldorp

Ons assortiment biedt een geweldig aanbod hoogwaardige merken. Van sounddock tot compleet
home cinema-systeem en van koffiemachine tot
alle denkbare inbouwapparatuur. Uiteraard met
onze kenmerkende service. Kom langs en beleef de
mogelijkheden.

SCHUTTERSWEG 88, APELDOORN
055 - 355 21 87 | WWW.RTVSTEGEMAN.NL

