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Van de voorzitter
Of u nu op vakantie
bent geweest of dat
u thuis bent
gebleven, ik hoop
dat u een fijne
zomer heeft gehad.
Zelf ben ik met het gezin naar Zweden
geweest. Zweden is een heel groot land met
maar 9,5 miljoen inwoners. Als het land net
zo dichtbevolkt zou zijn als ons land, dan
woonden er 224 miljoen mensen.
In veel opzichten lijkt Zweden op Nederland,
in ieder geval meer dan Frankrijk en
Nederland op elkaar lijken. De Zweden lijken
echter wel meer ontspannen. In woonwijken
zie je bijvoorbeeld straatmeubilair staan dat
bij ons nooit geplaatst zou worden vanwege
de vandalismegevoeligheid. Verder valt op
dat ondanks de grootte van het land het
hoge uitzondering is dat je 120 km/uur mag
rijden. Op de meeste wegen mag je niet
harder dan 90 km/uur. En de Zweden houden
zich daar over het algemeen goed aan.
Velen van ons zijn weer aan het werk of naar
school, maar op het moment dat ik dit
voorwoord schrijf zijn de temperaturen nog
zomers en klinken de hele dag de geluiden
van de activiteiten die in de stad plaats
vinden. Ik hoop dat het weer over twee
weken, als de Burendag plaats vindt en de
meesten van u dit Wijknieuws ontvangen,
net zo mooi is.
De wijkraad heeft de dagelijkse draad ook
weer opgepakt. In het vorige Wijknieuws heeft
u kunnen lezen over de problemen die een
aantal bewoners langs de Waltersingel heeft
met het krijgen van een parkeervergunning.
De logica die de gemeente hierbij hanteert, is
onnavolgbaar en dat heeft de wijkraad de
gemeente ook laten weten. Het lijkt een zaak
van lange adem te worden. Heel vervelend
voor de bewoners.

Druk: Dijkgraaf-Rijsdorp
Verspreiding:
Scoutinggroep Jagermeester Johan Bentinck
Olivier Boekhold

Stadsdeelmanager (noord-west):
Wim Bergink, 055-5801424
w.bergink@apeldoorn.nl
Twitter: @055Noordwest

Een interessante ontwikkeling – ook voor u –
is de herziening door de gemeente van de
stadsdeelaanpak. Tot nu was die nogal
ambtelijk en bestond er in hoofdlijnen uit dat
er meerjarige plannen werden gemaakt.
Uiteindelijk bleek dit niet goed te werken.
Het punt is namelijk dat veel van wat zich in
wijken afspeelt en waar bewoners aandacht
voor vragen, vaak in korte termijn op komt.
Zulke dingen laten zich lastig vangen in
meerjarenplannen. Daar moet je snel op
kunnen reageren.
Bij de nieuwe stadsdeelaanpak wil de
gemeente het over een andere boeg gooien.
Centraal staat dat initiatieven van bewoners
in de stadsdelen meer worden gestimuleerd.
Dat wil men onder meer doen door meer in
detail naar de stad te kijken dan op
stadsdeel- of wijkniveau. Gegevens die de
gemeente heeft over deze gebieden worden
zoveel mogelijk ontsloten zodat bewoners
zelf onderzoek kunnen (laten) doen naar de
ontwikkelingen in hun omgeving. Tenminste
jaarlijks wil de gemeente dan een breed
overleg voeren over de situatie in de
gebieden. Is er sprake van onderwerpen die
een langdurige aanpak nodig hebben, dan zal
een vitaliteitsagenda worden opgesteld.
Verder stelt de gemeente een
initiatievenfonds in waarop initiatiefnemers
een beroep kunnen doen. Het is de bedoeling
snel antwoord te geven op aanvragen zodat
initiatieven ook snel kunnen worden
uitgevoerd. De aanvragen worden getoetst
aan een aantal simpele criteria: het initiatief
moet in het algemeen belang zijn, de
initiatiefnemers dragen zelf bij in geld of tijd,
en er is draagvlak voor het initiatief in de
omgeving.
De nieuwe stadsdeelaanpak is nog in
voorbereiding. Verdere details zullen nog
worden uitgewerkt.
Voor de wijkraden betekent de nieuwe
aanpak naar verwachting dat de vaste
subsidie omlaag gaat. Wij hebben daar geen
problemen mee omdat het ons ook te doen is
om initiatiefrijke wijkbewoners.
Roelof Boekhold
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Wijkagent (noord-west):
Sharon Koenders, 0900-8844
Vosselmanstraat 201, 7311 CL Apeldoorn
sharon.koenders@politie.nl
Twitter:@polsprengen

Volg de wijkraad
op Facebook

Populaire Pokemon Go app
leidt langs kunstobjecten in de wijk
Auto's met draaiende motoren die halt houden bij monumenten. Groepjes jongeren die in de tuin van de
Belastingdienst rondhangen bij de kunstobjecten. Vraagt u zich af waarom er ineens zoveel mensen
belangstelling hebben voor de monumenten en kunstobjecten in de wijk?

Dat heeft te maken met de net in Nederland uitgekomen,
razend populaire Pokemon Go app die de mensen hebben
gedownload op hun tablet of telefoon en waar ze het
spel op kunnen spelen.

dan werd je van harte uitgenodigd om deze geweldige
Pokemon te komen vangen. U voelt hem al
aankomen, er volgde een link naar hun 'most wanted'
lijst.

Augmented Reality
Wat dit spelletje zo nieuw maakt ten
opzichte van andere games is dat het werkt
met Augmented Reality. Daarin lopen de
virtuele wereld en de echte wereld door elkaar
heen. Je ziet op het beeldscherm de
realiteit als in een foto, maar in die realiteit
kan je ineens een Pokemon (Pocket Monster)
tegenkomen en vangen met een Pokebal.

Overlast? Download de app
Mocht u overlast ondervinden van de Pokemon-jacht
in uw directe leefomgeving, dan zit er maar een ding
op: de app downloaden en via de app een klacht
sturen aan de makers ervan. Maar sinds de game nu
al door vele miljoenen mensen wordt gespeeld
en er dagelijks een stroom aan wensen en
eisen op de makers afkomt, lijkt het me
verstandiger om het spelletje zelf maar te
gaan spelen en uzelf gelukkig te prijzen dat
u uw Pokeballen zo dicht bij huis kunt
aanvullen.

Pokestops en Pokegyms
Om meer Pokeballen of andere items
te verzamelen moet je stoppen bij een
zogenaamde Pokestop, welke in de virtuele
plattegrond zijn gesitueerd op een belangrijke
plek: bij een monument, een kunstobject of een
kerk. Het leuke is dat je daarbij ook een foto van
het object ziet met de naam ervan. Dat is natuurlijk
best leuk, als je nagaat dat die objecten voordien door de
meeste Pokemonners nog niet eerder waren ontdekt.
Ook zijn er op belangrijke plekken, zoals in
winkelcentra, zogenaamde Pokemon Gyms
geplaatst in de virtuele map waar de Pokemons
tegen elkaar kunnen battelen zodat de sterkste
Pokemon overblijft.
De gevangen Pokemons kunnen worden getraind
door de speler zodat deze sterker worden en de
Pokemon Gym kunnen overnemen. De speler wordt in het
spel 'Trainer' genoemd. Natuurlijk zitten er nog meer
mogelijkheden in de game, maar die moet u zelf maar
eens ontdekken.
Pokemon gekte
Soms is er een run op een bijzondere of
zeldzame Pokemon, zoals laatst in de dierentuin
in Amersfoort waar, na de bekendmaking dat er
eentje kon worden gevonden, wel 5.000 Pokemonspelers op af kwamen! Voor de echte dieren ook een
hele belevenis
Een politiebureau in Engeland maakte wel heel
slim gebruik van de Pokemon-gekte. Het
publiceerde dat er een hele sterke Pokemon op
een geselecteerd groepje mensen zat te
wachten en dat het best bijzonder was als je je
naam op de lijst aan zou treffen. Mocht dat zo zijn

Het leuke aan het spel is dat je met een lekkere
wandeling langs kunstobjecten en kerken in de
wijk al een aardige collectie Pokemons en items
kunt opbouwen. Zelfs de meest verstokte gamer
komt ervoor naar buiten. Ik vind het een vrolijke
aanwinst voor de wereld. Wie weet ontmoet u
tijdens uw wandeling wel een andere Pokemonliefhebber en ontstaat er iets moois bij een kunstobject in
onze wijk!
Wel blijven opletten en de realiteit in de gaten houden
Jolien Westerbroek
PokeGym owner

Wijknieuws
Redactieleden gezocht
Vindt u het fijn elk kwartaal het Wijknieuws te ontvangen?
Leest u het Wijknieuws met veel genoegen?
Helpt u ons dan mee nieuwe redactieleden voor ons Wijknieuws te
vinden.
Wegens het aanstaande vertrek van twee redactieleden zoek wij:

G een hoofdredacteur (m/v)
G een schrijvend redacteur (m/v)
Meer weten? Interesse? Neem contact op met Roelof Boekhold
(roelof.boekhold@wijkraaddesprengen.nl; 055-3556003)
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BISTERBOSCH MAKELAARDIJ...
bij u om de hoek, dus kom gerust eens buurten!

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.

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

Buitenspeeldag 2016

8 juni 2016, 12.15, de school is uit..... Snel een boterham eten en
dan de hekken op straat! Het was weer buitenspeeldag, de hele
middag lekker op straat spelen, zonder opletten of er auto's
aankomen, een watergevecht in het vooruitzicht....
We hebben genoten in de Planetenlaan!

Website

Historische edities van het Wijknieuws
Voor wie graag eens in de recente geschiedenis van onze wijk
duikt staan sinds deze zomer de meeste periodieken die de
wijkvereniging heeft uitgegeven op de website.
De oudste uitgave die we hebben kunnen opdiepen uit persoonlijke
archieven en het archief van de wijkvereniging is de Wijkbrief van
november 1991, drie-en-een-half jaar na de oprichting. Op dat
moment is het nog een paar gekopieerde A4-tjes met een nietje
erdoor. Wijkkrant nummer 3 van juni 1993 is nog steeds gekopieerd,
maar heeft al wel een vaste omslag. De wijkraad werd toen nog
aangeduid als Territoriale Belangenbehartigingsorganisatie (TBBO)
Sprengenbos.

Vanaf november 1997 is er sprake van een Wijknieuws. Dit blad op A5formaat is nog steeds gekopieerd en heeft een vaste omslag.
Met het aantreden van Ger Luijten in het bestuur krijgt in het voorjaar
van 2002 de opzet die het nog steeds heeft. Ger kwam uit de
drukkerswereld en vond dat de boodschap van de wijkraad beter over
kwam met een professioneel vormgegeven en gedrukt blad. De
huidige nummering van het Wijknieuws is ook toen begonnen.
Als u op de website gaat kijken, zult u zien dat er hier en daar nog
nummers ontbreken. Mocht u zo’n ontbrekend nummer nog ergens
hebben liggen, dan houden we ons van harte aanbevolen. We zouden
die dan graag
Wijknieuws45
scannen en ook op de
website zetten zodat
de verzameling
compleet wordt.
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Roelof Boekhold
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Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

Pedicurepraktijk Marianne Reijerman-Spijkerbosch
Le Salon Tamara heet u hartelijk welkom!
Kapsalon
Schoonheidssalon
Make -up

Hét adres voor het behandelen van
Likdoorns en eeltplekken
Schimmel- en ingroeiende nagels
Diabetische, reumatische en medische
voetbehandeling
Wellness en cosmetische voetbehandelingen
Hoogakkerlaan 2, 7314 EL Apeldoorn
Telefoon: 06 - 13 42 83 41 • E-mail: pedicurereijerman@live.nl
Internet: www.pedicurereijerman.nl

Specialisaties:
Haar- & hoofdhuidproblemen oplossen
Haarwerken
Lang haar & make -up

•
•
•

Verkeer

Parkeren in de wijk
Onlangs sprak ik Leendert Roos over het verkeersbeleid in de wijk de Sprengen en
dan met name het parkeerbeleid. Leendert kwam met een stortvloed van woorden
en ik had hier niet veel van terug. Het groen in de wijk heeft bij mij waarschijnlijk
wat meer aandacht dan de auto’s die veilig geparkeerd moeten worden en het liefst
zo dicht mogelijk bij ieders huis. Toch een belangrijk punt, we hebben er bijna
allemaal mee te maken.
Misschien heeft u geen probleem om uw
auto of de auto’s van uw bezoek te parkeren
bij uw huis, maar velen onder ons hebben dit
wel. Het probleem is niet het enige, maar de
onduidelijkheid over wat wel of niet is
toegestaan, speelt daar dikwijls ook een rol bij.
Hoe zit het nu eigenlijk met een parkeerverbodszone, een parkeervergunningszone
en een parkeerverbod. Na het gesprek met
Leendert ben ik op de fiets gestapt om eens
te kijken naar de borden met betrekking tot
het parkeren en het parkeergedrag in onze
wijk. Hopelijk helpt onderstaande uitleg mee
irritaties weg te nemen en de wijk nog
veiliger te maken.

de gemeente aangegeven parkeervakken. De
vakken zijn aangegeven met wit,
onderbroken, strepen op het wegdek.

Belangrijk is dat niet alleen de parkeerregels
maar ook de verkeersregels in acht worden
genomen. Bijvoorbeeld op de T-splitsing van
de Saturnusstraat met de Koning
Lodewijklaan. Hier staan de auto’s als het
ware op de splitsing, terwijl aan de overkant
van de Koning Lodewijklaan voldoende
ruimte beschikbaar is om te parkeren. Is 2
minuten lopen hier echt te veel gevraagd?
Ook de auto die precies bij de uitgang van
het doorsteekpad (Waltersingel oost-west)
staat geparkeerd. Door hier zo te parkeren
hebben de wandelaars geen zich op de weg
en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.
Waarschijnlijk zijn de eigenaren van deze
auto’s zich er niet van bewust dat zij door
hun parkeergedrag anderen in gevaar
brengen.

Op de Koning Lodewijklaan bij het Canadees
monument is het laatste stuk tussen de
bomen bestraat. Hier staan parkeervakken
getekend. Het is toegestaan hier uw auto te
parkeren.

Parkeerverbodszone
Een parkeerverbodszone is een gebied waar
parkeren alleen is toegestaan binnen de door

om hier van maandag tot en met vrijdag,
tussen 11.00 en 14.00 uur, te parkeren zonder
vergunning.
Parkeren voor uw bezoekers in een
parkeervergunningszone:
In de adressenlijst op de website van de
gemeente zie je of bezoekers met een
bezoekerskaart of een kraskaart kunnen
parkeren in een parkeervergunninggebied. Je
kunt alleen een bezoekerskaart of kraskaarten
aanvragen als je als bewoner staat
ingeschreven op een adres dat zich bevindt in
de parkeervergunningszone en voorkomt op
de hiervoor genoemde adressenlijst.

Een parkeervergunningszone
Onze wijk heeft ook een aantal parkeervergunningszones namelijk de Waltersingelzone (WA), sector 1 en II en omgeving
Orpheuszone (OR). Om als bewoner van deze
zones te parkeren in deze parkeervergunningszones heb je een ontheffing
nodig die aangevraagd kan worden bij de
gemeente. De vergunning wordt afgegeven
op het kenteken van je auto. Let dus op dat je
bij verkoop van je auto en koop van een
andere wagen het kentekennummer bij de
gemeente laat aanpassen op je vergunning.
Bovenstaande situatie geeft de Waltersingel,
sector 2 situatie weer. Het is niet toegestaan

Met een bezoekerskaart (in de wijk de
Sprengen van toepassing voor bewoners aan
De Spreng en de Loolaan) kun je voor
bezoekers één of meerdere parkeerkaartjes
met korting bij de parkeerautomaat op straat
kopen. Per adres kun je één bezoekerskaart
aanvragen. De bezoekerskaart kun je niet
gebruiken om parkeerkaartjes te kopen bij de
parkeerautomaten in parkeergarages en op
parkeerterreinen met slagbomen.
Je bezoeker legt het parkeerkaartje achter de
voorruit van de auto en mag de
parkeerplaatsen (in de zone) bij het
verkeersbord 'Betaald parkeren' gebruiken.
Met een kraskaart kun je een auto van een
bezoeker laten parkeren. Per jaar kun je per
adres minimaal 4 en maximaal 96 kraskaarten
kopen. De kraskaart is geldig in het jaar van
uitgifte en in het daaropvolgende jaar.
Verlopen kraskaarten kunt je niet omwisselen.
Je bezoeker legt de kraskaart achter de
voorruit van de auto en mag de parkeerplaatsen
(in de zone) bij het verkeersbord
'P vergunninghouders' gebruiken.
Mocht u na het lezen van dit verhaal nog
vragen hebben over het parkeren in de wijk dan
kunt u deze voorleggen aan het secretariaat
van de wijkraad, info@wijkraaddesprengen.nl.
U bent uiteraard van harte welkom.
Hanneke Dusseldorp
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Niazi Creatie
Wij zijn gespecialiseerd in het maken van maatkleding.
Als vakkundige en gediplomeerde coupeuses kunnen
wij zorgdragen voor al uw wensen.

Bruidskleding
Gelegenheidskleding
Maatkleding
Gordijnen en Vitrages

Tevens veranderen herstelwerkzaamheden

Stomerij service

Indien u niet in staat bent om zelf
langs te komen voor uw herstel- en
veranderwerk zijn wij bereid om bij u
langs te komen.
(Alleen geldig voor tehuizen).
055 355 58 02
infoniazi@yahoo.com
www.niazi-creatie.nl
Koning Lodewijklaan 336
7314 GP Apeldoorn

Altijd thuis in úw wijk!
Onze pluspunten:
1. Scherpe en heldere tarieven
2. Professionele en duidelijke presentaties
3. Persoonlijke aandacht en regelmatig contact
4. Full service dienstverlening
5. Gratis waardebepaling

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

Van de stadsdeelmanager

Groene blaadjes
Apeldoorn is een groene gemeente.
Uiteraard denken we dan aan onze
achtertuin, de Veluwe, maar ook in de
stad is het groen ruim aanwezig. In park
Berg en Bos natuurlijk, dat een echt
stadspark is geworden, maar ook elders
in het stadsdeel Noordwest met het
Sprengenpark, het park Kerschoten en
zelfs een heel lint van parken in de wijk
(what’s in a name) de Parken.
Apeldoorners zijn in het algemeen dan ook
zeer tevreden over de beschikbaarheid van
Groen in de stad. Anders wordt dat met de
uitstraling van het groen: het onderhoud zou
wel wat beter kunnen en de stad zou wel
weer wat fleuriger mogen zijn.
Daar willen we nu ook wat aan doen. Vlak
voor de zomervakantie heeft de
gemeenteraad de motie ‘Groene blaadjes’
aangenomen. Daarin vraagt de raad om ‘een
plan ter versterking van het groene karakter
van Apeldoorn en instandhouding daarvan’.

En de raad heeft ook aangegeven extra geld
beschikbaar te willen stellen; bij de
begrotingsbehandeling eind dit jaar worden
daarover de formele besluiten genomen.
We kunnen dus aan de slag om het groene
karakter van Apeldoorn te versterken. Maar
hoe doen we dat het best? Moeten we vaker
onkruid verwijderen of juist onze
laanstructuren opknappen? Meer
bloembakken plaatsen of liever groene wadi’s
aanleggen? Meer bloeiende planten in de
parken of toch …? En dan: van alles een
beetje of juist één duidelijke keuze maken?
Kortom, daar kan en zal nog heel wat over
worden nagedacht en gesproken. Maar dat
willen we niet alleen doen. U als bewoner
bent tenslotte degene die dat groen dagelijks
in uw woonomgeving ervaart. Vanaf het
begin zullen we daarom in elk geval
wijkraden en ‘groene’ organisaties vragen
met ons mee te denken.
Misschien nog eind dit jaar, maar anders
zeker begin volgend jaar, zullen we hen

daarover benaderen. Laten we samen een
mooi plan maken om ook de kwaliteit en de
uitstraling van het openbaar groen weer op
het goede niveau te brengen. En dat dan
uiteraard ook uitvoeren!
Het logo van de gemeente Apeldoorn is
immers niet voor niets een groen blaadje.
Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest
Twitter: @055Noordwest

Nieuws uit de Berkenhove, deel 2
Gelukkig had de huismeester van de
Berkenhove al snel door dat het menens was
met het voorstel van de heer Loois. Hij wilde
graag een (knutsel)ruimte hebben om
hiermee een werkplaats te creëren met zijn
eigen gereedschap om hiermee de bewoners
van de Berkenhove een handje te kunnen
helpen met kleine reparaties e.d. Het voorstel
van de heer Loois is fantastisch uitgepakt en
velen hebben al kunnen profiteren van de
mogelijkheden die zijn ontstaan na de komst

van de heer en mevrouw Loois in de
Berkenhove.
Om u een beeld te geven van de werkplaats
in de kelder van de Berkenhove heeft Joyce
Snel foto’s gemaakt, die helaas niet zijn
terecht gekomen in ons vorige wijknieuws.
Vandaar dit keer een blik op de ruimte met
de heer Loois die hier in zijn element is.
Hanneke Dusseldorp

In het vorige wijknieuws hebben wij u
verteld over de heer en mevrouw Loois.
Sinds 1 december 2015 wonen zij in de
Berkenhove en hebben in korte tijd al
veel gedaan voor het wel en wee van de
bewoners van de Berkenhove.
Daarnaast kunnen buurtbewoners die
graag klaverjassen zich ook melden bij
de heer Loois om donderdagmiddag een
kaartje te komen leggen.
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Een wijkbewoner aan het woord

Hélène Jorna, illustrator

het rooster gevuld met het vak illustreren.
Met haar diploma op zak heeft Hélène 13
jaar als grafisch ontwerpster gewerkt. Zij
ontwierp de bedrukkingen en illustraties
voor verpakkingen en maakte diverse
huisstijlen en omslagen van boeken. Echter
het tekenen bleef aan Hélène trekken. In
haar vrije tijd tekende zij toen al illustraties
voor boeken.
Illustrator
Pas in 2002 na terugkomst in Apeldoorn is
Hélène zich helemaal gaan toeleggen op het
illustreren. Zij doet dit in haar werkkamer
aan de Bosweg. Een school zou jaloers zijn op
de verzameling kinderboeken die in haar
werkkamer staan en ook door haar
geïllustreerd zijn. Kleurrijk werk van jaren.
Tekeningen worden met de hand gemaakt
met kleurpotloden, inkt, pastelkrijtjes of verf.
Hélène zegt: “Misschien dat ik eens wat meer
op de computer ga doen, het biedt wat
andere mogelijkheden om achteraf
aanpassingen te doen.”

Realiseert u zich hoe gevarieerd onze wijk is qua inwoners? Door deze vast rubriek
“een wijkbewoner aan het woord” zijn al veel mensen aan het woord geweest en
iedere keer hebben zij weer een ander verhaal “hun verhaal” vanuit hun
leefwereld voor u. Dit keer geven wij het woord aan Hélène Jorna. Hélène maakt
illustraties voor (kinder)boeken en tijdschriften n ontwerpt bijvoorbeeld
websites, logo’s en huisstijlen.
Hélène is geboren in Bolsward in 1964. Haar
ouders zijn met Hélène en haar broertje en
zusje verhuisd naar Lelystad en daarna naar
Apeldoorn, naar de Billitonlaan. Hier wonen
haar ouders nog steeds. Helene is met een
aantal omzwervingen door het land in 2002
met man en 2 kinderen weer in Apeldoorn
terecht gekomen aan de Bosweg. Hier woont
de familie met veel plezier en werkt Hélène
als illustrator.
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“Als klein meisje hield ik al van tekenen en
altijd was er wel een tekenblok in mijn
buurt”. Denkt u ook niet dat haar
schoolagenda een waar stripboek zal zijn
geweest?
Niemand verbaasde zich er over dat Hélène
na haar middelbare school, het Veluws
College, naar de Kunstacademie in Arnhem
ging voor de opleiding grafische vormgeving.
Tijdens deze opleiding wordt een deel van

Opdrachten
Je moet er wel wat voor doen om als
freelancer aan werk te komen. Het zal toch
niet vanzelf op je tekentafel komen. Na mijn
gesprek met Hélène was ik gerust gesteld.
Naamsbekendheid en een goede kwaliteit
van werken hebben ervoor gezorgd dat er
veel opdrachten binnen komen.
Opdrachtgevers zijn diverse uitgeverijen o.a.
Zwijsen, Noordhoff, Kluitman, Gottmer en
Holland. Ook Dirk van de Broek met de
maandelijkse Ditjes & Datjes is een
opdrachtgever. In Ditjes & Datjes staat
maandelijks een opdracht voor kinderen
gemaakt door Hélène. Ook zijn er opdrachten
van het televisieprogramma Sesamstraat.
Grote bedrijven, communicatiebureaus en
gemeenten contracteren Hélène voor het
maken van een of meerdere tekeningen voor

Ken uw wijk
Op de opgave in Wijknieuws 58
hebben we 1 reactie ontvangen die
goed was. We hoefden niet te loten.
De winnaar van de cadeaubon van 20
euro is geworden Sanne van de Kamp

logo’s, jaarverslagen en vergaderingen.
Een tekening werkt als een
communicatiemiddel. Teksten over een
bepaald onderwerp kunnen vaag zijn en
lastig te lezen. Maak je de woorden visueel
door er een tekening van te maken dan
krijgen de woorden inhoud en wordt het voor
iedereen een begrijpelijk verhaal.
Bij het illustreren van een boek komt de
opdrachtgever, bijvoorbeeld een uitgever, met
de tekst waarbij de illustraties zouden
moeten komen. Allereerst moet de omslag
van het boek gemaakt worden. Hélène krijgt
meestentijds bij de opdracht een beschrijving
waar de illustratie aan moet voldoen en gaat
aan de slag. Hélène maakt eerst schetsen en
na goedkeuring werkt ze deze uit tot de
definitieve tekening.
Scholen
Kinderen hangen aan haar lippen. Wat is er
niet leuker dan de illustrator van je nieuwe
leesboek op bezoek te hebben op school en
geholpen te worden ook zo’n mooie tekening
te maken. Bij de wat oudere jeugd heeft

Hélène uitleg gegeven over het beroep van
illustrator. Voor het maken van een
studiekeuze is een gesprek met een man of
vrouw “uit het vak” waar jouw belangstelling
naar uit gaat een mooie kans om antwoord
te krijgen op je vragen.
Werkruimte
De werkkamer is klein en daardoor ook knus.
Er staat een groot bureau met alle materialen
die nodig zijn om een tekening te maken. Een
kast met honderden boeken die zijn
uitgegeven met de illustraties en stapels
schetsen. Het is mij wel duidelijk dat hier
hard wordt gewerkt met fantastische
resultaten.
Mocht u iets meer willen weten over het
werk van Hélène of na het lezen van dit
verhaal denken “dat zou ook iets zijn voor
mijn organisatie” dan kunt haar bereiken op
telefoonnummer 055 356 39 68 of
helene.jorna@hetnet.nl Kijk ook eens op de
website www.helenejorna.nl
Hanneke Dusseldorp

Wie van u weet waar wij dit keer de
onderstaande foto hebben genomen?

Reageer dan uiterlijk 21 november. U kunt
hier voor mailen naar het secretariaat van
de wijkraad, info@wijkraaddesprengen.nl.
Onder de goede inzenders wordt wederom
een cadeaubon van 20 euro verloot.
Hanneke Dusseldorp

Nieuwe buren?
Vertel het de wijkraad!
Heeft u nieuwe buren gekregen?
Laat het de wijkraad weten.
Dan verwelkomen wij onze nieuwe
wijkbewoners met een aardige
attentie

E-mailnieuwsbrief

@

Tenminste vier keer per jaar ontvangen leden
van de wijkraad een nieuwsbrief per e-mail.
Wilt u ook een nieuwsbrief ontvangen?
Geef u dan op als lid.
Dat kan via onze website.
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U bent van
harte welkom!
De Goede Zorg verleent zorg in heel Apeldoorn. Al meer
dan 50 jaar. Aan ouderen, maar ook aan anderen die zorg nodig
hebben. Of het nu gaat om thuiszorg, wonen in een zorgcentrum,
dagbesteding of om ondersteuning, zoals personenalarmering;
we staan voor u klaar. Zo nodig 24 uur per dag. Maar nog liever
helpen we u om zoveel mogelijk zelf te blijven doen. Op de
manier zoals u dat wenst. Want, u bepaalt zelf wel hoe u leeft.
24 uur per dag
Wij staan dag en nacht voor
u klaar. Snel en vakkundig.
Dus heeft u hulp nodig, bel ons
dan gerust.
Thuiszorg in heel Apeldoorn
U vindt ons op de volgende
adressen:
• 1e Wormenseweg 350,
gebouw dok Zuid
• Eglantier 404,
in het winkelcentrum
• Loolaan 41,
in gebouw Lindenhove

Of kom eens langs bij onze
woonzorgcentra:
• Woonzorgcentrum Avondzon,
Eendenweg 50
• Woonzorgcentrum De Matenhof,
Warenargaarde 775
• Woonzorgcentrum
De Veenkamp, Gemzenstraat 9
Direct contact?
Stuur een e-mail naar
zorglijn@degoedezorg.nl.
Bel gratis 0800 - 0604
Of kijk op www.degoedezorg.nl.

Centraal kantoor De Goede Zorg
Loolaan 1, Apeldoorn. Wij staan voor u klaar!

Welkom
Eglantier 231, an 67,
Koninginnela 139
Schuttersweg
Apeldoorn
189
Ugchelseweg
Ugchelen

Wijkraadswerk

Verkeer en groen in de wijk

De zomermaanden zijn kenmerkend dat er weinig activiteiten en zaken aan de orde
komen. Over de lopende zaken en projecten is geen nieuws.
Graag vraag ik aandacht voor een project dat
door de gemeente is opgestart en in kaart
gebracht.
In Apeldoorn zijn veel bewoners actief op het
sociaal domein maar ook in de buitenruimte,
bij het organiseren van activiteiten. De
gemeente vindt dit belangrijk en staat open
voor nieuwe ideeën, zodat de bewoner meer
invloed heeft op de eigen omgeving.
Betrokkenheid in je eigen omgeving
ontwikkelt de neiging om daar ook meer zorg
voor te dragen en komt de kwaliteit van die
omgeving ten goede.
De eerste stap
De gemeente Apeldoorn wil graag dat
mensen weten dat de buitenruimte ook van
hen is en dat zij met voorstellen kunnen
komen om hun eigen inbreng of bijdrage te
leveren. De gemeente zal daarom doorgaan
met het faciliteren hiervan.
Ondanks het feit dat al velen de weg
gevonden hebben, wil de gemeente de
mogelijkheden meer onder de aandacht
brengen. De eerste stap hiervoor was dat de
gemeente in het afgelopen jaar in beeld
heeft gebracht wat er op dit moment zoal
gebeurt aan activiteiten in de buitenruimte.
Apeldoorn wordt mooier dankzij
burgerinitiatieven
Heel Apeldoorn Rein is inmiddels bij velen
bekend. Dit project nodigt inwoners van
Apeldoorn uit om bijvoorbeeld afval in de
vuilnisbak te gooien, de hond uit te laten op

een uitlaatplaats of een opruimactie in de
buurt te organiseren. Heel Apeldoorn Rein is
samen met Heel Apeldoorn Groen, Heel
Apeldoorn Maakt en Heel Apeldoorn Waakt
onderdeel van het overkoepelende Maak je
Buurt.
Er zijn in Apeldoorn veel mensen die vrijwillig
de handen uit de mouwen steken. Bij Maak je
Buurt kunnen Apeldoorners hun ideeën over
een verbetering in hun buurt aandragen. De
projecten zijn divers: van de aanleg van een
moestuin tot het plaatsen van een bankje.
Initiatiefnemers werken nauw samen met de
gemeente en andere partijen om hun idee te
realiseren. Op de website
www.apeldoorn.nl/maakjebuurt staat
informatie voor bewoners die meer willen
weten over de bestaande initiatieven of een
nieuw initiatief willen opstarten.

De initiatieven die bij de wijkraad bekend zijn
hebben wij, op verzoek van de gemeente,
kenbaar gemaakt:
G Whatsapp groepen Schuttersweg;
Planetenlaan; Boszichtlaan en Joost van
den Vondellaan
G Vrijwilligersgroep begraafplaats
Soerenseweg. Schoonmaak en
onderhoudswerkzaamheden aan
historische graven
G Bewoonster Schuttersweg die onder het
motto "wijzelf zijn de gemeente"
regelmatig het zwerfvuil opruimt.
Afvalgrijper en plastic zak is door de
gemeente beschikbaar gesteld
G Licht op herinnering op de begraafplaats
Soerenseweg
G Onderhoud groenstrook belastingkantoor
in overleg met wijkbeheer
Als u initiatieven hebt of wilt opstarten op
het gebied van:
G buurtpreventie: de zogenaamde extra ogen
en oren in de wijk;
G bijdrage aan een groen Apeldoorn;
G schoon Apeldoorn;
kunnen we samen met de wijkbeheerder van
het stadsdeel kijken naar wat er mogelijk is.
Er zijn zaken die er niet onder vallen zoals
bijvoorbeeld vernielingen aan het
straatmeubilair, maar het is wel een initiatief
om dit te melden bij de gemeente
telefonisch via 14055 of via de website.
André Staal
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Inzameling BEST-tassen

Ophalen van de BEST-tassen
Bij de bewoners van De Sprengen met
postcode 7314 worden de BEST-tassen
opgehaald op:
woensdag 14 september 2016
woensdag 09 november 2016
woensdag 04 januari 2017
Uitzondering vormen de bewoners van
Burgemeester Des Tombeplein en De
Spreng (met postcode 7311). Daar worden
de tassen opgehaald op:
woensdag 26 oktober 2016
woensdag 21 december 2016

Voor de zomervakantie hebben alle
inwoners van Apeldoorn een BEST-tas
ontvangen. Maar wat is het en wat
kunnen we daar nu mee?
Wat is de BEST-tas?
De BEST-tas is een stevige tas van gerecycled
plastic waarin u Boeken, Elektrische apparaten,
Speelgoed en Textiel kunt verzamelen. Spullen
die nu nog vaak via de grijze container bij het
restafval belanden. En dat is jammer, want het
zijn waardevolle spullen die prima hergebruikt
of gerecycled kunnen worden.
Wanneer en hoe?
Circulus haalt de tas om de 8 weken bij u op.
U hoeft alleen de zak die dag bij u voor de
deur te zetten, op de plaats waar u normaal
ook uw container aanbiedt. Woont u in een
appartement, dan kunt u de BEST-tas
neerzetten nabij de ondergrondse containers
bij uw wooncomplex.
De inzameling is huis-aan-huis, u hoeft dus
niets aan te melden of ergens heen te
brengen. Dit betekent meer gemak voor u en
het zorgt dat we waardevolle grondstoffen
behouden.
Wat gebeurt er met de tassen?
De BEST-tassen gaan naar Kringloopbedrijf

Foenix. Daar sorteren de medewerkers de
ingezamelde spullen uit. Herbruikbare en
verkoopbare spullen worden verkocht in de
winkel. Overgebleven kleding en ander textiel
gaat naar het Leger des Heils Reshare.

De tassen mogen alleen op de dag van
inzameling aangeboden worden om
uiterlijk 7.30 uur.
Belangrijk is dat de volle BEST-tas
dichtgemaakt wordt met de plakstrip.

Van de overige, niet verkoopbare spullen
wordt het materiaal gerecycled. Zo worden
de overgebleven boeken verwerkt als oud
papier. Elektrische apparaten gaan naar Weee
Nederland voor verdere sortering en
recycling. Speelgoed dat niet verkocht wordt,
gaat naar gespecialiseerde recyclebedrijven
van bijvoorbeeld harde kunststoffen.

De inzameldagen zijn altijd terug te vinden
op de digitale afvalkalender op
www.circulus-berkel.nl of op de app van
Circulus-Berkel. Vanaf eind dit jaar staan
daar ook de inzameldata voor 2017 op.

Nieuwe BEST-tas
Heeft u uw BEST-tas aan de weg gezet? Dan
krijgt u binnen 4 tot 6 weken automatisch
een nieuwe thuisgestuurd.
Zelf spullen wegbrengen
Wilt u eerder uw spullen kwijt of heeft u
meer dan in de BEST-tas past? Breng uw
spullen dan gratis weg naar het brengpunt
van Foenix, Aruba 12 in Apeldoorn. U kunt
Foenix ook bellen om uw spullen op te laten
halen: (055) 533 94 82.
Lever in deze gevallen uw BEST-tas niet in. De
tas is alleen voor de huis-aan-huis
inzameling.

Tip: ook herbruikbare goederen als meubels
en huisraad zijn welkom bij Foenix!
Samenwerking
Wethouder Mark Sandmann vindt de BEST-tas
een waardevol onderdeel van het totale
afvalsysteem. “Dankzij de BEST-tas is het voor
inwoners nog makkelijker om spullen
gescheiden aan te bieden. Deze service is een
aanvulling op het bestaande inzamelaanbod
van stichtingen en verenigingen. Zo
voorkomen we samen dat herbruikbare
spullen in de grijze container belanden en
kostbare grondstoffen verloren gaan. De
BEST-tas is een mooie samenwerking tussen
Circulus-Berkel, Foenix, Weee Nederland, Leger
de Heils, Reshare en de gemeente Apeldoorn.”

Wijknieuws en website: ook voor uw kopij
Het Wijknieuws en de website zijn niet alleen
voor de wijkraad, maar ook voor de
wijkbewoners. Heeft u een artikel of idee
voor het Wijknieuws of een bericht voor de
website? Laat het de redactie weten.
Voor het plaatsen van artikelen en berichten
gelden de volgende spelregels:

G

U moet in de wijk wonen, er uw bedrijf
hebben of een andere specifieke relatie
met de wijk hebben.
G Uw kopij moet in het bijzonder betrekking
hebben op de wijk of specifiek gericht zijn
op de wijkbewoners. Kopij van algemene
aard wordt niet geplaatst.

G

Kopij mag geen commercieel oogmerk
hebben.
G De redactie behoudt zich het recht voor
kopij in te korten.
G De redactie beslist of kopij wordt
geplaatst.

Kopij voor Wijknieuws 59 kunt u uiterlijk 21 november inleveren bij de wijkraad.
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Kinderopvang Snoopy en Buitenschoolse opvang Woodstock
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Voor meer informatie:
Kinderopvang Snoopy • Buitenschoolse opvang Woodstock
Tesselschadelaan 2, Apeldoorn • tel.: (055) 355 55 77 • www.kinderopvang-snoopy.nl • info@kinderopvang-snoopy.nl

Volg ons op
Facebook

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

