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B I S T E R B O S C H  M A K E L A A R D I J . . .
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.

F INANCIEEL  ADVISEURS

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

M A K E L A A R D I J

tel.: 055-3553578
info@bisterbosch.nl 
www.bisterbosch.nl
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Jaren geleden - ik woonde en werkte nog in
Den Haag - vertrok een collega uit mijn
directe omgeving voor een nieuwe baan
naar het oosten van het land. Hij ging met
zijn gezin wonen in een dorpje “achter
Zutphen”. Toen ik hem later weer eens
sprak vertelde hij me over de cultuurschok
die dat met zich had meegebracht. Onder
meer had hij het over het feit, dat er door
zijn directe sociale omgeving, zijnde de
buren binnen een bepaalde straal rond zijn
huis, van alles van hem werd verwacht.
Zaken waarop hij zich totaal niet had voor-
bereid. Zo beweerde hij dat hij, door een
bepaald huis te kopen, de verplichting op
zich had geladen om bij overlijden van
bewoners van specifiek aangewezen
woningen in de straat als drager van de
kist te fungeren. Samen met andere buur-
mannen uiteraard. Ook zou zijn vrouw
beschikbaar moeten zijn om bij bevallin-
gen, alweer in bepaalde woningen in de
straat, als ondersteunende kracht op te
treden. Dat alles zou voortvloeien uit de
ongeschreven regels van “noaberschap”.

Omdat ik mijn collega - hem kennende -
van enige overdrijving verdacht ging ik
eens op zoek naar de ins en outs van dat
begrip. Ik leerde toen dat in vroeger tijden
in met name kleine dorpsgemeenschappen
in de oostelijke streken van ons land het
noaberschap een manier was om als
gemeenschap te kunnen functioneren.
Mensen waren op elkaar aangewezen
omdat tal van voorzieningen, die wij
vandaag de dag als doodnormaal beschou-
wen, ontbraken. Mensen hadden elkaar
eenvoudigweg nodig.

Of dat écht nog speelde in de tijd waarover
ik het hier heb waag ik, eerlijk gezegd, te
betwijfelen. Misschien dat dit thema in het
dorp van mijn collega zo af en toe nog wel
eens langskwam aan de borreltafel. Hoe

dan ook, tegenwoordig kan iedereen die
hulp nodig heeft op wat voor gebied dan
ook of die iets gerealiseerd wil hebben een
beroep doen op voorzieningen die we met
zijn allen betalen via belastingen of sociale
premies. Of we huren iemand in die tegen
betaling zijn diensten aanbiedt.
Niet meer nodig dus zou je zeggen. Aan de
andere kant, door dat noaberschap was de
sociale cohesie binnen gemeenschappen
erg sterk en de betrokkenheid van dorpsbe-
woners onderling groot. En dat is, ook
vandaag de dag nog, iets wat de leefbaar-
heid van dorpen, wijken en buurten
duidelijk ten goede komt. Dat hoeft niet
meer zo sterk en dwingend te zijn als vroe-
ger en minder gericht op het helpen van
elkaar maar we schieten al een heel eind
op als we een beetje rekening houden met
elkaar.

Ik moest daar aan denken toen ik onlangs,
met onze secretaris André Staal, wat mail-
tjes zat door te nemen  die vanuit de wijk
bij hem waren binnengekomen. Een aantal
daarvan gingen over zaken, die ergernis
oproepen bij de afzenders van de mails en
die te maken hebben met het gedrag van -
veelal -  mede-wijkbewoners. We hebben
het dan over het negeren van de snelheids-
beperkingen in de wijk, het hinderlijk of
zelfs gevaarlijk parkeren op trottoirs en
groenstroken, het achterlaten van afval
naast de daarvoor bestemde vuilcontainers
etcetera. Natuurlijk worden al deze signalen
doorgegeven aan de bevoegde instanties
(gemeente en politie) maar we weten alle-
maal dat de sleutel van de oplossing
hiervoor niet bij hen ligt. Die ligt natuurlijk
bij onszelf. Laten we proberen wat meer
rekening met elkaar te houden waar het
gaat om dit soort dingen. En zoals dat
hoort bij wereldverbe-
teringsprojecten: ik
sluit dit stukje af met
de toezegging dat ik
direct bij mezelf ga
beginnen.  
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Van de voorzitter

Heeft u nieuwe buren vanuit een
andere wijk of woonomgeving
gekregen? Laat het de wijkraad weten. 
Dan verwelkomen wij onze nieuwe 
wijkbewoners met een aardige attentie.

Nieuwe buren? 
Vertel het de wijkraad!
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Hij bouwde nummer 125 als woonhuis voor
zijn gezin in 1933-34, maar architect Jan
Kuijt nam gelijk een optie op de toekomst.
Als hartpatiënt kreeg hij nergens een
verzekering. Mocht hem wat overkomen,
dan moest zijn vrouw zelf de kost kunnen
verdienen met een winkel. Dus kreeg het
woonhuis een winkelruimte, compleet met
grote etalageramen. “Wat dit betreft had
hij helaas een vooruitziende blik”, vertelt
zijn 85-jarige dochter Trix Schröder-Kuijt in
Hoevelaken, haar huidige woonplaats.
“Tijdens een jachtpartijtje met drie vrien-
den bij Wenum, op 27 december 1940,
begonnen onze jachthonden opeens vrese-
lijk hard te huilen. Toen zijn vrienden op de
plek aankwamen waar mijn vader zich
bevond bleek hij overleden te zijn. Hij was
pas 46 jaar oud.”

Onderduikers
Zijn vrouw Jeanne (toen 40 jaar) bleef
achter met drie kinderen, waarvan Trix de
jongste was. Haar moeder bestierde toen
al het sigarenmagazijn “De Vijfsprong”.

Overigens: een paar vierkante meter van de
winkelruimte waren voor een piepklein
postkantoortje, dat gerund werd door een
medewerker van de PTT.
Trix noemt haar moeder een hartelijke en
tegelijk kordate vrouw, die niet bang was:
in de oorlog gaf ze ruimhartig onderdak
aan meerdere mensen. “Een echtpaar uit
Den Haag, waarschijnlijk uit het verzet, en
onderduikers, waaronder enige tijd een

joodse vrouw”, somt ze op. “Ook twee
evacués, een echtpaar uit Arnhem, hebben
langere tijd bij ons gelogeerd.” (Na de Slag
om Arnhem in september 1944 vluchtten
vele tienduizenden mensen naar
Apeldoorn, BG). Haar vader had bij de
bouw een gasdichte schuilkelder laten
bouwen – hier school het gezin, de logés en
meerdere buren samen als er gevaar
dreigde.

Geheime tunnel onder de tuin
Primeurtje voor dit blad: Trix onthult de
geheime plekken in en om het huis,
bedoeld om te verstoppen bij huiszoeking
door de Duitsers. Boven de winkel was een
ruimte waar meerdere mensen in konden
kruipen. Onder het huis was, zoals gezegd,
een schuilkelder, waar ook de buren
kwamen schuilen bij luchtalarm. En: er liep
een onderaardse gang van het huis naar
een schuurtje in de tuin, dat tegen de

garage was aangebouwd. Die was stille-
tjes gegraven door broer Henk en een
onderduiker aan het begin van de oorlog.
Zoals bij zovele gezinnen trekt de oorlog
ook een wissel op dit gezin. Haar oudste
broer Jan, dan student in Utrecht, wil
ontsnappen naar Engeland maar wordt
opgepakt bij de Spaanse grens (via
Frankrijk en Spanje naar Engeland was een
bekende vluchtroute in die tijd). Hij
verblijft meerdere jaren in concentratie-
kampen, eerst Buchenwald, later
Bergen-Belsen. Het is een periode waar-
over hij nooit zal spreken.

Boos op de nepsigaar
Intussen drijft haar moeder de winkel, zo
goed en kwaad als dat gaat. Tabak was een
schaars en gewild goed in de oorlog. Trix:
“Ik zie nog zo die klant voor me, een man
die uit frustratie zijn sigaar door de winkel
gooit als hij ontdekt dat er papier inzit, het

Het pand & zijn verhaal

Schuttersweg 125
Sigarenzaak annex postkantoor, onderduikers, verhuur van studentenkamers,
keukenzaak, huisartsenpraktijk… Schuttersweg 125 kent een roerige historie in zijn
85-jarig bestaan. Gelegen op een vijfsprong middenin onze wijk De Sprengen, hoek
Schuttersweg – Bilderdijklaan, herbergde dit pand vele mensen en winkels. Wie
bouwde het, wie woonden er, welke zaken werden er gedaan? Bewoner van het
eerste uur, mevrouw Trix Schröder-Kuijt, ontvouwt de geschiedenis van deze
bijzondere plek. 

Jan Kuijt



beruchte surrogaat-ingrediënt voor rook-
waar in die tijd.” Met verbazing spreekt ze
over de voortvarendheid van haar moeder:
“Het was net alsof mijn moeder voor-
voelde wat voor moeilijke tijd er ging
komen. Al vroeg in de oorlog verstopte ze
een deel van haar tabaksvoorraad. Later
kon ze die sigaren en sigaretten ruilen bij
boeren tegen eten. Zo was ze in staat om
de vele monden bij ons thuis te blijven
voeden.”

Een vijfsprong vol winkels
Op de vijfsprong van nu staan vooral nog
woonhuizen, maar in de jaren 40 tot 60
zijn er volop winkels en bedrijfjes te
vinden. Een kruidenier, een kantoorboek-
handel, een wolwinkeltje, maar liefst twee
kappers en banketbakker Sijbesma, de
voorganger van, inderdaad, banketbakkerij
Maassen. “De dominee woonde met zijn
vrouw op Bilderdijklaan 1, een huis dat ook

is gebouwd door mijn vader. Elke dag stak
deze dame de straat over om haar haar te
laten doen bij Piet Schaap, een van die
kappers. Tja, als kind onthoud je dit soort
rare details”, lacht Trix.

Een leuke student
Na de oorlog gaat haar moeder kamers
verhuren aan studenten van de ATS, de
Autotechnische school, opgericht in 1949.
Een van die studenten is Joost Schröder, die
de man van Trix wordt in 1956. Haar
moeder blijft in het huis wonen, maar
verhuurt eind jaren 60 de sigarenwinkel
aan een echtpaar. Zij verhuist naar boven
terwijl het stel de benedenverdieping
betrekt. Maar de winkel loopt op zijn eind.
In de jaren zeventig vertrekken de huurders
en koopt broer Jan het huis. Hij start een
keukenzaak, maar overlijdt onverwacht in
1980. “Binnen drie jaar raakte ik mijn

moeder en broers kwijt, allemaal aan hart-
kwalen.” 

Einde aan de winkel
Als in 1983 haar moeder overlijdt, koopt
huisarts Peter de Jong het huis om er met
zijn gezin te wonen en er tevens zijn prak-
tijk te vestigen.  Zo’n tien jaar later verhuist
hij zijn praktijk naar een pand aan de over-
zijde van de Schuttersweg: hiermee komt
een einde aan het pand als (deels) zakelijke
ruimte. Het gezin De Jong blijft er nog een
aantal jaren wonen. Na hen woont er een
paar jaar een ander gezin. Sinds 2006
wordt het pand bewoond door Erik en
Angelique Duthler met hun drie zonen. Erik
is overigens ook huisarts maar heeft zijn
praktijk in Vaassen. 

In de zomer van 2018 verrasten de drie
dochters van Trix hun moeder: ze hadden
een bezoek geregeld aan haar ouderlijk

huis. Trix glundert nog steeds: “Ik ben daar
heel erg gastvrij en vriendelijk ontvangen
door Erik en Angelique. En ik was zó trots
op mijn vader toen ik het huis weer zag.”

Toch duikt de geschiedenis af en toe nog
steeds op. Een paar jaar geleden nog. Als
een hovenier aan het werk is in de tuin
zegt hij verbaasd tegen de bewoners: “Heel
raar, het lijkt wel
alsof er een holle
ruimte onder deze
tuin loopt!”………..
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Karakteristieke panden:
wat zijn dat?
Apeldoorn telt zo’n 175 officiële ‘karakte-
ristieke panden’. Ze zijn geen monument
van het rijk of gemeente, maar hebben
wél een voor de wijk kenmerkende bouw.
Vaak liggen ze op een in het oog sprin-
gende plek of hadden een specifieke rol
in de wijk. Ook De Sprengen heeft een
aantal van deze panden. Het leek ons als
redactie van Wijknieuws een leuk idee
om af en toe zo’n pand in de wijk voor
het voetlicht te halen: wat is het ‘verhaal’
achter het pand? Ditmaal: Schuttersweg
125, gebouwd in 1933/34 op de vijfsprong,
gevormd door de  Schuttersweg (2x), de
Bilderdijklaan, de Jacob Catslaan en de
Planetenlaan. Ten tijde van de bouw
maakten laatstgenoemde twee lanen
overigens deel uit van de Sumatralaan. 

Beyke Goris

Trix Schröder-Kuijt

Stoeptegel los? 
Meld het de buitenlijn
Werkt u ook mee aan een schone en
veilige woonomgeving? Laat het de
gemeente weten als
er iets gerepareerd of
opgeruimd moet
worden. Losliggende
stoeptegels, een omver
gereden paaltje, een
kapot speeltoestel of
zijn er andere meldingen over uw buurt? 
Maak er melding van via de buitenlijn
www.apeldoorn.nl/buitenlijn
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“Binnen kijken bij Woodstock”

Bij ons voelt je kind zich thuis! 

Kinderopvang Snoopy & Buitenschoolse opvang Woodstock
Tesselschadelaan 2 Apeldoorn | T (055) 355 55 77

www.kinderopvang-snoopy.nl | info@kinderopvang-snoopy.nl

Snoopy en
Woodstock

Snoopy
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SINDS 1984

 “Binnen kijken bij Snoopy”

Het Afscheidshuys in Apeldoorn vormt zich als  

een huiskamer om de overledene. Familie en  

vrienden kunnen daar in alle rust afscheid nemen. 

Een prachtig en waardig rustpunt in de dagen 

voor de begrafenis of crematie. Ook als de uitvaart 

niet door Kramer wordt verzorgd kan in het 

Afscheidshuys worden opgebaard.

Ruimte voor verdriet

Soerenseweg 71, 7314 JE Apeldoorn - 055-2069999 

www.afscheidshuysapeldoorn.nl
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Wat leuk als de dingen waarover we
schrijven in ons Wijknieuws
samenkomen, denk ik als ik in januari
op Nextdoor lees over de crowdfunding
actie van buurtbewoner Hans Van
Vechgel voor een AED. Zo’n apparaat
wordt gebruikt in het geval van een
hartstilstand, of beter gezegd om het
hart weer in het juiste ritme te laten
kloppen.

Hans legt me uit dat hij getriggerd werd
door een tv-spotje vorig najaar van de
Hartstichting over AED’s. Buurt AED.nl is
een initiatief van de Hartstichting en
Philips en geeft alle buurten in Nederland
de kans om eenvoudig een AED aan te
schaffen. Www.buurtaed.nl is het internet-
platform dat de Hartstichting ter
beschikking stelt om een crowdfunding
actie te organiseren.

Als sportmasseur kan Hans zo’n apparaat
bedienen, maar in zijn buurt is er nog geen. 
En de eerste minuten na een hartstoornis –
wanneer er nog geen ambulance ter
plaatse is- zijn cruciaal, weet hij. Het was
november dat hij in de buurtapp (what-
sapp) schreef over zijn idee om samen een
AED te regelen, maar het aantal reacties
daarop was heel klein. Toen hij het bij de
kerstborrel nogmaals onder de aandacht
bracht, kreeg hij twee buurvrouwen
enthousiast en binnen korte tijd was de
actie op postcode 7313 op www.buurtaed.nl

gestart en werden er 50 flyers in de wijk
verspreid. Hans legt uit dat een papieren
flyer in zijn buurt met toch relatief veel
ouderen veel meer effect heeft dan digitale
berichten. De actie liep als een zonnetje
vertelt Hans me enthousiast en binnen no

time was 1000 euro opgehaald. Dat was
het moment dat Hans ook op Nextdoor
ging om sponsors te vinden voor de laatste
600 euro. 

Medio januari is de actie afgerond op
buurt AED.nl; al het benodigde geld is
gestort door 31 donateurs en de AED is
besteld. De AED wordt naar verwachting
eind maart geplaatst op de hoek van de
Toermalijnstaat en Jachtlaan. Dat moet
Hans zelf nog doen. Is er een aannemer die
hem hiermee kan helpen, dan houdt hij
zich aanbevolen. De AED komt in een
klimaatkast te hangen en is te bereiken
m.b.v. een 4 cijferige toegangscode, die
meegestuurd wordt via de 112 reanimatie-
oproep aan burgerhulpverleners (zie
kader). Verder geeft Hans op buurt AED
aan: “ Wanneer de kast hangt zal ik wat
uitleg geven. Ik houd een ieder op de
hoogte.
Nogmaals mijn dank voor de steun voor
onze buurt.” 

Hans adviseert iedereen die ook ‘om de
hoek’ een AED zou willen, gebruik te
maken van de ondersteuning van de
Hartstichting met het platform buurt
AED.nl. “Met 50 huishoudens is het samen
zo geregeld.” Inmiddels heeft hij bij de
Stadsdeelmanager de wens neergelegd om
meer mensen op te leiden die een AED
kunnen bedienen. De gemeente beraad
zich momenteel op nieuw beleid voor
AED’s.

Voor meer informatie over de actie van Hans
Zie www.buurtaed.nl en zoek op 7313.

Crowdfunding

Buurt AED door inzet van buurtbewoner 

De meldkamers van de ambulancedien-
sten (112) beschikken over een database
met voor reanimatie opgeleide burger-
hulpverleners en AED’s. In voorkomende
gevallen is de werkwijze als volgt:
l Er komt via 112 een melding binnen

van een hartstilstand.
l De meldkamer stuurt 2 ambulances

naar het slachtoffer en schakelt het
oproepsysteem voor
burgerhulpverleners in.

l Maximaal 30 burgerhulpverleners die
binnen een straal van 1.000 – 1.500
meter van het slachtoffer wonen,
werken of anderszins verblijven
ontvangen een sms’je.

l Een derde van de hulpverleners krijgt
de oproep naar het slachtoffer te gaan
en te starten met reanimatie. Twee
derde krijgt het verzoek eerst een AED
te halen.

l In het sms’je staat de locatie waar het
slachtoffer zich bevindt en een link
naar een kaartje met routebeschrijving.

l Burgerhulpverleners starten met
reanimeren totdat de ambulance
arriveert.

Marco Lindhout



Dat is volgens Messica van Veen de
begraafplaats aan de Soerenseweg. 
Zij is een buurtbewoonster en
medewerkster van Uitvaartverzorging
Kramer en heeft o.a. de functie van
beheerder van het Afscheidshuys
Apeldoorn, één van de vestigingen van
Kramer. Het Afscheidshuys is de naam
van het rechter pand bij de ingang van
de begraafplaats waar ik haar ontmoet. 

Het poortgebouw
Jarenlang werd het pand bewoond door
het beheerdersechtpaar van der Woude. Na
hun overlijden zocht de gemeente, eige-
naar van het pand, naar een geschikte
bestemming voor het woonhuis. Uitvaart
onderneming Kramer heeft het pand
geschikt gemaakt om, zoals op hun
website te lezen is, in huiselijke sfeer en in
alle rust, op je eigen manier afscheid te
nemen van een overleden dierbare en/of na
de uitvaart een condoleancebezoek te
houden in het rouwcentrum. Als ik binnen-
kom ervaar ik direct die huiselijke sfeer.
Messica legt uit dat sommige mensen
geen ruimte thuis hebben voor condole-
ance of geen overledene thuis willen
opbaren. Dan biedt het Afscheidshuys
Apeldoorn deze mogelijkheid. Er is altijd
wel plaats.  Kramer is blij met deze ruimte
omdat er veel klanten van ASR, de verzeke-
ringsmaatschappij waar Kramer mee
samenwerkt, in onze regio wonen en
Kramer nu beschikt over eigen ruimte. Die
is overigens ook te gebruiken door collega
uitvaartbedrijven.  

Ik heb zelf eerlijk gezegd nooit stil gestaan
op deze plek. Tot ik in januari op de avond
na de redactievergadering toch eens even
langsfietste. Het was donker en de twee
gebouwen werden feeëriek verlicht. Maar
het feit dat het een begraafplaats is,
maakte voor mij dat ik het niet zo sprook-
jesachtig ervoer als bijvoorbeeld de
kerstboom met lampjes bij paleis het Loo.
De eerste zaterdag erna neem ik toch even
een kijkje op de begraafplaats zelf. Ik zie
een veelheid aan paadjes, veel groen en
natuurlijk graven. Wat me opvalt is dat
veel graven meer dan 100 jaar oud zijn.
Dat ligt voor de datum dat mijn ouders
zijn geboren. Mijn nieuwsgierigheid is
gewekt.

Over het pand is op internet onder cultu-
reel erfgoed te vinden dat het hier gaat om

‘een poortgebouw van een begraafplaats
uit 1896 in neorenaissancestijl die van archi-
tectuurhistorische waarde is en gaaf
bewaard is gebleven’.

Messica ziet het pand, om met haar eigen
woorden te spreken, als haar kindje. Dat
verzorgt en onderhoudt ze. Als bewoners
van onze wijk met veel oude huizen,
weten veel lezers vast wat dat betekent:
verbouwen, jaarlijks onderhouden en zo
nu en dan verrast worden. Zoals bijvoor-
beeld door een hoop padden die zich in de
ruimte onder de voordeur hadden genes-
teld. Of het aanstaande bezoek van een
natuurorganisatie die vermoedt dat het
pand vleermuizen huisvest. Dat het pand
een monument is, geeft minder vrijheid
en aan de gemeente een belangrijke rol
voor de buitenkant. De gemeente is eige-
naar, Kramer huurt.  Als er dan klanten
aangeven dat er buiten wat mankeert, is
het Messica die daar met de gemeente
mee aan de slag gaat, zoals bijvoorbeeld
met het stucwerk rondom het toegangs-
hek. 

Waarom komen mensen hier naar toe bij
een overlijden vraag ik haar. Het is een
Hans en Grietje huis met een romantische
sfeer. Het is kleinschalig en niet strak en
groot en wit, zoals je soms bij rouwcentra
ziet. Niet alleen het bedrijf Kramer is blij
met het pand, ook Messica zelf. Ze vertelt
over een keer dat ze even buiten op een
bankje moest wachten en er een eekhoorn
voorbij wipte. Het was alsof het rood-
borstje dat ze daarna zag haar herkent.
Dan ben ik gelukkig hier op dit prachtige
(begraaf)park, vertelt ze. 
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Chapeau

De mooiste begraafplaats van Gelderland
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Wandelen door “het Stenen Archief” van
Apeldoorn
En wat kunnen we als wijkbewoners hier
op deze plek nog meer, vervolg ik. In een
decemberuitgave van het Stadsblad is de
jaarlijkse lichtjesavond aangekondigd die
in samenwerking met Kramer op de
begraafplaats op kerstavond wordt organi-
seert. Dat is toch een moeilijke avond voor
nabestaanden, legt ze uit, en dan is er de
gelegenheid om een kaarsje te branden,
met anderen te praten en iets warms te
eten. Dan is er nog het evenement Licht Op
Herinnering in november. Dat is ook een
avond om te gedenken. De begraafplaats is
dan open. Er is muziek en iedereen is
welkom ongeacht leeftijd of levensovertui-
ging of waar uw dierbare is begraven of
gecremeerd. Verder is er iedere woensdag-
middag bij mooi weer een groep
vrijwilligers bezig die grafzerken en
hekwerken schoonmaken en opknappen.
Tenslotte zijn er interessante wandelingen
over de begraafplaats. De natuurorganisa-
tie IVN heeft een folder van één A4-tje met
een routebeschrijving op internet: ca. 1,5
km lang, informatie over bomen, planten
en paddenstoelen. Op aanvraag een uitleg
over de historie en aanleg, maar ook over
bekende Apeldoorners die er zijn begraven.
Messica nodigt wijkbewoners voor een
wandeling uit. ‘Neem vooral ook je kinde-
ren mee’, moedigt ze aan. Want de dood
hoort bij het leven, ook voor kinderen. En
ze vinden het hier mooi. Dat is haar erva-
ring met kinderen hier. Als ik terugloop
naar mijn fiets kraakt de sneeuw onder
mijn schoenen. Een ommetje maak ik zelf
ook wel door de wijk, maar nooit over de
begraafplaats, omdat dat simpelweg niet
in me op komt om juist daar te wandelen.
Dat moet ik toch maar eens doen.
Misschien heb ik ook uw nieuwsgierigheid
gewekt? 

Geraadpleegde bronnen.
l https://www.afscheidshuysapeldoorn.nl/

afscheidshuys-uitvaart-apeldoorn/
l https://cultureelerfgoed.nl/monumen-

ten/514499
l https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/

ommetjes
l https://www.online-begraafplaatsen.nl/

begraafplaats/448/Begraafplaats-
Soerenseweg-Apeldoorn

l https://www.lichtopherinnering.nl
/index.php

Uitnodiging

Openbare vergadering 
wijkraad De Sprengen

De agenda van de vergadering luidt als volgt;
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering van 4 april 2018 *. De notulen staan op de website.
4. Algemeen jaarverslag over het jaar 2018 *.
5. Financieel verslag over het jaar 2018 *.
6. Bevindingen en verslag van de kascommissie.
7. Décharge van het bestuur.
8. Benoeming kascommissieleden en reservelid. 
9. Bestuursverkiezing. Het Bestuur draagt kandidaat-bestuurslid Quentin van

der Pan ter benoeming voor. Leden van de vereniging kunnen tot vijf dagen
vóór de jaarvergadering kandidaten schriftelijk aanmelden bij de secretaris.

10.Rondvraag.
11. Sluiting.

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

Het succes van de voorgaande openbare
vergaderingen zetten wij voort door het
accent meer te leggen op ontmoeting. 

Na afloop van de vergadering ca. 20.30
uur praten wij u bij over de ontwikkelin-
gen rond AED’s in onze wijk. Informatie
wordt verstrekt door een wijkbewoner en

de gemeente. Daarna kunt u, onder het
genot van een hapje en drankje, de
bestuursleden, de wijkagent, de stads-
deelmanager en de verschillende
vertegenwoordigers van politieke
partijen aanspreken. Of u praat gewoon
gezellig bij met de andere bezoekers van
de vergadering.     

Het bestuur van wijkraad De Sprengen nodigt u van harte uit voor zijn jaarlijkse
openbare vergadering op woensdag 3 april  2019 van 20.00 tot ± 20.30 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur) in het Walterbosch, Mercuriuslaan 35.
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Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn

055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl

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

                   

        

De Sprengen

Bel ons vandaag nog!
Fred Dehnen

Waltersingel 65
7314 NM Apeldoorn

tel: 06-21326536
www.dehnen-producties.nl

Laat uw herinneringen niet
verloren gaan

Wij weten hoe kostbaar uw
beeldmateriaal is.

Dehnen-Producties
Digitaliseren van uw beeldmateriaal

 



Die winkel om de hoek waar nooit klanten komen…
De kapper zonder stoel..
De huurder die grote bedragen alleen contact wil betalen…
De buurman die altijd afgeplakte ramen heeft…
Een kennis met een veel te dure auto en een kleine
portemonnee… 

Dit zijn verdachte situaties die te maken kunnen hebben met geor-
ganiseerde criminaliteit.
Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk? De exacte
definitie is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg
betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwe-
reld. Het is een maatschappelijk probleem. 

Voorbeelden zijn het kweken van wietplanten (hennepteelt), zorg-
fraude, geld witwassen en criminele motorbendes. Of het dumpen
van giftig afval uit illegale fabrieken van drugs, zoals de drug
ecstasy (XTC). Gewone mensen, kinderen soms, vinden dat gevaar-
lijke afval dan langs de weg. Wietplantages zijn vaak
onprofessioneel aangelegd. Hierdoor is er kans op brandgevaar of
waterschade. Je zou er maar naast wonen met jouw gezin. Ook
mensen in kwetsbare posities worden vaak de dupe. Zij worden
bijvoorbeeld door criminelen benaderd om wietplantjes te telen

Vaak gaan er achter ondermijning criminele organisaties schuil die
enorme winsten maken met hun activiteiten. Illegaal verkregen
vermogen wordt geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed,
horeca en het verkrijgen van vergunningen. Dergelijke organisaties
schuwen geen geweld, afpersing of corruptie. Gezien de impact op
de samenleving heeft de aanpak van ondermijning een hoge prio-
riteit. 

We proberen de veelal onzichtbare ondermijning zichtbaar te krij-
gen. Samen met signalen vanuit bewoners, gemeenten of
particuliere organisaties zoals banken en verzekeraars geeft dit
een completer beeld en treedt de overheid waar mogelijk straf-
rechtelijk of bestuurlijk op.  

Ook uw hulp kunnen we hard gebruiken.
Zijn er verdachte situaties die niet kloppen.
Wil een crimineel zaken met u doen? Neem
dan contact op met de politie op nummer
0900-8844 of meld misdaad anoniem
middels 0800-7000. 

11maart 2019 De Sprengen
 

U hebt deze kreet misschien wel eens ergens gelezen of
gehoord: Gezinsstad Apeldoorn. Maar wat behelst dat nu
eigenlijk?

Gezinsstad Apeldoorn is een strategisch programma van de
gemeente Apeldoorn. Apeldoorn is een fijne gezinsstad waar je
lekker kunt wonen, werken, leren, opgroeien en oud worden. Dat
willen we graag zo houden en daar gaat Gezinsstad Apeldoorn
over. Samen met alle inwoners, instellingen en het bedrijfsleven
willen we onze stad en de omliggende dorpen nóg aantrekkelijker
maken. Zodat iedereen zich er helemaal thuis voelt; nu en in de
toekomst.

Met Gezinsstad Apeldoorn richten we ons op drie belangrijke
thema's: Buitenruimte voor iedereen, Gezond en veilig opgroeien,
Generaties Verbinden.

Het eerste thema is wellicht het meest zichtbaar. Onder deze
noemer willen we de komende jaren extra inzetten op het realise-
ren van speel- en beweegprojecten. Vorig jaar zijn we begonnen
met de voorbereidingen voor een aantal projecten in de binnen-
stad (Markstraat en Museumpassage) en zijn de eerste grote
speel-en beweegproject in Zuidwest (Zichtweg), en Noordoost
(een nieuw Cruyffcourt bij het Gentiaancollege) gerealiseerd. Dit
jaar en volgend jaar willen we ook in andere stadsdelen speelpro-
jecten realiseren. In ons stadsdeel Noordwest starten we
binnenkort met enkele initiatieven.

Omdat we zichtbaar willen maken wat er al gebeurt hebben we
ons het afgelopen jaar ook gericht op het ontwikkelen van een
interactief platform. Hier staan al onze activiteiten en projecten op,
en bezoekers kunnen ook overal op reageren. Hiervoor hebben we
de website www.gezinsstadapeldoorn.nl in het leven geroepen.
Op de website staat bijvoorbeeld een door de gemeente ontwik-
kelde 'Buitenspeelkaart'. Hier vindt u niet alleen alle speelplekken
in de stad op terug, maar u kunt ook uw reactie achter laten.
Wellicht hebben wij iets over het hoofd gezien, of heeft u een
vraag of opmerking over een speelplek: laat het ons weten. 
En: de site is interactief. Dat betekent dat u niet alleen uw opmer-
king kwijt kunt, maar u krijg ook een reactie van ons. Zo werken 
we samen aan een nog mooiere stad.

Er staat nog veel meer op die site; neem
gerust eens een keer een kijkje en reageer
als u iets kwijt wilt, of misschien zelf een
idee hebt waarmee u aan de slag zou
willen. Wij vernemen het graag. Sharon Koenders

Van de stadsdeelmanager

Gezinsstad Apeldoorn
Van de wijkagent

Ondermijning 

Wim Bergink
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Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189
Ugchelen

Welkom

        

Kleine dagelijkse geluksmomentjes zijn in  
de ouderenzorg van onschatbare waarde.  
Bij KleinGeluk krijgt u de warme aandacht 
die voor dat stralende gezicht zorgt. U kunt 
bij ons terecht voor onder meer thuiszorg en 
verzorgd wonen tot en met specialistische 
zorg en dagbesteding. We staan
voor u klaar. Maar nog liever
zorgen we ervoor dat u zo
veel mogelijk zelf kunt doen
en vrij bent om eigen keuzes
te maken. Ontdek het grote
plezier van KleinGeluk!
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Algemeen
De gemeente is in gesprek met de VVE’s in
de Maduralaan om tot een oplossing te
komen voor de wateroverlast bij de
parkeerkelder. Ook wordt door wijkbeheer
aandacht besteed aan meldingen van
verkeersoverlast in het gebied rondom
Orpheus. Met name wordt gekeken naar
de vele verkeersborden die een verwar-
rende indruk kunnen geven en de 30 km
zone. 

Afgelopen najaar is het verzamelde bladaf-
val opgeslagen geweest en gemengd met
micro-organismen en mineralen. Door het
geheel met plastic af te sluiten ontstond
een rijpingsproces waarmee 500 ton
Bokashi tot stand kwam. De “geur” hiervan
zult u ongetwijfeld geroken hebben. Een
bodemverbeteraar om gras, planten en
bomen een nieuwe impuls te geven. Over
een aantal maanden zal de balans opge-
maakt worden van het effect. Op diverse
plekken is gesnoeid en wordt inhoud gege-
ven aan "Apeldoorn in het groen”.

Van asfalt naar klinkers
De werkzaamheden aan een gedeelte van
de Maduralaan zijn afgerond. De
Sterrenlaan is in de laatste fase.
Om de Sterrenlaan een groenere uitstra-
ling te geven zijn bomen geplant
waaronder een onderbeplanting is van
Lonicera, een compacte bodembedekker.
Dit voorkomt mede het ongewenst parke-
ren in deze stroken.
In de Robijnstraat moeten nog onder-
grondse leidingen gesaneerd worden. Een
exacte planning is nog niet bekend. Voor
de bestrating is nog geen budget beschik-
baar, maar het is voor de wijkraad een punt
van aandacht.
Het asfalt in de Hegge staat voor 2021 op
de planning voor groot onderhoud en
wellicht omvorming De wens is geuit om
in het project ook de bestaande klinkerver-
harding mee te nemen zodat er één geheel
ontstaat.

Voormalig Belastingdienst-complex 
Het 11 lagen tellende kantoorpand aan de
J.F. Kennedylaan hoek Staringlaan is
gekocht door de vastgoed ontwikkelaar
Explorius, bekend van o.a. de ontwikkeling
Julianalocatie.
Het kantoorpand is gebouwd in 1962 en
heeft dienst gedaan als belastingkantoor.
Een aantal jaren is het gebouw niet meer
in gebruik bij de Belastingdienst.
Op korte termijn gaan de ontwikkelaar en
de gemeente om tafel voor verkennende
gesprekken: kijken wat er mogelijk is.

Binnenkort komt ook een overleg met
stakeholders, wijkraad en omwonenden. 
De insteek op dit moment is om het
gebouw om te vormen en niet te slopen.
Op deze manier kan meer recht gedaan
worden aan de status als gemeentelijk
monument. Het gebouw telt zo’n 6.000 m2.

Nieuw beheerplan begraafplaats
Soerenseweg

In het nieuwe beheerplan wordt onder
andere vastgelegd het gebruik, beheer en
onderhoud voor de komende jaren. Denk
daarbij aan nieuwe mogelijkheden voor
begraven, het groen, de inrichting, de
ecologische waarde, de cultuurhistorische

Wijkraadswerk

Actuele zaken Julianakwartier
De gebiedsontwikkelaar Explorius heeft
de wijkraad uitgenodigd om regelmatig
de locatie te bezoeken voor overleg met
betrekking tot de herontwikkeling van het
gebied. Aangrenzende bewoners zijn door
hen middels een nieuwsbrief op de
hoogte gehouden van de fasering van de
bouw. Voor de veiligheid is er een hekwerk
rondom de locatie aanwezig. Tijdens
werkuren zal het hek ter plaatse van de
toegangswegen geopend zijn voor bouw-
verkeer. Aan het einde van de dag wordt
het hekwerk weer gesloten. Voor de
aanvoer van materieel en materiaal zijn
transport bewegingen nodig. Dit wordt
aangegeven door de diverse bebordingen.
De afgelopen periode is het meerdere
malen voorgekomen dat de hekwerken
worden geforceerd om onrechtmatig
toegang te krijgen tot het bouwterrein.
Hierdoor is het terrein toegankelijk voor
onbevoegden waaronder ook kinderen
met alle gevaren van dien. Er is inmiddels
contact geweest met de gemeente
Apeldoorn en de wijkagent over deze
constateringen.
In het terrein zijn de wegen al zichtbaar.
In het zandpakket is de riolering aange-
bracht met de aansluitingen naar de
toekomstige woningen. Tevens is daar een

waterbergende fundering aangebracht
zodat het regenwater opgeslagen kan
worden en weer geleidelijk in de grond
kan zakken. Nu is er een tijdelijke asfalt
laag aangebracht die later, als de woning-
bouw gereed is, wordt vervangen door
een klinkerbestrating. Voor het eerste
zorgcomplex in de hoek Kon.Lodewijklaan/
Sprengenweg zijn de funderingen al
gestort.
In bijgaand overzicht is de fasering van de
bouw zichtbaar.
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Ken uw wijk

Wie van u weet waar wij dit keer de foto
hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk 20 mei  2019. U kunt
hier voor mailen naar het secretariaat
van de wijkraad, info@wijkraaddespren-
gen.nl onder vermelding van uw adres.
Onder de goede inzenders wordt wederom
een cadeaubon van 20 euro verloot

Joyce Snel

Op de opgave in Wijknieuws 68 hebben we  12 reacties ontvangen die goed waren.
Het bestuur heeft geloot en de winnaar van de cadeaubon van 20 euro is geworden...

Pieter ten Hove, gefeliciteerd!

Een groot succes. In het vorige
wijknieuws stond een oproep om buren
uit te nodigen voor www.nextdoor.nl
een uitstekend communicatiekanaal
voor onder andere de wijkraad. 
Dit heeft erin geresulteerd dat het
aantal aansluitingen meer dan
verdubbeld is. 
Op een snelle manier zijn wijkbewoners
te bereiken, maar ook de omliggende
wijken als het nieuws van algemene
aard is. In de instellingen kunt u aan-
geven wat u wel of niet interessant
vindt.
Zonder uitnodiging kunt u zich ook
aanmelden op Nextdoor de Sprengen!
(www.nextdoor.nl)

waarde, de toegankelijkheid en de inzet
van vrijwilligers. Omdat er niet veel meer
begraven wordt zou ook kunnen worden
overwogen om er een nieuwe functie aan
toe te voegen, bijvoorbeeld als wandel- of
gedenkpark. Bewoners aangrenzend aan
de begraafplaats zijn per brief hierover
benaderd. Desgewenst kan iedereen tot
uiterlijk 22 maart een enquête over dit
onderwerp invullen. Zie het formulier op
onze website www.wijkraaddesprengen.nl

Parkeren rondom Julianakwartier
Er wordt een parkeermaatregel vastgesteld
voor het gebied om overlast van veel
parkeerders te weren door de vergunnings-
zone OR (vergunningszone Orpheus) uit te
breiden. In verband met de zorgfuncties,
die straks aan de kant van de
Kon.Lodewijklaan gevestigd zijn, is het
wenselijk om het parkeren op de
Kon.Lodewijklaan tussen de Sprengenweg
en de Sterrenlaan te wijzigen van vergun-
ningenparkeren naar betaald parkeren op
werkdagen tussen 11.00 en 15.00 uur. Vanaf
12 maart is dit besluit gepubliceerd.

Plan Saturnusstraat
Op de oude locatie van de Bolt fabriek,
gelegen tussen de Saturnusstraat en de
Koning Lodewijklaan, worden door
Salverda 17 rijtjeswoningen gerealiseerd.
De verwachting is dat in de 2e helft van dit
jaar gestart wordt met de bouw.

Westpoint
Via onze website www.wijkraaddespren-
gen.nl en Nextdoor.nl hebben wij u op de
hoogte gehouden van de plannen om het
kantoorgebouw om te vormen naar woon-
gebouw. Op uitnodiging van de
ontwikkelaar is er een inloopavond
geweest op 27 februari voor omwonenden
en belangstellenden. Aan de hand van
foto’s en borden werden vragen beant-
woord en konden opmerkingen geplaatst
worden die meegenomen zullen worden in 
de verdere plan-uitwerking. 
Donderdag 7 maart is het plan gepresen-
teerd aan de gemeenteraad d.m.v. een
presentatie van de ontwikkellaar. De raad is
gevraagd om mee te werken dat zowel
omgevingsvergunning als wijziging
bestemmingsplan naast elkaar oplopen

om het project op een
snelle manier gerealiseerd
te krijgen.

“De schoorsteen wasbeits fabriek”
In 1886 werd door H.B. Mensing, tegelbak-
ker en meubelmaker, een bedrijfje
opgericht met de naam “Nederlandsche
Stoom Chemische fabriek Mensing & Co.
Fabrique de Faience Artistique” Het bedrijf
droeg ook wel de naam "Ned. Wrijfglazuur
& Beitsfabriek”. De firma was de uitvinder
van de “was-en kleurglazuur”, veel toege-
past als afwerking van houtwerk. In de
bedrijfsruimte stond onder meer een
aantal mengmolens opgesteld. Het
gebouw dateert voor een deel uit de late
19de eeuw. In 1907 is een werkplaats aan
het gebouw toegevoegd. Uit deze tijd zal
ook de hoge vrijstaande schoorsteenpijp
dateren. Deze schoorsteen met oven werd
gebruikt voor de vervaardiging van porse-
lein, een liefhebberij van de toenmalige
eigenaar. Het bedrijf bestond tot 1979. Nu

André Staal

Volg de wijkraad 
op Facebook

is het gebouw in gebruik als woonhuis.
Helaas zijn bij het lage achterdeel het
oorspronkelijke zadeldak en de oude geve-
lopeningen verdwenen.   
(artikel Archief Monumentenzorg Apeldoorn)

Nextdoor De Sprengen
1.000 gepasseerd
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Lees meer op hierover op 
www.onderhoudnlgarantie.nl

Uw woning weer strak in de lak dankzij het OnderhoudsPlan.
Schildersbedrijf Van As kan u uitleggen waarom. Wij weten dat

alleen het beste telt. Ook voor uw winkel of bedrijfspand.

Wolterbeeklaan 83 
7361 ZG  Beekbergen  
 T 055 - 356 00 25
 E info@schildersbedrijfvanas.nl
 I www.schildersbedrijfvanas.nl
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Hoogakkerlaan 2, 7314 EL Apeldoorn  
T  06 - 13 42 83 41 • E pedicurereijerman@live.nl  

W www.pedicurereijerman.nl

Hét adres voor het behandelen van
 

Likdoorns en eeltplekken

Schimmel- en ingroeiende nagels

Diabetische, reumatische en medische 
voetbehandeling

Oncologisch voetbehandeling 

Wellness en cosmetische voetbehandelingen

Pedicurepraktijk Reijerman
Le Salon Tamara heet u hartelijk welkom!

Kapsalon

Schoonheidssalon

Make -up

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

        



 

A U D I O  V I D E O  W I T G O E D

Schuttersweg 88   |   Apeldoorn   |   055 - 355 21 87   |   www.rtvstegeman.nl


