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Steenmarters: wat mag u doen?

Oorlogsherinneringen in de wijk

Burendag 28 september
in het teken van Fleur de buurt op!
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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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Voor u ligt het septembernummer van
Wijknieuws De Sprengen. Als ik dit stukje
schrijf loopt de maand augustus ten einde
en begint, na het zomerreces, het normale
leven weer zijn loop te krijgen. De scholen
openen weer hun deuren, de werkzamen
onder ons beginnen hun activiteiten weer
op te pakken en het kabinet heeft zijn jaar-
lijkse heidag in spijkerbroek achter de rug.
Als het goed is heeft iedereen er weer zin
in!

Ook voor ons als wijkraad beginnen de
agenda’s al weer aardig vol te lopen. Zaken
als het verkeer en het parkeren rond
Apenheul, ontwikkelingen rond burgerpar-
ticipatie en de toekomst van het
Westpoint-gebouw gaan onze aandacht
weer vragen.  

Landelijk en lokaal zal de komende periode
veel aandacht worden geschonken aan het
feit dat 75 jaar geleden een einde kwam
aan de bezetting van Nederland. Te begin-
nen met de operatie Market Garden en de
Slag om de Schelde in september en 
oktober en, voor wat betreft Apeldoorn,
eindigend met de bevrijding op 17 april
1945.

Als redactie van dit blad hebben we het
plan opgevat om de komende vier uitgaven
van Wijknieuws, te beginnen met dit
nummer, aandacht te besteden aan
gebeurtenissen die tijdens de bezettingsja-
ren in onze wijk hebben plaatsgevonden.
Daarbij willen we ons niet zozeer richten
op feiten en gebeurtenissen die al uitvoe-
rig bekend en gedocumenteerd zijn - ik
denk dan bijvoorbeeld aan de verzetslieden
Wim Aalders (Jachtlaan) en Rein Mulder
(Schuttersweg) die hun leven gaven voor
de goede zaak - maar aan de belevenissen
van doorsnee wijkbewoners. Mensen, die
in die periode in onze wijk woonden en die

in het leven van alledag met de gevolgen
van die bezetting geconfronteerd werden.
U begrijpt natuurlijk meteen de uitdaging
die dat met zich meebrengt. Het aantal
mensen, dat ons hierbij kan helpen, neemt
door natuurlijk verloop met rasse schreden
af. Voor dit nummer konden we een beroep
doen op Hanny Bijker - u weet wel, van het
huis met het Talens-bord - die al sinds 1934
op de Schuttersweg woont. En ook voor de
volgende uitgave hebben we al mogelijk-
heden. Toch doe ik bij deze een beroep op u
als lezer. Mocht u in uw omgeving of
wellicht elders mensen kennen die ten
tijde van de bezetting in de wijk De
Sprengen woonden: wij houden ons van
harte aanbevolen!

Van één wijkbewoner weten we dat hij
bezig is onvertelde verhalen uit de bezet-
tingstijd in kaart te brengen. Het gaat om
Jan Westera uit de Waltersingel. Hij heeft
in de loop der jaren veel verhalen opgete-
kend uit de mond van een, inmiddels
overleden, buurvrouw die zich alle afspeel-
den op en rond die straat. Wellicht dat hij
in één van de komende vier nummers van
Wijknieuws iets kan vertellen over zijn
bevindingen. In ieder geval wil ik hem in
uw aandacht aanbevelen mocht u kennis
dragen van zaken, die zich in de oorlogsja-
ren op de Waltersingel afspeelden. Het
e-mailadres van Jan is jwestera@wsto.nl.

Voor het overige verwijs ik u graag naar de
verschillende artikelen in dit blad. We
proberen altijd zaken voor het voetlicht te
brengen die nuttig en/of interessant voor u
kunnen zijn. Of dat
steeds lukt laten
we graag aan uw
oordeel over. In
ieder geval wens ik
u veel leesplezier.
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Volg de wijkraad 

op Facebook 

en Nextdoor
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“Van het begin van de oorlog
weet ik niets meer, toen was ik
vijf jaar. Van de jaren erna
weet ik nog wel het nodige.
Mijn vader verbouwde wat
groenten en tabaksplanten in
de tuin. De bladeren van de
tabaksplanten werden in huis
gedroogd en daarna fijn
gesneden, dan hadden de
volwassenen nog wat te roken.
Het Christelijk Lyceum was
afgezet met prikkeldraad, dat
hadden de Duitse soldaten
gevorderd, samen met de
omliggende huizen. Als je fiets
niet meegenomen was door de
Duitsers, reed je rond op harde
houten banden, met oud
rubber eromheen.
Luchtbanden waren niet te
krijgen (in de oorlog stopte de
invoer van rubber, BG).

Gamellen van de gaarkeuken
Naarmate de oorlog langer
duurde was er steeds minder
te eten. Er waren wel bonkaar-

ten waar je wat eten mee kon
kopen, maar dat was niet veel.
Mijn ouders gingen op gezette
tijden melk, brood, rogge, aard-
appels en boter halen bij een
boer in Vaassen. Een keer
werden ze staande gehouden
door de Duitsers: ze moesten
alles inleveren en kwamen
berooid weer thuis. Later kon
je naar de gaarkeuken: er ston-
den grote gamellen hier op het
pleintje van de vijfsprong.
Daarin zat dan een soort
stamppot en iets wat op soep
leek. Niet lekker, maar je had
honger en dan eet je alles waar
je nu niet meer aan moet
denken. We waren al blij dat
we iets te eten hadden.

Hout kappen voor de kachel
De winter van 1944-45 was erg
koud. We hadden een klein
kacheltje in de huiskamer, dat
we stookten met hout en wat
eierkolen, die stonken vreselijk.
Met een paar kinderen uit de

buurt ging ik naar een plek
vlakbij het Boschbad, waar nu
de parkeerplaats van de
Apenheul is. Daar kapten we
bomen die we mee naar huis
sleepten. Mijn moeder en ik
zaagden zo’n boom in stukken,
dan had je wat te stoken.
Elektriciteit was er ook niet
meer, ’s avond zat je in het
donker met een kaars en ging
je vroeg naar bed.

Dwangarbeid in Elten
Op 2 december 1944 was er
een razzia: Duitsers pakten
mannen thuis op, ze gingen
elk huis af hier in de buurt.
Ook mijn vader, Jan de Rooy,
moest mee. De mannen
werden verzameld op het
Marktplein en van daaruit
naar Duitsland gestuurd, naar
een dwangarbeiderskamp.
Mijn vader kwam in Elten
terecht, net over de Duitse
grens. Hij moest loopgraven
graven en kreeg weinig te
eten. ’s Avonds had hij soms de
kans om her en der op een
deur te kloppen in Elten, in de
hoop op wat eten. Hij had
geluk: hij werd gastvrij

ontvangen door de familie Van
den Broek, een gezin met een
Duitse vrouw en Nederlandse
man. Elke avond kon hij daar
een potje eten krijgen. Dat
heeft hem naar eigen zeggen
door de ellendige tijd heen
getrokken. 
Begin februari 1945 is mijn
vader gevlucht uit dat kamp.
Hij is lopend naar huis geko-
men, een tocht van 50
kilometer. Dat was een enorme
verrassing, sinds hij was opge-
pakt hadden we geen contact
met hem gehad. De Duitsers
zijn hem ook niet meer komen
zoeken, het was het eind van
de oorlog. 

Bevrijding
In de laatste dagen van de
oorlog werd er veel gevochten
in en rond de stad (zie kader
‘Sporen van beschietingen’).
Vier dagen en nachten hielden
we ons schuil in onze kelder,
we sliepen op matrassen op de
grond en aten het weinige
eten dat we nog hadden. Veel
later ontdekte ik dat mijn
toekomstige man, Gerard
Bijker, op hetzelfde moment

Wie de Schuttersweg kent, kent ook het huis van Hanny Bijker
(85). Het opvallende uithangbord van Talens, vlak bij
Banketbakkerij Maassen, hangt er al aan de gevel sinds haar
ouders, Jan en Lena de Rooy, er in de jaren dertig een
kantoorboekhandel startten. Hanny woont hier al haar hele
leven. Wat zijn haar herinneringen aan de oorlog?

De oorlog in de wijk

Persoonlijke verhalen uit de buurt over de bezet



ook in een schuilkelder zat in
het centrum, in De
Ruyterstraat. Zijn ouders
hadden een limonadefabriek
en drankengroothandel en
daaronder zat een enorme
kelder. Die laatste dagen zat de
hele buurt er zo ongeveer in,
zo’n 120 man.
Op 17 april 1945 bonsde de
buurman op de deur: we
waren bevrijd! Iedereen ging
naar de stad om het te vieren,
er waren massa’s mensen die
juichten en ronddansten. Daar
zag ik ook voor het eerst de
‘moffenmeiden’, de scheld-
naam voor meisjes die met
Duitse soldaten waren omge-
gaan, kaalgeschoren met een
hakenkruis op hun hoofd gete-
kend. Dat maakte wel indruk
op mij. 

De Canadezen hadden onder
meer het huis op de hoek van
de Zwarte Kijkerweg en de
Jachtlaan gevorderd. Daar
gingen we als kinderen graag
naartoe, je kreeg er altijd wel
snoep of koeken. En witte-
brood, dat hadden we nog
nooit eerder gegeten.

Logée uit Duitsland
Na de oorlog hield mijn vader
contact met het gezin uit
Elten. Duitsland was in die
jaren een heel arm land, waar

gebrek was aan alles. In 1947
was er een actie: kinderen die
de Nederlandse nationaliteit
hadden en in Duitsland woon-
den, mochten drie maanden
lang in Nederland komen
aansterken. Mijn vader wilde
heel graag iets terug doen voor
het Nederlands-Duitse gezin
dat hem zo had geholpen
tijdens zijn dwangarbeid. Toen
heeft Gerda, een van de doch-
ters uit dat gezin, een tijdje bij
ons gewoond. Ze was ook 13,
net als ik. 
Toevallig ben ik een paar
maanden geleden in Elten
geweest: ik herkende het huis
nog, we hadden het gezin wel
eens bezocht. Wat bleek: Gerda
woonde in het huis van haar
ouders! We hadden elkaar 70
jaar niet gezien, dat was een
bijzondere ontmoeting. Zij
kwam ook met een brief die
mijn vader had geschreven aan

haar vader, in 1947. Een mooie
herinnering aan een bijzon-
dere vriendschap die ontstond
in oorlogstijd.”
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       ttingstijd
In de dagen voor de bevrijding
op 17 april 1945, bleven
mensen zoveel mogelijk
binnenshuis in kelders en
andere schuilplaatsen. Dit in
verband met granaten, afge-
vuurd door Duitse en
Canadese troepen, die her en
der in de stad neerkwamen.
De Canadezen rukten vanuit
het oosten en zuiden op rich-
ting Apeldoorn. Na hun
oversteek van de IJssel op 11
april liepen ze vast op het

Apeldoornse kanaal. Het was
de Duitsers er alles aan gele-
gen de Canadezen aan die
kant van het kanaal te houden.
Ze vuurden met kanonnen -
onder meer opgesteld in
Ugchelen - op de Canadezen,
die het vuur met artilleriebe-
schietingen beantwoordden.

In ooggetuigenverslagen, poli-
tie- en brandweerrapporten
en dergelijke valt te lezen
waar in Apeldoorn granaten

insloegen. Een compleet beeld
is echter moeilijk te krijgen. In
De Sprengen was op 14 april in
ieder geval zwaar Canadees
artillerievuur op de kruising
Jachtlaan/Soerenseweg.
Diverse sporen van - vermoe-
delijk - deze beschieting zijn
vandaag de dag nog zichtbaar
op en rond de begraafplaats:
zie foto’s.

Sporen van beschietingen

Foto 1: Een door granaat -
scherven/kogels beschadigde
grafsteen op de begraafplaats
Soerenseweg.

Foto 2: Inslag van een
granaatscherf in de zijmuur van
perceel Schuttersweg 137 (ons
aangewezen door Hanny Bijker).

Foto 3: Het met afwijkende
pannen gerepareerde dak van
het huis op de Bilderdijklaan 4,
waar een granaat doorheen is
geslagen. Op de zolder van
deze woning zijn nog inslagen
van scherven zichtbaar.

Brief van Hanny’s vader aan het
gezin Van den Broek in het
Duitse Elten. Hij biedt aan om
een van de kinderen tijdelijk als
logé op te vangen in Nederland.
Dit uit dankbaarheid voor hun
grootmoedige hulp tijdens zijn
dwangarbeid in de oorlog.

Beyke Goris
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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

|W
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k

Snoopy | W
oodstock

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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Vanaf 1 juli 2019 is het verboden om mobiele elektronische
apparaten in de hand te hebben terwijl u een voertuig
bestuurt. 

Met het verbod wordt geprobeerd afleiding in het verkeer tegen te
gaan. Wie bijvoorbeeld een telefoon gebruikt tijdens het rijden
loopt (volgens berekeningen) minstens 25 keer meer risico op een
ongeluk. Jaarlijks vallen door afleiding in het verkeer tientallen
doden en honderden gewonden.

Niet alleen voor fietser 
De media hebben het vooral over een app-verbod voor fietsers.
Maar het gaat verder dan dat. Het verbod gold al voor bestuurders
van gemotoriseerde voertuigen. In de wet staat letterlijk: ‘Het is
degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicap-
tenvoertuig dat is uitgerust met een motor bestuurt verboden
tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.' Je mag dus
geen telefoon vasthouden, terwijl je met een auto of een ander
motorvoertuig aan het rijden bent. Het maakt niet uit waarvoor je
de telefoon gebruikt; je hoeft niet eens contact met een ander te
hebben. Ook de telefoon tussen je oor en schouder klemmen wordt
door de rechter gezien als 'vasthouden' en is een overtreding. 

Een mobiele telefoon gebruiken, terwijl die in een houder staat, is
toegestaan. Je belt dan handsfree. Als het bedienen van de tele-
foon gevaarlijk weggedrag oplevert, kun je een bekeuring krijgen.
Maar let op, ook bij handsfree
gebruik van je telefoon kan je
worden afgeleid.

De boete voor het vasthouden
van een mobiel apparaat op de
fiets is 95 euro! Er zijn al de
nodige bekeuringen uitgedeeld.
Ik zou zeggen;” Laat de smart-
phone lekker in je zak zitten”. 

Sharon Koenders, 
uw wijkagent 

Van de wijkagent

Per 1 juli: ook appen 
op de fiets verboden

Ken uw wijk
Op de opgave in Wijknieuws 70 hebben we 9 reacties
ontvangen waarvan 8 die goed waren. Het bestuur
heeft geloot en de winnaar van de cadeaubon van 
20 euro is geworden

Ton van den Brink, gefeliciteerd!

De hijsbalk die door de topgevel steekt.
Deze foto werd gemaakt van de Maduralaan 5. In 1912 is deze
voormalige opslagloods gebouwd in opdracht van stalhou-
derij Jan Bos. Destijds stond op het pand “BERGPLAATS VOOR
INBOEDELS”. Een stalhouderij zette
koetsen in voor rijtoeren en natuur-
lijk trouwerijen en begrafenissen. In
de omgeving van Apeldoorn kon je
tot rust komen. Een rijtoer bijvoor-
beeld met een rijtuig en 1 paard
naar de Echoput en via Hoog Soeren
terug kostte Fl. 5,- . In 1918 is het
bedrijf overgenomen door de bekende fa. Streng die vrij snel
de eerste vrachtwagens inzetten. Verhuizingen waren voor
de oorlog de belangrijkste activiteit. In diverse panden
rondom deze plek breidde Streng zijn activiteiten uit in
zowel binnen-als buitenland.

Wie van u weet waar wij dit keer de foto hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk 12 november 2019. U kunt hier voor
mailen naar het secretariaat van de wijkraad, 
info@wijkraaddesprengen.nl onder vermelding van uw
adres. Onder de goede inzenders wordt wederom een
cadeaubon van 20 euro verloot.

Joyce Snel



De stripachtige tekeningetjes gebruikte ze
om haar familie en vrienden uit te leggen
wat ze meemaakte. Het wordt geen zwaar
gesprek over haar ziekte die overigens nu
onder controle is, maar een openhartig
gesprek met een optimistische vrouw. De
tekeningen zijn recht uit het hart, zoals ze
zelf omschrijft: "Ik zie een beeld, en dan
staat het in 10 minuten op papier."
Leontien is kunstschilder dus deze manier
van uiten past heel goed bij haar. 

Na een half jaar behandelen krijgt ze van
haar oncoloog de suggestie om er een
boekje van te maken, omdat de plaatjes
volgens haar heel goed illustreren wat
Leontien meemaakt en andere patiënten
en hun familie kunnen helpen. “Eerst maar
eens beter worden”, is haar reactie, maar
als de behandeling na nog een half jaar
voltooid is en er een reeks van circa 100
tekeningen is, gaat ze op zoek naar hulp
om haar verhaal te delen met lotgenoten
in de vorm van een boek. De kracht van de
tekeningenreeks zit in het feit, dat een heel

behandeltraject van alle kanten is geïllus-
treerd, lichten arts en verpleegkundigen
uit Gelre toe. Leontien ziet kans om met
hulp van het ziekenhuis en een sponsor
van de tekeningen een boek in eigen
beheer te laten drukken. De reacties die ze
krijgt zijn lovend. Zo komt er een aanvul-
ling op al het bestaande
voorlichtingsmateriaal over kanker. “Het is

eerlijk, soms confronterend maar met een
ongelofelijk gevoel voor humor gemaakt”,
aldus de medici in Gelre. Bij Leontien zelf
brachten de tekeningen het gesprek op
gang over haar ziekte. En het helpt haar de
behandelingen  niet te vergeten, net als bij
het schrijven van een dagboek. Wat mij
opvalt is dat ze met het boek haar behan-
deling bespreekbaar maakt en het, gelet op
de titel ‘Tumor met een vleugje Humor’, uit
de zware hoek wil halen. “Het is niet alleen
ellende wat ik heb meegemaakt, maar ook
positieve dingen zoals fijne ontmoetingen
met veel mensen."

Als u benieuwd ben naar de het boekje dan
kunt u het inzien op de afdelingen oncolo-
gie van Gelre, bij Stichting 'kLeef en in de
meeste boekhandels van Apeldoorn of
direct aanschaffen op ondergenoemde
website www.leontienvandenberg.nl.
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Bewoners aan het woord

Tumor met een vleugje humor
Of: hoe je kanker ook kunt beleven

Ik zit aan tafel bij wijkbewoonster Leontien van den Berg aan de Schuttersweg. Met mijn
opa afkomstig van Tholen herken ik in de verte de Zeeuwse oorsprong in haar stem. Dat
brak bij mij het ijs, voor een bijzonder gesprek over haar borstkanker. Ze vertelt honderduit
over haar ervaringen tijdens haar behandeling in 2017/2018, en over de tekeningetjes
daarover die ze vanaf het begin van die behandeling met grote regelmaat  ging maken.

Marco Lindhout
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En natuurlijk verhuisde ze mee naar
Apeldoorn in 2002. Hier een fotootje uit
2010 na een sneeuwbui:
Helaas hebben wij moeten ondervinden
dat er in Apeldoorn mensen rondlopen die
niet van  andermans spullen kunnen afblij-
ven. Vier jaar geleden was Lodalientje
opeens, samen met een geëmailleerde
thermometer, van de muur verdwenen.
Gestolen dus.

Gelukkig hadden wij een foto van de plaat
en een printerbedrijf maakte een mooie
prent van ons Lodalientje, op ware grootte.
Bijna niet van echt te onderscheiden! In de
Wijkkrant heb ik daarvan melding
gemaakt en ook gevraagd om de print niet
te stelen omdat de waarde gering was en
wij gehecht waren aan de afbeelding. Dat
de print bijna niet van echt te onderschei-
den was is ons kennelijk noodlottig
geworden. De dief, dezelfde of een andere,
trapte erin, want toen we 27 juli jl. van een
korte vakantie thuis kwamen was de
mooie print van Lodaline weer verdwenen,
lees gestolen. 

Onder de lege plek staan 2 betonnen
bloembakken, op z’n kant. Dat vond de dief
wel gemakkelijk, kon hij beter bij de boven-
ste schroeven. Maar…, waarschijnlijk was
het een zwaargewicht persoon, hij/zij zakte
erdoorheen….! Dat moet op z’n minst toch
wel een verstuikte enkel veroorzaakt hebben.

Het bitje waarmee de schroeven losge-
draaid zijn is daarbij gevallen en heeft
hij/zij vergeten mee te nemen.
Waarschijnlijk zijn daarop wel DNA-sporen
te vinden, en ook op het plakbandje dat om
het bitje gewikkeld was zit vast wel een
mooie vingerafdruk. Maar ja, dat allemaal
aanhalen voor een gestolen poster van een
reclameplaat…, daar heeft de recherche
waarschijnlijk geen tijd voor. 

Ik ga weer een nieuwe poster laten printen
en hang hem weer op. Hij zal weer niet of
nauwelijks van echt te onderscheiden zijn.

Mocht er toch nog iemand zijn die met zijn
tengels niet van andermans spullen af kan
blijven dan vraag ik hem/haar een briefje
in de brievenbus te doen met daarop
zijn/haar mailadres of telefoonnummer. Ik
zal dan de digitale kopie opsturen, dan kan
hij/zij zoveel kopieën maken als hij/zij wil.

Bovendien loop je dan minder kan op een
verstuikte enkel en je gereedschapskist
blijft ook compleet!

Dirk Delsman

Een wijkbewoner

Lodalientje maakt wat mee…..

Zo’n veertig jaar lang hing ze aan ons
huis. Die mooie oude geëmailleerde
reclameplaat van dat meisje met een
fles Lodaline en de tekst: ‘Moeder wacht
erop!’ De plaat is meeverhuisd naar
diverse plaatsen waar we gewoond
hebben en steeds hing ze er weer. 
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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
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“Vanaf een uur of vijf kwamen mensen het plein op. We begonnen
met een borrel, er stond van alles aan drinken en hapjes. Ik kom uit
Vietnam, ben getrouwd met Marcel en woon nu sinds december
2016 aan de Soerenseweg. Voor mij zijn dit soort feestjes belang-
rijk: ik vind het heerlijk om contact te hebben met andere mensen
uit de buurt. Als mensen zo dichtbij wonen vind ik het belangrijk
om te weten hoe het met ze gaat, wat er allemaal gebeurt in hun
leven, enzovoorts. 

Mooie pizza’s
Na de borrel gingen we aan de slag met het eten: zelf pizza’s
maken. Er was veel deeg, en in grote bakken lagen allerlei groen-
ten, plus kaas, vlees en vis: zo kon je je eigen pizza beleggen. Er was
een soort vis die ik niet kende, ansjovis. Ik was heel verbaasd over
hoe zout die was, maar wel erg lekker! Verder vond ik het leuk om
te zien hoe creatief mensen waren in het opmaken van hun pizza,
er zaten heel mooie pizza’s bij. Een meisje had pizzahartjes
gemaakt, die waren voor haar pappa zei ze, dat vond ik zo schattig.

Verhalen
Het regende wel af en toe, maar gelukkig nooit lang en we hadden
een grote tent staan. Eigenlijk was het ook wel verkoelend want
het bakken van die pizza’s in de ovens zorgde voor veel hitte. Het
was erg gezellig, het plein stond vol met mensen die genoten van
de pizza’s, en kinderen die lekker rond renden en met elkaar speel-
den. Ik heb leuke gesprekken gehad met verschillende mensen. Ik
vind bijvoorbeeld geschiedenis interessant: een man die hier al 40
jaar woont vertelde dat op de plek van Orpheus vroeger een
begraafplaats was van de Grote Kerk. Zulke dingen vind ik echt
leuk om te horen.

Baby
Zelf had ik ook nog nieuws: ik ben zwanger en daar kreeg ik heel
leuke reacties op! Het is ons eerste kindje en natuurlijk mis ik mijn
familie soms in deze tijd, want het is leuk en spannend tegelijk.
Daarom zijn de contacten in de buurt voor mij extra fijn. Ik ben blij
dat ik hier woon, de mensen zijn erg aardig en willen graag meer
van je weten. Jullie land is koud, maar jullie zelf niet, zo voelt het
voor mij. Ik verheug me alweer op het volgende feestje, dan ben ik
er weer bij, als het even kan met onze baby!”

Beyke Goris

Buurtfeesten

Verslag buurtfeest Soerenseweg
De Soerenseweg houdt van een feestje: zaterdag 6 juli stroomde het speelplein van
kinderdagverblijf Doomijn vol voor het jaarlijkse buurtfeest. Bewoonster Quyen 
(uit te spreken als Kwin) was erbij en vertelt met plezier over de gezellige avond. 
“Ik ben zwanger en daar kreeg ik van veel mensen heel leuke reacties op!”

Waltersingel
Op zaterdag 31 augustus sloten we op een deel van de
Waltersingel de zomervakantie voor de vijfde keer af met een
gezellig buurtfeest. Ieder jaar wordt er door een aantal buren een
programma gemaakt voor zowel jong als oud. Dit jaar werd er
weer stevig gestreden om de wisselbeker door onder andere taart-
jes te versieren zonder handen, buren in een kruiwagen te
verplaatsen en zelfs ouderwets bliklopen ontbrak niet. De door de
organisatie samengestelde teams waren allemaal even fanatiek en
alle spelletjes werden enthousiast en met veel plezier gespeeld. De
vele kinderen uit de straat vermaakten zich ondertussen, voorzien
van mooie schmink, op het grote springkussen dat we mede door
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Klein Italië, zo konden we de Middellaan op 31 augustus
wel noemen. De straat was voor een dag omgetoverd tot
“Corsia Centrale” (Middellaan in het Italiaans) voor het
jaarlijkse straatfeest. Italiaanse muziek, drankjes, hapjes
en Italiaanse aankleding zorgden voor een heerlijke sfeer.
De zon deed daar nog een extra schepje bovenop en
maakte het feest compleet.

Zo’n 70 buren uit de Middellaan genoten vanaf 16:00 uur van
de gezelligheid in de straat . Onder het genot van Italiaanse
muziek was er gezorgd voor onder andere pizza’s, Italiaanse
broden, limoncello en andere Italiaanse hapjes. Voor de kinde-
ren waren er diverse activiteiten en speelgelegenheden
geregeld. Het straatfeest in de Middellaan is een jaarlijks
terugkerend evenement wat ieder jaar door een andere groep
buren wordt georganiseerd.

Volmer Grit kijkt namens de organisatie tevreden terug: “We
hebben een heerlijke dag gehad met alle buren en het mooie
weer maakte het helemaal af! Het straatfeest zorgt ervoor dat
je op een leuke manier je buren nog eens een keer spreekt, ook
degene die bijvoorbeeld aan de andere kant van de straat
wonen en die je wat minder snel tegenkomt.

Het stokje voor de volgende editie van het straatfeest is
inmiddels overgedragen aan een andere groep enthousiaste
buren. Zij mogen het komende jaar gaan nadenken over een
nieuw thema.

Buurtfeesten

Middellaan in Italiaanse sferen

de bijdrage via de wijkraad konden huren. Na een lekkere barbecue
en een kinderdisco gingen de meeste kinderen moe en tevreden
naar bed en de rest van de buurt heeft nog wat gedronken en
gezamenlijk alles weer opgeruimd. De regenbui die overtrok
hebben we moedig getrotseerd en zo kunnen we terugkijken op
een zeer geslaagde dag. Zoals ieder jaar is het buurtfeest een
mooie gelegenheid om vakantieverhalen uit te wisselen en met
buren een praatje te maken die je de rest van het jaar minder
spreekt. Bedankt voor de gezelligheid buren, volgend jaar weer!
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"Waar is dat feestje?!" klonk op zaterdag 13 juli 
aan de Schuttersweg uit de megafoon van de
politieauto. "Hier, hier!!" was de reactie van de
bewoners.

Ruim 9 jaar wordt er rond de jaarwisseling een stamp-
potten buffet georganiseerd door de bewoners aan de
wat hoog liggende ventweg op basis van lowbudget.
Bij twee buurtbewoonsters ontstond het idee om hier-
van ook een zomerse variant te organiseren. En zo
geschiedde het. De  uitnodigingen rondgebracht,
straat versierd, tafels en stoelen naar
buiten gesleept, springkussen opgebla-
zen (gesponsord door de wijkraad) en
het feest kon beginnen. Het weer
werkte mee om er een geslaagd buurt-
feest van te maken. De jongste
deelneemster was een paar maanden
oud  en de oudste 97 jaar. Gezien alle
positieve reacties zeker voor herhaling
vatbaar!

Buurtfeesten

Schuttersweg

Zaterdag 28 september 2018 
van 13.30-16.00
Het is een dag waarop je gezellig kunt samenkomen, nader kunt
kennismaken met buurtgenoten en  iets met en voor elkaar kunt
betekenen. Het thema van de dag is

Fleur de buurt op!
De  zorg- en welzijnsinstellingen “de Loohof en Berkenhove” zetten
hun deuren open en organiseren  Workshop bloemschikken,
presentatie natuurfotografie, live muziek van de Pauwergirls en
kraampjes met bloembollen, tuinkadootjes, etc……

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen met
je buren en de buurt viert op de 4e zaterdag in september. 
Dit jaar vindt dit evenement dan ook plaats op

Burendag is een initiatief, dat
in 2006 voor het eerst in
Nederland het licht zag. In
2008 ontstond er een samen-
werking met Douwe Egberts
en het Oranjefonds. Het
Oranjefonds is het nationale
fonds voor sociale initiatieven
en bevordert de samenhang tussen groepen mensen. Beide orga-
nisaties willen mensen dichter bij elkaar brengen. Met een kop
koffie leg je het begin en versterk je de onderlinge contacten. De
basis voor een leuke Burendag.
Wijkraad De Sprengen initieert deze dag, waarbij de uitvoering
door de verschillende deelnemende organisaties wordt gedaan.
Kortom, de Burendag 2019 is de moeite waard om te bezoeken. 
U toont toch ook belangstelling voor de buren die dit allemaal
organiseren?

Samenvattend is het programma op zaterdag als volgt:
Berkenhoveö Fotopresentatie paddestoelen 

en planten
ö Braderie

Loohof ö Optreden van de 
Pauwergirls

ö Braderie
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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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In de zomer van 2018 is in Apeldoorn een onderzoek van start
gegaan naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten in de
gemeente. Van de huismus, gierzwaluw, vleermuizen en steenmar-
ter wordt in kaart gebracht waar ze vóórkomen én wat er gedaan
kan worden om deze soorten nog beter te beschermen. U snapt
dan gelijk het probleem met de steenmarter: krachtdadig optre-
den tegen deze - overigens schattige - diertjes zit er niet in.
Hooguit valt er in de preventieve sfeer wat te doen.
Zekerheidshalve informeerden wij via onze stadsdeelmanager
Wim Bergink bij de gemeente naar eventuele mogelijkheden op
dit punt. Het antwoord van de gemeentelijke ecoloog ziet u hier
als kader afgedrukt.

Terug naar de auto. Wat kunt u doen om te voorkomen dat een
steenmarter uw auto als onderkomen uitkiest?

De beste remedie is natuurlijk de auto binnen zetten. Maar deze
oplossing is voor slechts weinigen een serieuze optie. De meeste
mensen gebruiken hun garage, voor zover ze die al hebben, voor
andere doeleinden.
Verder circuleren op internet allerlei oplossingen. Een bekende is
de tip om je auto op gaas te parkeren. Dat moet dan wel een stuk
buiten de auto uitsteken. Daarnaast wordt aangeraden geuren
onder de motorkap aan te brengen die de steenmarter afschrik-
ken. Het gaat dan om geuren van natuurlijke vijanden van het dier
die met een spuitbus kunnen worden aangebracht, doeken met
ammoniak of WC-geurblokjes.

Wat al deze oplossingen gemeen hebben is, dat het een hoop
gedoe is. Je moet het er voor over hebben om elke keer, wanneer je
met de auto thuis komt, met een stuk gaas te gaan slepen. En die
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De laatste tijd krijgen wij als wijkraad van diverse kanten uit de wijk signalen van overlast/
schade door steenmarters. Ofschoon bekend is, dat deze dieren zich vaak vestigen in
gebouwen/woningen met alle overlast vandien (hinderlijk geluid, stank etcetera) gaat het in de
bij ons bekende gevallen steeds om schade aan auto’s. Steenmarters willen nog wel eens onder
de motorkap van auto’s kruipen, vooral als de motor nog warm is. Ze zien het als een ideale
(tijdelijke) schuilplaats. Naast de stank die dat veroorzaakt is het probleem vooral dat 
ze de isolatie en de kabels in het motorcompartiment aanvreten.

Steenmarters in de wijk
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“geur-oplossingen” vragen om een regelmatige verversing. De
praktijk zal zijn dat men daar na een tijdje mee ophoudt. Zeker, als
men al een poos niets van steenmarters in de buurt vernomen
heeft.

De meest praktische oplossing is het aanbrengen van een appa-
raatje onder de motorkap dat ultrasone geluiden produceert. Die
zijn voor het menselijk oor niet te horen maar dieren hebben er
een hekel aan. Ze werken op de 12 volt van de accu en eenmaal
aangebracht heb je er geen omkijken meer naar. Voor zo’n 50 euro
installeert uw garagebedrijf het voor u. Of het écht effect heeft,
daar zijn de geleerden het niet over eens (zie ook het kader). Maar
onder het motto “baat het niet, schaden doet het ook niet” heb ik
inmiddels zo’n kastje laten aanbrengen (zie foto). Op hoop van
zegen!

Rob Jerphanion

Bericht van de gemeente

De steenmarter is een zoogdier ter grootte van een
slanke kat dat goed kan graven, springen en
klimmen. Het is een voornamelijk carnivore
omnivoor d.w.z. ze eten alles maar vooral dierlijk
voedsel. Dat bestaat uit muizen, ratten, konijnen,
vogels, eieren, kikkers, insecten en wormen maar ze
eten dus ook bijvoorbeeld vruchten. 

In het laatste decennium is de steenmarter opgerukt
en bewoont inmiddels de gehele stad en het 
buitengebied. De dieren zoeken hun verblijf vaak in
gebouwen, waarbij ook zolder, spouwen, holle vloeren
en kelders van woningen hun belangstelling hebben.
Daarnaast worden holle bomen, takkenbossen en
konijnenholen als verblijfplaats uitgekozen. De steen-
marter kan voor overlast zorgen en daarom vragen
sommigen zich af wat de gemeente doet om de over-
last te bestrijden. De overlast kan variëren van
hinderlijk geluid en stank in huis of schuur tot het
opeten van kippen en het doorbijten van kabels in
auto's.

De steenmarter is beschermd door de Wet
Natuurbescherming. De vaste verblijfplaatsen van de
dieren mogen niet verstoord worden. Uiteraard
mogen de dieren ook niet gevangen of gedood
worden. De provincie kan bepaalde terreinen, zoals
bijvoorbeeld sportaccommodaties, op een vrijstel-
lingslijst plaatsen. De provincie Gelderland heeft dat
tot op heden niet gedaan. 

Binnen Overijssel werken sommige gemeenten met
een vergunning om ernstige overlast (te denken valt
aan steenmarters in een ziekenhuis of school) te

kunnen bestrijden. Er wordt gewerkt op basis van een
steenmarterbeheerplan. Toegestaan is dan om, buiten
de tijd dat er jongen in het nest liggen, door daartoe
gecertificeerde personen steenmarters te vangen en
buiten te zetten. Het gaat om een afstand van slechts
100 meter buiten het pand en er moet een alterna-
tieve verblijfplaats aangeboden worden. Het pand
dient uiteraard hermetisch afgesloten te worden
omdat het dier anders weer terugkeert. 

De gemeente Apeldoorn bestrijdt de steenmarter niet
en kan dan ook in deze problematiek weinig beteke-
nen. In voorkomende ernstige gevallen kan bij de
provincie een ontheffing gevraagd worden om maat-
regelen te mogen nemen. 

Wat kunnen burgers zelf doen? Steenmarters kunnen
geweerd worden uit gebouwen door alle toegangen
groter dan 4 cm te dichten of te verkleinen. Kippen
kunt u veilig achter gaas houden. Ook voor konijnen
zijn marterproof verblijven mogelijk. Er bestaat speci-
aal marterschroot om de ruimte onder dakpannen
ontoegankelijk te maken. Houd er rekening mee dat
er jonge dieren in het gebouw aanwezig kunnen zijn
dus plaats die afsluitingen buiten de periode waarin
jongen verwacht kunnen worden (de maanden
maart-juni). Plaatselijk kan met schrikdraad gewerkt
worden. Ultrasone geluiden producerende apparaten
werken over het algemeen niet afdoende. In
Duitsland zijn marterschriksets te koop die onder de
motorkap elektrische schokken geven bij aanraking.
Voor kabels zijn speciale kunststoffen spiralen te
koop. 
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Verkeers- en parkeerproblemen West-
Apeldoorn ( foto verkeer stromen) 
Een problematiek, die zich net buiten onze
wijk afspeelt, is al jaren het verkeerspro-
bleem rond de attractieparken Apenheul
en Julianatoren. Om hiervoor een oplossing
te vinden is ruim een jaar geleden een
project van start gegaan onder leiding van
een externe projectleider. Hieraan is door
veel stakeholders deelgenomen, waaron-
der een vertegenwoordiging van onze
wijkraad.

Plotseling is dit project gestopt en is met
een nieuwe, gemeentelijke, projectleider
een andere weg ingeslagen. Dat was nogal
frustrerend voor degenen, die hier veel tijd
en energie in hadden gestoken.
In mei jl zijn betrokkenen, onder leiding van
die nieuwe projectleider, opnieuw bijeen
geweest waarbij weer alles op een rij is
gezet. Opnieuw zijn beoordelingscriteria
benoemd. Voor- en nadelen van de, inmid-
dels bekende, oplossingsmogelijkheden zijn
weer bekeken. Die mogelijkheden zijn:
ö Het vergroten van het parkeerterrein bij
Berg & Bos met een extra parkeerlaag.

ö Het intensievere gebruik van het over-
loopparkeerterrein Julianatoren aan de
J.C. Wilslaan.

ö Het realiseren van parkeervoorzienin-
gen in het zogenoemde Gat van
Zevenhuizen aan de 
Amersfoortseweg.

ö Het definitief maken van de huidige
tijdelijke parkeerplaatsen op het
AGOVV-terrein.

ö Het realiseren van een transferium
tussen de A1 en de Laan van Spitsbergen.

Voor al deze alternatieven zijn door de
stakeholders beargumenteerde beoorde-
lingen afgegeven. Om de verkeers-en
parkeeroverlast in de wijk Berg en Bos,
maar ook in de wijk Brink & Orden, terug
te dringen is naar het oordeel van de wijk-
raden een transferium de beste oplossing.
Het tijdelijk gebruik van de AGOVV-velden
is geaccepteerd voor een periode van vijf
jaar onder voorwaarde, dat in die periode
gezocht zal worden naar een structurele
oplossing. Van die vijf jaar zijn er inmiddels
twee en een half verstreken.
Eensgezindheid bij de partijen, die hun
beoordeling van deze oplossingen konden
indienen, is er niet. Eigenlijk is er in de
afgelopen vijftien jaar niet veel veranderd.
Medio september zal de gemeentelijke
projectleider een advies uitbrengen aan
het college van B&W, waarna de gemeen-
teraad een besluit zal moeten nemen.

Apeldoorn ruimt op
Op zaterdag 21 september is er een grote
opruimactie van zwerfafval in Apeldoorn.
Op verschillende locaties gaan bewoners
tussen 10.00 uur en 12.00 uur op pad om
gezamenlijk Apeldoorn een stukje schoner
te maken. Ook meedoen aan één van die
opruimacties? Meldt u aan via www.apel-
doorn.nl/rein.  Vanuit de gemeentelijke
campagne wordt materiaal beschikbaar
gesteld. Zo is er de actie Leen het Reintje!

Alle Apeldoorners, behalve bedrijven en
stichtingen, kunnen de klusaanhanger ‘Het
Reintje’ lenen voor allerlei klusjes in de
wijk. Hij kan gebruikt worden bij het oprui-
men van zwerfafval of het onderhoud van
een plantsoen. De gemeente stelt opruim-
spullen, zoals prikstokken en vuilniszakken
beschikbaar. Kortom alles wat u nodig
heeft om een steentje bij te dragen aan
een schone leefomgeving. De aanhanger
kan via rein@apeldoorn.nl
worden aangevraagd.

Afvalcontainers  
Regelmatig wordt er afval naast de contai-
ners gezet. In de meeste gevallen wordt
dat niet gedaan omdat er iets mis is met
die containers. Voor sommige wijkbewo-
ners schijnt het te veel moeite te zijn om
bijvoorbeeld kartonnen dozen klein te
maken. In overleg met wijkbeheer en
Circulus zijn op diverse verzamelplaatsen
borden geplaatst om dit te voorkomen.
Vanaf deze zomer zal door handhavers van
de gemeente hierop vaker worden gecon-
troleerd en zal tegen de vervuiler proces
verbaal worden opgemaakt.

Graafwerkzaamheden 
In opdracht van KPN zullen glasvezelkabels
worden aangelegd van de wijkcentrales
naar de straatkasten in de wijk. Iedere
woning is via die straatkast aangesloten op
het open netwerk van KPN Netwerk.nl. De
meeste telecomaanbieders leveren via dit
netwerk hun diensten met uitzondering
van de providers die dat via de oude TV
kabel doen, de zgn. coaxkabel.
Om toegang tot het vernieuwde VDSL-
netwerk (dit is de nieuwe, veel snellere
variant van ADSL) mogelijk te maken, is het
van belang dat eerst de straatkast geschikt

Wijkraadswerk

Actuele zaken

Glasvezel – ADSL -- Kabel
ö Glasvezel
Glasvezel is een haardunne vezel,
gemaakt van glas. Door glasvezel
kunnen hoge snelheden worden
behaald.

ö ADSL / VDSL
VDSL of ADSL werkt op de traditionele
telefoonlijn. De locatie van de wijkcen-
trale bepaalt uiteindelijk jouw
internetsnelheid.

ö Kabel
Internet kan ook op de (coax) kabel
(vroeger vooral voor televisie
gebruikt). Zo’n kabel-verbinding is
beschikbaar op veel adressen.

Zo vlak na de zomermaanden zijn er,
zoals gewoonlijk, weinig zaken te
melden die specifiek in onze wijk
spelen. Daarom hieronder een aantal
onderwerpen van meer algemene aard.
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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

gemaakt wordt voor nieuwe technieken.
Daarvoor worden de bestaande straatkasten
vervangen of omgebouwd. Soms is het nodig
dat er een extra straatkast geplaatst wordt.
Daarna wordt de benodigde apparatuur in
de straatkast geplaatst en aangesloten op

het elektriciteitsnetwerk. Dan is er een
verbinding ontstaan van een combinatie
koper-en glasvezelkabels. Al met al levert dat
meer bandbreedte op waardoor de verbin-
ding beter is geworden. Meer informatie
kunt u vinden op www.kpnnetwerk.nl.

Werkzaamheden Belastingkantoren
Vanaf eind augustus vinden gedurende
ongeveer acht weken dakbedekkingswerk-
zaamheden plaats aan gebouw F van de

belastingdienst. Hiervoor is op het terrein
een kraan geplaatst. De naaste buren zijn
middels een brief hierover geïnformeerd.

Groeninitiatief: samen doen in het groen 
Meer en leuker groen in de straat. Als
gemeente doet Apeldoorn er alles aan om
de natuur de ruimte te geven. Ze willen het

groen in stand houden en verbeteren. Dat
willen ze niet alleen zelf doen: voor meer
en beter groen hebben zij de hulp van de
inwoners hard nodig. Daarom is er een
nieuwe regeling: het Groeninitiatief.

Inwoners kunnen een stukje openbare
ruimte in hun straat of buurt laten trans-
formeren tot een kleine groene en
bloeiende oase. Dit kan een kale groen-
strook zijn, een stukje bestrating of tegen
de gevel van een huis. De gemeente verwij-
dert de aanwezige bestrating, levert de
planten en plaatst deze. De bewoners
onderhouden het. Mensen kunnen (in
minimaal een groepje van drie personen)
zelf hun idee indienen, maar kunnen ook
inspiratie opdoen in het door de gemeente
samengestelde Groenmenu.

Bekijken wat mogelijk is
De drempel voor de toekenning is bewust
heel laag gehouden, want Apeldoorn wil
de openbare ruimte in de stad zoveel
mogelijk vergroenen. Past het toch niet
binnen de kaders, dan wordt in onderling
overleg bekeken wat er wel mogelijk is.
Meer informatie over de
regeling is te vinden op
www.apeldoorn.nl
/groeninitiatief.

Hondenmanieren
Regelmatig horen wij van hondenlief-
hebbers en –bezitters dat zij zich er over
verbazen hoe sommige collega-honden-
bezitters een loopje nemen met de
regels bij het uitlaten van hun viervoeter.
ö De hond aan de lijn buiten de
hondenuitlaatplaatsen ? Geldt toch
niet voor mijn hond!

ö Uitlaten op een privé-terrein (belas-
tingkantoren, schoolpleinen, het
terrein van de Jachtlaankerk)? Dat
moet toch kunnen! Anderen ruimen
de rommel toch wel op?

ö Het grote stuk gazon aan de
Schuttersweg gebruiken als honden-
toilet? Kan geen probleem zijn. De
gazonmaaier maait het toch wel weg.

ö Het laten liggen van uitwerpselen op
trottoirs? Daar kun je met de rollator
toch omheen? En anders heb je thuis
wel een borstel om hem schoon te
maken.

Laten we voorkomen dat niet-hondenbe-
zitters maar ook mensen met een hond
die zich wel aan de regels houden zich
aan dit soort gedrag moeten te ergeren.

André Staal

Nextdoor is een soort Facebook voor
buurten. Een medium dat kan zorgen
voor meer samenhang en verbinding in
de wijk. Een platform voor informatie-
uitwisseling en discussie.

Enige tijd geleden ontstond rumoer rond
deze  buurt-app Nextdoor n.a.v. brief-
kaarten die Nextdoor verstuurde.

Eenvoudige uitleg leest u op https://www.
consumentenbond.nl/internet-privacy/
rumoer-rond-buurt-app-nextdoor

Nieuwe buren?
Vertel het de wijkraad!

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


