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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

                



Voor u ligt alweer het laatste Wijknieuws
van dit jaar. Sinterklaas is inmiddels terug
in Spanje en wij maken ons op voor de
Kerstdagen en de jaarwisseling. Dat laatste
waarschijnlijk voor de laatste keer met
vuurwerk. In de discussie, die daarover het
afgelopen jaar gevoerd is, hebben wij als
wijkraad geen standpunt ingenomen.
Natuurlijk kennen ook wij wijkbewoners
die omwille van hun huisdier of vanwege
gehoorproblemen de jaarwisseling elders
doorbrengen maar regelmatig terugke-
rende klachten hebben ons vanuit de wijk
nooit bereikt. Hoe je hier ook tegenaan
kijkt, zeker is dat in ieder geval het milieu
gebaat is bij het besluit van de raad om
Apeldoorn volgend jaar vuurwerkvrij te
maken.

Altijd als we starten met de voorbereiding
van het volgende Wijknieuws ligt de vraag
op tafel of we wel genoeg kopij hebben of
gaan krijgen om het blad te vullen. De
praktijk heeft inmiddels geleerd dat we
ons daar geen zorgen over hoeven te
maken. Elke keer weer duiken er verhalen
op die zich in de wijk of in de directe omge-
ving daarvan afspelen en die de moeite
waard zijn om te publiceren. Zelfs zoveel,
dat we een paar nummers geleden -
wellicht is het u opgevallen - besloten
hebben het blad met vier pagina’s uit te
breiden. Dat alles neemt niet weg dat we u
als lezer graag de gelegenheid bieden om

een bijdrage aan het blad te leveren. Mocht
u op de hoogte zijn of komen van een
bijzonder verhaal dat zich binnen onze wijk
afspeelt of van een op stapel staande acti-
viteit laat het ons dan weten. De secretaris
is bereikbaar onder info@wijkraaddespren-
gen.nl.

Ook in dit nummer staan artikelen over
zeer diverse onderwerpen. Onder meer
weer een verhaal in onze cyclus “De oorlog
in de wijk”. Deze keer putten we uit het
geheugen van een Apeldoorner, die tijdens
de oorlogsjaren als kind tegenover de
ingang van de begraafplaats aan de
Soerenseweg woonde. Daarbij komt een
bijzonder verhaal naar voren dat wellicht
nog nooit verteld is. Enfin, u leest het wel.

Rest mij u namens het bestuur van de wijk-
raad en de redactie van dit blad gezegende
Kerstdagen toe te wensen en een voor-
spoedig begin van 2020.
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Marjolein zet zich ook in voor de buurt
waarin zij woont. Zo heeft ze sinds dit
voorjaar een taak in het onkruid vrij
houden van de opnieuw beplante rotonde
op de Schuttersweg. Ik noem het rotonde
maar dat is het niet. Maar u kent de plek
vast en buurtbewoners is het misschien
opgevallen dat de rozen dit jaar zijn
vervangen door andere planten. Marjolein
vermoedt dat nieuw beleid bij de
gemeente om insecten aan te trekken met
bloeiende bloemen hier de oorzaak van is.
De gemeente heeft echter slechts tijd
(budget) om eens per drie weken de
nieuwe beplanting te onderhouden. Dat is
te weinig vindt Marjolein en ze ziet o.a. de
melde (onkruid) opschieten tussen de
nieuwe planten. Daarom wiedt ze sinds het
voorjaar het perk. Eerst wekelijks, nu onge-
veer eens per drie weken. Ze haalt melde
en schapenzuring (duivelsnaaigaren)
tussen de blauwe geraniums en jonge salie
plantjes vandaan.  Niet schoffelen maar
wieden, want anders blijven de wortels
zitten. En je moet onkruid wieden voor het
zich uitzaait. U begrijpt dat ik spreek met
een ervaren tuinkracht. 

Plannen volgend jaar
Haar eigen tuin is maar klein, dus als het
nieuwe perk in 2020 goed is dichtgegroeid
zodat onkruid geen kans meer heeft zoekt
ze weer een andere plek. Marjolein: “Ik
begrijp niet dat mensen met perkjes voor
hun eigen voordeur daar soms zelf niets
aan doen. De gemeente kan dat stimuleren
onder het motto: als jullie als bewoners
geen gras of stenen voor je voordeur willen
maar bloemperkjes, dan zullen jullie zelf de
boel netjes moeten houden. Ook het stuk
van je buurvrouw van 86 die dat niet meer
kan”. Dat zou volgens haar een prima
standpunt van de gemeente zijn.

Reacties van anderen
Een keer moest ze tijdens haar werk in het
perk uitleggen dat ze geen plantjes aan het
pikken was, maar juist aan het verzorgen.
Maar alle andere keren ontmoet zij niets
dan lof van mensen die haar aan het werk
zien. Het is een voorrecht om hier te
wonen en ik doe graag iets voor de straat.
Als ik positieve reacties krijg op mijn
zegenrijk werk kan mijn dag niet meer
stuk. 

Lekker ploggen voor een schone stad
Hetzelfde gevoel ervaart ze wanneer ze
met haar afvalgrijper de straten in de
buurt ontdoet van zwerfafval. Daar zag ik
zelf laatst ook twee kinderen met bezig
rond de speeltuin en de glasbak aan de
Koning Lodewijklaan. Ik gaf hun moeder
die ze begeleidde en de kinderen zelf een
compliment.  Moeder legt uit dat de kinde-

ren het leuk vinden, vooral toen ze een
gratis afvalgrijper van de gemeente ervoor
kregen. Zo kan het dus ook rond de glas-
bak, waar het soms een ergerniswekkende
bende is! In Zweden is ploggen een nieuwe
trend. Ploggen is een samentrekking van
joggen en het Zweeds voor oprapen, plocka
upp. Stel je voor dat alle hardlopers in
Apeldoorn, nu ze weer in training gaan
voor de Midwinter marathon, gaan plog-
gen!
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Marco Lindhout

Burgerinitiatief

Alles over melde en ploggen
Ik ben in gesprek met Marjolein Frederiks van de Schuttersweg. Een pensionado,
zoals ze zich zelf noemt, die zich mede verantwoordelijk voelt voor de publieke
ruimte. Een actueel onderwerp in oktober, de maand waarin ik haar spreek. 
Dan lees ik in de krant dat plek nummer 1 van de duurzame Top 100 wordt
ingenomen door de Zwerfinator. Dat is een man in Noord-Holland die zwerfvuil
van de straat haalt en dat digitaal in kaart brengt. 
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In Boxtel, Noord-Brabant, draait het al.
Een boerderij waar de boer het werk
doet en een groep van ca. 200
huishoudens lid zijn van de coöperatie.
Die coöperatie heeft de boer in vaste
dienst, maakt afspraken met hem over
wat te verbouwen en wat voor (pluim-)
vee te houden en neemt wekelijks de
opbrengst van de boerderij af voor
eigen consumptie. Dat voorbeeld wordt
aangegrepen om hier in Apeldoorn op
De Wenum Hoeve even buiten de
bebouwde kom iets dergelijks te
realiseren. 

De Wenum Hoeve is nu een zorgboerderij
van zorgondernemers Gertjan en Hanneke
Wensink. In het voorjaar van 2020 zal op
deze locatie een herenboerderij starten
volgens de formule in Boxtel. Sinds deze
zomer worden plannen uitgewerkt en
coöperatieleden (gezinnen) gezocht. Ik
spreek met Hans Nijdeken, wijkbewoner
van De Loolaan, en één van de elf mensen
die de kar trekken om de boerderij met
coöperatie van de grond te krijgen. De opa
van Hans woonde vroeger op een steen-
worp afstand van de Wenum Hoeve waar
hij groente en fruit verbouwde voor eigen
gebruik. 

Veel meer dan eten 
Hans legt in een notendop uit hoe de boer-
derij zou moeten draaien. Eerste
investering voor de coöperatieleden is
2000 euro per huishouden voor het opstar-
ten van de boerderij. Denk aan de aanschaf
van een trekker, het regelen van omheining
en het verder gebruiksklaar maken van
bouwland. Zoals gezegd produceert de
boer in overleg met de coöperatieleden.
200 huishoudens krijgen vervolgens weke-
lijks een tas met groeten, fruit, eieren en
vlees, ca. 60% van wat ze totaal aan verse
producten verbruiken. Er is ook een vegeta-
rische variant. Het is wekelijks eten voor ca.
11 euro per persoon. “Maar het is veel meer
dan eten”, vult Hans aan. Het is lokaal, het
is samenwerken, het is gezond, het is circu-
lair en vraaggestuurd. Het zorgt voor veel
minder transportkosten, geen verpakkings-
materialen. Zelf doet hij natuurlijk ook
mee. 

Informatie avonden 
Op de twee informatie avonden die er de
afgelopen maanden zijn geweest
ontmoette Hans veel buurtbewoners.
Jonge en oudere gezinnen en ouderen die
met interesse de plannen beluisterden. Er
is dus veel steun voor het maatschappelijk
initiatief. Mensen begrijpen dat er wat
moet veranderen in de manier waarop we
ons voedsel laten groeien. Met een heren-
boerderij kan dat. 

Mijlpaal januari 2020 
Het plan is om de komende maanden
zoveel belangstellenden te treffen dat er
eind januari een groep van minstens 150
huishoudens is die de stap wil zetten om
samen te starten. Dan kan er  in de loop van
het jaar voor het eerst geoogst worden. De
groep kartrekkers heeft ondersteuning van
Herenboeren Nederland, zeg maar Boxtel,
om te zorgen dat ze niet hetzelfde wiel
opnieuw moeten uitvinden. Ook in Loenen
draait een herenboerderij, en op nog een
tiental plaatsen in Nederland zijn er heren-
boerderijen in opstart.

Voorlichtingsbijeenkomst 
Op het moment dat u dit leest kunt u de
vierde voorlichtingsbijeenkomst nog
meemaken. Die is op woensdag 11 decem-
ber om 20.00 uur op de Wenum Hoeve, net
buiten Apeldoorn aan de Wenumsedwars-
weg 99 op tien minuutjes fietsen van De
Naald. De kartrekkers doen het verhaal en
u kunt er uw vragen stellen. Daar wordt

ook uitgelegd wat u in overleg eventueel
zelf kan doen (hulp bij het boeren). Ook
vragen die nu in de media een grote rol
spelen bij het boeren zoals over stikstof
uitstoot komen daar aan de orde. 
In de promotiestukken lees ik verder “Ons
initiatief zorgt voor een kwalitatieve voed-
selproductie zonder verpakkingsmateriaal,
transport of onnodig afval. Grondstoffen
blijven binnen het bedrijf en we produce-
ren een gepaste hoeveelheid duurzaam
voedsel”.
Op  Youtube zie ik de film die in Boxtel
gemaakt is. Wat me bijgebleven is, is een
beeld van landbouwgrond. Niet één grote
lap, één kleur met één gewas, maar veel
verschillende soorten gewassen in rijen
van twee. Eigenlijk net als op mijn eigen
moestuin in Malkenschoten, maar dan
rijen van minstens 100 meter lang. 

Nieuwsgierig? 
Herenboeren.apeldoorn@gmail.com
Facebook : herenboeken Apeldoorn Wenum
Hoeve 
Twitter: @HerenboerenA 
Woensdag 11 december op de Wenum
Hoeve, Wenumsedwarsweg 99, van 20 tot
22 uur. 
https://www.youtube.com/watch?v=dSxb
Sf1BWYM

Marco Lindhout

Herenboeren

Lekker, gezond en betaalbaar eten 
van je eigen boerderij 

De familiekudde runderen op de herenboerderij Wilhelminapark in Boxtel

Foto: Johan van G
rinsven Brabants D

agblad
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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
oo

ds
toc

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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Zijn eerste herinnering aan de oorlog is levendig: “De Duitsers
kwamen vanaf de Badhuisweg zingend langs ons huis marcheren.
Als vierjarige klom ik over ons tuinhekje en liep hen achterna: ze
zongen namelijk met tweede stem en dat vond ik prachtig om te
horen. Tegen de tijd dat mijn moeder het doorhad dat ik erachter-
aan was gelopen waren we al bij de Jachtlaan.”

Hekel aan begraafplaatsen
De begraafplaats speelde een belangrijke rol in het ondergrondse
verzet, dat wist hij als kind al. De beheerder in die tijd was de heer
Holtman, hij woonde in het rechtergebouw bij de ingang (het
linker was een kleine aula). “De ondergrondse vergaderde vaak op
de begraafplaats. De reden was simpel: het was bekend dat
Duitsers een verschrikkelijke hekel hadden aan begraafplaatsen,
dus die kwamen er nooit zomaar. De enige keer dat ze in de buurt
kwamen was als er luchtalarm was. Dan parkeerden ze hun
wagens onder de hoge bomen die toen nog langs de toegangswe-
gen stonden naar de ingang van het kerkhof (nu de grindpaden-
red BG). Zo waren ze onzichtbaar voor de geallieerde vliegtuigen.”

Geen school
In hotel Nieland - nu Fletcher hotel Apeldoorn - zaten de Duitsers,
dat hadden ze ingenomen, ofwel gevorderd zoals dat toen heette.
“Dat was Sperrgebiet, verboden terrein, maar wij kinderen konden
er gewoon komen, ze zagen ons als onschuldig. Ook in Berg en Bos
waren een aantal huizen gevorderd, die waren bedoeld voor de
mannen met hogere rangen in hun leger. De gewone soldaten, het
voetvolk, sliepen in scholen. Het ene schoolgebouw na het andere
namen ze in. Mijn eerste school was de Koningin
Wilhelminaschool aan de Parkweg. Die eisten ze op, daarna moes-

ten alle leerlingen naar een gebouw aan de Mariastraat, en hierna
weer naar iets anders in de Schoolstraat. Als laatste schooltje was
er een of ander onderkomen aan de De Ruijterstraat. Toen raakten
de kolen op en was de boodschap aan de ouders: regel het zelf
maar met thuisonderwijs. Nou, daar was ik niet geschikt voor, ik
was veel te beweeglijk. Uiteindelijk ben ik 3 jaar niet naar school
geweest.”

Bijl verstoppen
Niet dat Henk dat erg vond als jongen. “Zonder school vond ik het
een heerlijke tijd, met veel vrijheid. Ik jatte hout bij de moffen om
het houtkacheltje van moeder aan de praat te houden. Alle kinde-
ren uit de buurt deden dat: in Berg en Bos had je veel bomen die je
kon kappen. De soldaten lieten je gewoon je gang gaan, maar je
moest uitkijken voor de Duitse politie, de grüne Polizei. Die pakten
je bijl af en dan had je niets meer om mee te hakken. Zodra ik hen
aan zag komen, verstopte ik mijn bijl en verzamelde ik snel wat
sprokkelhout, zodat het leek alsof ik bezig was met wat onschul-
dige kleine takjes. Ook als kind word je snel slim in tijd van
onderdrukking.”

Doekje over het gezicht
Natuurlijk heeft hij ook minder leuke herinneringen. Zoals aan de
vreselijke terreuractie van het Duitse SS-peloton, dat op 2 oktober
1944 zes verzetsstrijders en twee geallieerde militairen dood-
schoot die waren verraden. Hun lichamen werden ter afschrikking
op verschillende plekken in Apeldoorn gelegd, met een bord met
de tekst 'terrorist' erbij. “Eén van die mannen, de heer Kramer, heb
ik zien liggen, op de hoek van de Soerenseweg en de spoorweg-
overgang, op wat nu Koning Lodewijklaan heet. Ik zag zijn gezicht
en was erbij toen de wijkverpleegster daar een doekje overheen
legde. Tegelijk was ik ook kind en vond ik dat hij heel mooie, hoge
schoenen aanhad.” 

Vluchten door de achtertuin
De terreur steeg naarmate het einde van de oorlog naderde. “Eens
in de zoveel tijd hielden de Duitsers razzia's: ze gingen deur aan
deur om mannen op te halen voor dwangarbeid in Duitsland. De
vrouwen aan de Soerenseweg waarschuwden elkaar dan: ze
komen er weer aan. Hun mannen en zonen vluchtten dan via de
achtertuinen naar de tuinen van de huizen aan de Kwartsweg (nu
Toermalijnstraat), en wachtten daar tot de kust weer veilig was.
Werd de Kwartsweg uitgekamd, dan kwamen die mannen weer
naar onze tuinen.” Ook de schaarste aan eten nam steeds verder
toe. “Bakker Van Oostenrijk zat op de hoek Soerenseweg - Koning
Lodewijklaan, tegenover de huidige zonnestudio. Die heeft tot het
laatste toe nog met van alles zijn ovens gestookt om maar brood
te kunnen bakken voor wie meel had, tot takkenbossen aan toe.”

Horen, zien, zwijgen
Henks grootouders van beide kanten waren Friezen, die ruim voor
de oorlog naar Apeldoorn waren gekomen in verband met hun
werk. Natuurlijk stond er in het grootouderlijk huis aan de

De oorlog door kinderogen

“Ook als kind word je snel slim 
in tijd van onderdrukking”
Henk Sprietsma (83) woonde aan de Soerenseweg 100,
tegenover de ingang van de begraafplaats. Hij was vier jaar
toen de oorlog uitbrak. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij
veel herinneringen aan de vijf oorlogsjaren. Ook vertelt 
hij ons een bijzonder verhaal over het munitiedepot aan 
de Soerenseweg, een primeur voor zover wij weten. Over
schaarste, terreur, het verzet en Duitsers die aan de 
goede kant stonden.



8
 

december 2019 De Sprengen

Kerklaan ook zo’n mooie Friese staartklok. Maar na de oorlog niet
meer: “Mijn moeder vertelde dat die nu bij een boer stond in De
Beemte, als ruilmiddel voor de aardappelen die ze daar altijd kon
komen halen, zolang als de oorlog duurde.” Henk praat met
bewondering over zijn moeder, die van alles wist en hoorde maar
er nooit over sprak tot na de oorlog. “Tegenover de Berg en Bos-
school woonde op de Soerenseweg – hoek Burg. Roosmale
Nepveulaan - de heer Blok, in het huis met de rieten kap. Hij was
hoofd van de Koningin Wilhelmina Mulo aan de Kerklaan. Hij deed
veel ondergronds werk waar bijna niemand van wist, maar mijn
moeder wel. Zij wist ook dat onze tandarts Landheer, die toen op
de Bosweg woonde, in het verzet zat. Vaak genoeg zag ze hem 's
avonds langskomen, op weg naar de begraafplaats voor een
bijeenkomst van de ondergrondse.” 

Een goede Duitse officier en soldaat
Henk komt met een bijzonder oorlogsverhaal dat voor Apeldoorn
van levensbelang is geweest. “Op Soerenseweg 102 woonde de
familie Radema, onze gepensioneerde buren. Bij hen zat op een
gegeven moment een Duitse officier ingekwartierd met zijn
vrouw. Zijn naam heb ik onthouden als Hauptwachmeister
Krossmann (wellicht Grossmann, red. BG). Aardige mensen, ze
hadden een zak meel staan waaruit ik vaker een kopje meel mocht
komen halen. Toen mijn moeder op een avond weer eens haar
tandarts Landheer voorbij zag komen en bij nummer 102 naar
binnen zag gaan, wist ze: die officier is een goeie, want hij werkt
samen met het verzet (Landheer was bij de ondergrondse, zie
boven). Maar wat hij verder deed wist ze niet: daar kwamen we
later achter, in de laatste oorlogsdagen. Die laatste dagen zaten
we continu in de schuilkelder, de beschietingen tussen de Duitsers
en de geallieerden waren vreselijk. De huizen aan de Soerenseweg
tegenover hotel Nieland werden toen kapotgeschoten. Toen mijn
moeder op een ochtend even vlug naar boven ging om wat te

halen, trof ze een Duitser aan in onze woonkamer. ‘Niet schrikken’,
zegt deze man, ‘ik ben een rijksduitser uit Arnhem maar spreek
goed Nederlands. Ik zit hier even uit te puffen want ik moest even
een karweitje doen.” Hij bleek een ‘goede’ Duitse soldaat te zijn, die
van zijn meerdere Krossmann een heel bijzondere opdracht had
gekregen. 

De munitieopslag bij Hoog Soeren
Tijdens de oorlog legden de Duitsers in de bossen ten westen en
noorden van het Paleis Het Loo meerdere munitieopslagplaatsen
aan. Armeemunitionslager ‘Mia’ werd In de bossen bij Hoog
Soeren eind 1943 aangelegd. Dit depot was bedoeld voor eenhe-
den van de landmacht. Vrijwel alle typen munitie werden hier
opgeslagen: voor geweer, karabijn en pistool, pantserafweer, tank-
munitie, luchtafweer, handgranaten en rook- en signaalmunitie.
Aan- en afvoer van de munitie gebeurde via Assel en Het Loo. De
opslagplaats was strikt van de buitenwereld gescheiden en werd,
aldus bronnen uit het verzet, bewaakt door zo’n 225 tot 250 man.

Toen in april 1945 de Canadese troepen Apeldoorn naderden,
begon de Duitse leiding van het munitiedepot voorbereidingen te
treffen om het depot op te blazen. In de avond van 16 april
werden de bewoners van Hoog Soeren door de Duitsers gesom-
meerd om naar het westen te vertrekken. Vervolgens liet men
vanaf 23:00 uur tot diep in de nacht de boel in de lucht springen.
Een ooggetuige beschreef dat in het dorp de ruiten sprongen en
stenen en dakpannen door de lucht vlogen (bron: Martijn
Reinders).
Voor het verhaal van Henk Sprietsma over de Duitse officier en de
goede soldaat hebben wij als redactie tot nu toe geen bevesti-
ging kunnen vinden. Feit is wél, dat alle opgeslagen munitie in
april 1945 bij lange na niet volledig is vernietigd. Immers, tot op
de dag van vandaag is de Explosieven Opruimingsdienst van
Defensie bezig de achtergelaten munitie te vernietigen. Wij
proberen via het NIOD en andere instanties meer informatie over
deze twee “goede Duitsers” te vinden. Als dat lukt, zullen we daar
in een volgend nummer van Wijknieuws op terugkomen. 

Wellicht zijn er mensen in de wijk die meer kunnen vertellen over
deze Duitse officier Krossmann of Grossmann, in de oorlog inge-
kwartierd op Soerenseweg 102 met zijn Nederlandse vrouw, bij de
familie Radema? 
Laat het ons weten via info@wijkraaddesprengen.nl



Munitiedepot de lucht in
Wat had deze man net gedaan? Er lag een enorm munitiedepot
van de Duitsers aan de Soerenseweg, op de rand van de bebou-
wing van Berg en Bos richting Hoog Soeren. Henk: “Ik heb het zelf
gezien: honderden kistjes met allerlei soorten munitie, kogels,

kanonskogels, handgranaten met houten handvat, noem maar op.
Het was een enorme voorraad, bedoeld voor hele omgeving. De
moffen wilden de hele boel de lucht in laten vliegen als de gealli-
eerden te dichtbij zouden komen, zodat hun vijand er geen hand
op kon leggen.” Deze goede soldaat deed wat hij vooraf had afge-
sproken met Krossmann: toen het bevel kwam tot opblazen van
alle munitie, ging hij naar het depot en bracht her en der wat
ontploffingen  teweeg. Daarna sloot hij het terrein af en meldde
aan zijn meerderen dat ‘het hele depot was vernietigd’. Niets van
waar, maar het heeft de wijken aan de westkant - en wie weet
hoeveel nog meer van Apeldoorn - ongetwijfeld een enorme
ravage (met wellicht doden en gewonden) bespaard. 
“Mijn moeder vond het een ongelooflijk verhaal. Maar diezelfde
middag ziet zij de heer Blok, de mulo-directeur die tegenover de
Berg en Bos-school woonde en in het verzet zat, met deze goeie
soldaat voor ons huis langslopen. Krossmann heeft later een
Nederlandse onderscheiding gekregen voor zijn actie. “Een tijd na
de oorlog kwam hij langs bij onze buren
Radema om deze te laten zien. Kortom, 
voor zover ik weet zijn we als Apeldoorn 
aan veel extra schade ontsnapt vanwege
een paar goede Duitsers.”

9
 

december 2019 De Sprengen

Wat in 2017 begon als idee, toen de
wijk De Naald in de schijnwerper stond
tijdens de Atlas van Apeldoorn, is sinds
een aantal weken realiteit: de
kroontjes staan weer op De Naald! Dit
ging niet zonder slag of stoot;
daarover later meer. 

Eerst even terug naar het begin. In 1901
schonk de bevolking van Apeldoorn De
Naald aan koningin Wilhelmina en prins
Hendrik ter gelegenheid van hun huwe-
lijk. Op foto's uit die tijd is te zien dat er
kroontjes op de palen van het hekwerk
rondom De Naald stonden. Helaas zijn
deze na de Tweede Wereldoorlog, in de
jaren '50, verdwenen. 

Enkele bewaard gebleven (beschadigde) kroontjes zijn gebruikt
als voorbeeld voor de nieuwe kroontjes. Om deze juist te
kunnen vormgeven werd een onderzoek gedaan door de
studenten van de TU Delft. Zij onderzochten het materiaal, de

kleuren en de vormgeving van de kroon-
tjes. Ook maakten zij een scan van het
originele exemplaar om hier een proef-
exemplaar van gietijzer van te laten
maken Helaas bleek dit toch niet het
gewenste resultaat te geven. Daarom
werd er opnieuw onderzoek gedaan naar
welk materiaal beter gebruikt kon
worden. Uiteindelijk is dit brons gewor-
den. 

En nu, sinds 31 augustus jl. (de geboorte-
dag van koningin Wilhelmina), staan de
nieuwe kroontjes dus weer te pronken op
de palen van het hekwerk rondom De
Naald. Resultaat van een intensieve
samenwerking tussen gemeente, wijk-
raad De Naald, TU Delft en de Nationale

Monumenten Organisatie. En niet te vergeten de sponsoren. Voor
alle betrokken partijen, chapeau! 

Diana van Stelten, (nieuwsbrief wijkraad De Naald)

De kroontjes zijn weer terug! 

Beyke Goris
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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
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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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In ons werk hebben we vaak te maken
met slachtoffers van geweldsmisdrijven
en hun naasten en/of nabestaanden. In
een aantal gevallen is er geen sprake
van een dader of een verzekering die
een schadevergoeding betaalt. Voor een
financieel steuntje in de rug kunt u een
aanvraag indienen bij het Schadefonds
Geweldsmisdrijven voor een eenmalige
uitkering. 

Wat doet het Schadefonds
Geweldsmisdrijven? 
Het Schadefonds is onderdeel van het
ministerie van Justitie en Veiligheid en
geeft een eenmalige uitkering aan: 
ö slachtoffers van geweldsmisdrijven die

hierdoor ernstige lichamelijke en/of
psychische problemen hebben of
hebben gehad. 

ö nabestaanden van slachtoffers van een
geweldsmisdrijf of dood door schuld-
delict.

ö naasten van slachtoffers die door een
geweldsmisdrijf ernstige en blijvende
lichamelijke en/of psychische proble-
men (letsel) hebben. 

Met dit geldbedrag wil het Schadefonds
erkenning geven aan slachtoffers van situ-
aties die nooit hadden mogen gebeuren.
Op deze manier wil de overheid bijdragen
aan het herstel van uw vertrouwen in de
samenleving. Het bedrag kunt u besteden
waaraan u wilt.

Voorbeelden van geweldsmisdrijven
De geweldsmisdrijven kunnen heel
verschillend zijn: geweld op straat, tijdens
het werk, bedreiging met een wapen, 
beroving, verkrachting, huiselijk geweld,
seksueel misbruik, sexting... Het Schade-
fonds neemt aanvragen in behandeling
over situaties die terug kunnen gaan tot
1973. Een aangifte is handig, maar niet
verplicht. Voor de voorwaarden en slachtof-
ferverhalen: kijk op www.schadefonds.nl.

Tip: Denkt u dat u in aanmerking komt? Bel
of mail dan even met Slachtofferhulp
Nederland, (0900) 0101 of zoek contact via
www.slachtofferhulp.nl (mailformulier,
chatfunctie). Hier werken Schadefonds-
specialisten die u kosteloos verder kunnen
helpen met het invullen van het aanvraag-
formulier.

Sharon Koenders, 
uw wijkagent 

Van de wijkagent

Het Schadefonds: 
voor erkenning aan slachtoffers

Belangrijk om te weten:
ö Het Schadefonds neemt nooit contact

op met de dader.
ö Er hoeft geen sprake te zijn van een

rechtszaak of veroordeling. 
ö Ze kunnen helpen met verzamelen

van informatie bij bijv. de politie of
het openbaar ministerie.

Ken uw wijk
Op de opgave in Wijknieuws 71 hebben
we 11 reacties ontvangen, alle 11 waren
goed. Het bestuur heeft geloot en de
winnaar van de cadeaubon van 20 euro
is geworden 

Hans van Tongeren, gefeliciteerd!

Deze foto werd gemaakt van een voorma-
lig kerkgebouw aan de Sumatralaan
nummer 56. Ooit stond er de naam
Rehoboth op de gevel. Een oudtestamenti-
sche naam, door Isaak gegeven aan een
waterput onder het motto: “de Heere heeft
ruimte gemaakt”. Het kerkje is omstreeks
1923 gebouwd en fungeerde als kapel van
de Nederlands Hervormde kerk. Er werden
diensten gehouden en er was een zondags-
school. In de jaren ’60 is de kerk verkocht
en kreeg als bestemming horeca. Er was
o.a. een café in gevestigd, de Klikspaan,

waar de buurt niet
blij mee was. In
deze periode waren
de gevels van het
pand wit.
De huidige eigen-
aar kocht de kerk in

1989 en heeft het pand van binnen omge-
toverd tot een woonhuis. Het
gevelgedeelte rond de ingang is wit gela-
ten.
De letters Rehoboth waren in verval en zijn
vervangen door de spreuk Luctor et
Emergo. Deze spreuk is een verwijzing naar
het wapen van Zeeland, ontstaan in 1585,
maar is ook een naam van de eerste
Nederlandse onderzeeboot, een windmo-
len en een geloofsgemeenschap. De
huidige letters kwamen van een oud kerk-
gebouw op Texel.  Gezien de afkomst van
de eigenaresse (geboren op Zeeuws-

Vlaanderen) een verklaarbare wijziging.

Wie van u weet waar wij dit keer de foto
hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk 24 februari 2020. U
kunt hier voor mailen naar het secretari-
aat 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
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Veiligheid Sprengenweg 
De Sprengenweg is een drukke, veelge-
bruikte ontsluitingsweg van en naar de
stad. Het is een belangrijke fietsroute voor
onder meer scholieren. Tussen de
Julianalokatie en de Badhuisweg zijn de
rijbanen in beide richtingen smal waar-
door, zeker als het druk is, automobilisten
en fietsers elkaar in de weg zitten.
Hierdoor ontstaan onveilige situaties. De
gemeente is bezig te onderzoeken welke
verbeteringen mogelijk zijn. Aan diverse
scholen in de omgeving en aan de twee
ondernemers die aan dit stuk weg geves-
tigd zijn is gevraagd naar hun ervaringen.
Daarnaast is in de afgelopen week  een
enquête gehouden onder de weggebrui-
kers. Om zoveel mogelijke reacties te
krijgen is de enquête ook online uitgezet.
De opgehaalde informatie wordt naast de
mogelijke oplossingen gelegd, waarna een
bewonersavond gepland wordt.

Doelen speelveld
Wijkbeheer heeft jaarlijks een budget
beschikbaar voor speelvoorzieningen.

Vanuit onder andere dit potje zijn op het
speelveld Koning Lodewijklaan voetbaldoe-
len geplaatst. Op andere speelvelden zal in
het komende jaar door wijkbeheer
aandacht besteed worden aan verbetering
of vervanging.

Middenberm Kon.Lodewijklaan
Tussen de Soerenseweg en de Loolaan
worden in de middenberm waterputten
aangebracht, zgn. infiltratiebuizen. Met

deze techniek kan binnen een korte tijd
grote hoeveelheden regenwater in de grond
afgevoerd worden. Begin 2020 worden nog
leidingwerkzaamheden uitgevoerd t.b.v. de
aansluiting op de straatkolken.

Afvalinzameling Noord-West Apeldoorn 
In het afgelopen kwartaal zijn negen
inloopbijeenkomsten gehouden die gemid-
deld door 100-150 bezoekers werden
bezocht. In het algemeen was men nieuws-
gierig en positief. Vragen gingen over
zaken als “waar moet dit afval precies in?”
tot kwesties als “waar komen de contai-
ners precies te staan (te ver/te dichtbij/te
weinig)?”, “wat het gaat kosten?” en soms
bijna geopolitieke vraagstukken. De indruk
is dat deze bijeenkomsten gewaardeerd

worden. Er was ook een aantal mensen die
negatief waren, omdat men het huidige
systeem goed vindt werken. Over de plaat-
sing van de restafvalcontainers zijn meer
dan 125 reacties binnengekomen. De
gemeente is druk doende om deze te
verwerken en te beantwoorden. Inmiddels
heeft u een tweede nieuwsbrief ontvan-
gen. Daarin zit meer uitgebreide
informatie, de keuzemogelijkheden, de
persoonlijke planning, de tarieven 2019
(tarieven 2020 zijn half november nog aan
de gemeenteraad voorgelegd) en de uitno-
diging voor nog twee spreekuren in januari
(nieuw toegevoegd!). De planning is dat de
daadwerkelijke wijzigingen in februari en
maart 2020 gaan plaatsvinden. Op onze
website is informatie te vinden onder het
item Milieu & Groen nieuwe afvalschei-
ding en ophaalschema.

Plan Saturnusstraat 
In  tegenstelling tot die in het
Julianakwartier worden deze woningen op
de traditionele manier gebouwd. Dat wil
zeggen dat de binnen- en buitenmuren op
de bouwplaats opgemetseld worden.
Volgens de projectleider zullen de wonin-
gen vóór de bouwvakvakantie 2020

Wijkraadswerk

Actuele zaken
Julianakwartier

Klein Geluk 
Komend voorjaar betrekt Klein Geluk,
specialist ouderenzorg Apeldoorn, de
begane grond en de 1e en 2e verdieping
van het nieuwe gebouw. De locatie met
72 kamers is specifiek ingericht en
gebouwd voor bewoners met dementie.
Zij biedt een kleinschalig, overzichtelijk
en beschermde woonomgeving met ook
de privacy van een comfortabele eigen
kamer met een ruime badkamer.
Veilig kleinschalig wonen met keuzevrij-
heid.

Er is toekomstgericht gebouwd met onder
meer diverse technische mogelijkheden
zoals huisautomatisering via leefcirkels. Dit
biedt bij het wonen veel vrijheid, waarbij
veiligheid gewaarborgd kan worden.
Bewoners kunnen hun eigen leven zoveel
mogelijk voortzetten, met professionele en
betrokken 24-uurs zorg en diverse activitei-
ten gericht op persoonlijk welzijn. 
Keuzevrijheid, structuur, ontmoeten en
beleven staan centraal. Er worden diverse
activiteiten georganiseerd gericht op het
persoonlijk welzijn van de bewoner. Er zijn
belevings- en welzijnsruimten, een mooie
afgeschermde belevingstuin en in het
gezellige grandcafé beneden kan samen
met bezoek gezellig wat gedronken
worden. Elke vleugel van acht appartemen-
ten heeft een gezamenlijke lichte
huiskamer, van waaruit direct toegang is
tot de tuin of een ruim balkon. In de huis-
kamer wordt dagelijks vers gekookt,
gezamenlijk gegeten en speelt het dage-
lijks leven zich af.
Bij de vestiging in het Julianakwartier
kunnen bewoners terecht die van het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) op
grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
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worden opgeleverd. Omwonenden worden
door de bouwer middels een nieuwsbrief
op de hoogte gehouden van eventuele
bijzonderheden. De straat gaat
Neptunusstraat heten. 

Voormalig Belastingdienst-complex 
Sinds begin dit jaar is Explorius
Vastgoedontwikkeling, de ontwikkelaar die
ook het Julianakwartier ontwikkelt, eige-
naar van het voormalig belastingkantoor
aan de J.F. Kennedylaan 2.
Explorius is voornemens het oude belas-
tingkantoor, dat al jaren leegstaat, te
transformeren naar wonen en wonen met
zorg voor ouderen. In de toren wordt voor-

zien in appartementen voor de vrije sector
huur en op de begane grond en eerste
verdieping komen woonzorgstudio's voor
ouderen met een zorgvraag. Op dit
moment vindt nog overleg met de
gemeente plaats over bijvoorbeeld de
monumentale status van het gebouw.
Zodra er meer duidelijkheid is over de plan-
vorming wordt er een informatieavond
georganiseerd waarvoor u t.z.t. uiteraard
ook wordt uitgenodigd.

Begraafplaats Soerenseweg 
De uitgangspuntennotitie voor de
begraafplaats Soerenseweg is in de zomer
van 2019 vastgesteld door het college van
burgemeester en wethouders. De gemeen-
telijke ontwerper Openbare Ruimte start
begin 2020 met het opstellen van het

een indicatie hebben gekregen voor zorg-
zwaartepakket (ZZP) 5 of 7.

Siza
De 3e en 4e verdieping van het nieuwe
gebouw zijn beschikbaar voor mensen met
een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
Siza beschikt over 150 locaties verspreid
over Gelderland en Midden-Brabant. In
Apeldoorn ondersteunt Siza mensen met
niet-aangeboren hersenletsel om ‘op maat’
het leven (weer) op te pakken en is blij met
de mogelijkheden die de 30 nieuwe appar-
tementen bieden aan mensen met NAH.
“Vanaf mei 2020 bieden zij cliënten op het
Julianakwartier een rustige, gestructu-
reerde omgeving met zorg naar behoefte.

Dit kan gaan om begeleiding, enige verple-
ging en behandeling. Cliënten zullen
overdag veelal gebruik maken van
passende dagbesteding of werk in
Apeldoorn en omgeving. Op het
Julianakwartier kijken we ook naar partici-
patie: je kunt denken aan een baliefunctie
of ondersteuning in de algemene ruimte.” 

De appartementen zijn uitgerust met een
keukenblok, badkamer en een aparte
slaapkamer. Voor het wonen op het
Julianakwartier is een WLZ-indicatie nodig. 

Woningen op het Julianakwartier

In een snel tempo tekenen zich de contou-
ren af van de woningen op het
Julianakwartier. Dit is een combinatie van
traditionele bouw met de prefab bouwme-
thode.
Op initiatief van Nijhuis Bouw BV was er
maandagmiddag 4 november een bijeen-
komst voor de nieuwe bewoners van het
Julianakwartier. Samen met andere geno-
digden waren zij getuige van de onthulling
van een van de drie nieuwe straatnamen

op het terrein van het voormalige
Julianaziekenhuis.
De 100-jarige mevrouw L. Woelinga-
Rodbard onthulde samen met nieuwe
bewoner Paul Waagmeester het straat-
naambord Dokter Rodbardlaan. Haar vader,
dokter J.J.A. Rodbard, was de eerste genees-
heer-directeur van het Julianaziekenhuis
van 1920 tot 1948. Het gaat hier om tijde-
lijke straatnaamborden. De definitieve
blauwe borden zullen met onderschrift
geplaats worden als de nieuwbouw is
afgerond.
De andere straten zijn vernoemd naar de
oude Berg en Boschweg die hier ooit liep en
dokter Vlaanderen. Hij was de initiatiefne-
mer en voorvechter van het gemeentelijke
ziekenhuis dat in 1886 zijn deuren opende.
Mevrouw Woeling bood de heer Michel
Galjee, voorzitter van de Raad van Bestuur
van het Gelre Ziekenhuis, haar vaders
Britse medaille aan, waarbij ze een
toespraakje hield. Onder genot van een
hapje en een drankje maakten de nieuwe
bewoners, die allemaal hun bouwnummer
opgespeld hadden gekregen, met elkaar
kennis.
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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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beheerplan voor de begraafplaats. Een
grote groep inwoners, ondernemers en
organisaties is zeer betrokken bij de
begraafplaats. De vraag, die zij zich
gesteld hebben is: “wat kunnen we blij-
vend betekenen voor de toekomst van
deze unieke Rijksmonumentale plek?”
Over deze vraag hebben de gemeente
Apeldoorn, wijkraad de Sprengen, de vrij-
willigersgroep, de Vogelwerkgroep
Oost-Veluwe, ondernemer Wiepke Nauta
en het Erfgoedplatform Apeldoorn nage-
dacht. 

De uitkomst: we richten een stichting
“Vrienden van de Begraafplaats
Soerenseweg” op, waarin alle betrokken
partijen de mogelijkheid krijgen om bij te
dragen aan de instandhouding, de ontwik-
keling en het gebruik van de
begraafplaats.
Een stichting kan veel betekenen voor de
begraafplaats. Het biedt de mogelijkheid
om mee te denken bij het opstellen en
uitvoeren van het beheerplan. Daarnaast
draagt het bij aan de versterking van de
betrokkenheid en kan een toename van
het gebruik ontstaan (uiteraard passend bij
de plek). Bijvoorbeeld door het creëren van
nieuwe mogelijkheden voor de invulling
van het aulagebouw of het plaatsen van
informatiepanelen.
Tevens zijn er al veel activiteiten op de
begraafplaats: actieve vrijwilligers die
graven opknappen, “Licht op herinnering”
en de week van de begraafplaats. Een geza-
menlijke agenda kan ertoe leiden dat
activiteiten elkaar versterken en nieuwe
activiteiten gaan ontstaan. Als laatste
maakt een stichting de weg vrij naar
diverse financiële voorzieningen die inge-
zet kunnen worden voor het ontwikkelen
van activiteiten. De rol van de gemeente
zal zich toespitsen op die van overlegpart-
ner van het stichtingsbestuur,
ondersteuner bij activiteiten en zorgdrager
voor het dagelijks beheer, het onderhoud
en het begraven.

Gladheidsbestrijding
Weersverwachtingen zijn altijd onzeker.
Ook de komende winter is de vraag : wordt
het een strenge winter, zal er veel sneeuw
vallen of helemaal niet. De gemeente

Apeldoorn is er wel op voorbereid. Enkele
weken geleden heeft de strooiploeg al
proefgedraaid. Wanneer er gladheid wordt
verwacht, gaan de strooiwagens uren van
te voren op weg. Het zout wordt nat op de
weg gestrooid. Dit heeft als voordeel, dat
het zout niet van het wegdek afwaait en
het wegdek nauwelijks de kans krijgt om
te bevriezen. Hoe vaak ook gestrooid
wordt, soms is gladheid niet te voorkomen.  

Wat kan ik zelf doen om gladheid te bestrij-
den?
U kunt de gemeente een handje helpen
door zelf het trottoir voor uw deur sneeuw-
vrij te maken en/of het
te bestrooien met zout.
Denkt u hierbij aan de
ouderen in uw omge-
ving om hun paadje
schoon te vegen?

Blad opruimers in actie 

U kunt helpen door het blad van uw stoep
en oprit te vegen. Het blad in tuin en
groenstroken kunt u beter laten liggen.
Doordat het blad verteert, hoeft u in het
voorjaar minder meststoffen te strooien.
Dat is goed voor het milieu en uw porte-
monnee. Ook overwinteren er insecten en
kleine dieren in het bladerdek en beschermt
het uw planten tegen bevriezing. Om die
reden verwijdert de gemeente ook minder
blad uit perken en groenstroken. U kunt
uw bladafval ook nog steeds kwijt in uw
groene container. Deze wordt gratis geleegd.
Ook zijn er de diverse bladkorven. Deze
staan aan de Badhuisweg, Boszichtlaan,
Schuttersweg en de Bilderdijklaan. Vanaf
half november is de gemeente ook weer op
pad om bladeren op te ruimen. Vanwege
de weersomstandigheden is een planning
lastig te geven. Als het regent, vriest of te
hard waait kan het blad niet opgehaald
worden. Daarnaast laten niet alle boom-
soorten op hetzelfde moment hun blad
vallen. Daarom wordt het veegschema
regelmatig bijgesteld. Op de website van
de gemeente vindt u onder bladcampagne
de planning.

Fermenteren bladafval

De gemeente Apeldoorn verwerkt ook dit
jaar bladresten tot bodemverbeteraar. Een
speciale machine zet bladafval om in
Bokashi, gefermenteerd bladafval. In het
voorjaar wil de gemeente het gefermen-
teerde blad als voedingsstof gebruiken om
de bodem te verrijken. Dit verbetert de
groei van bomen, planten en grassen. Op
het parkeerterrein van Berg en Bos wordt
dit uitgevoerd. De gemeente gebruikt
500.000 kilo van het verzamelde blad
vanuit de bladcampagne. Een speciale
machine versnippert het bladafval,
waarna er water en micro-organismen
worden toegevoegd. Vervolgens wordt het
versnipperde blad op een hoop gebracht
en afgedekt met plastic folie.
Deze Japanse methode is een alternatieve
manier voor het verwerken van bladresten.
In het verleden voerde de gemeente het
bladafval af naar een erkend verwerkings-
bedrijf, dat het vervolgens composteerde.

André Staal
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Wat gebeurt er met uw PMD?
Waar gaat uw PMD naar toe? Naar aanleiding van berichten in
de media zijn er vragen over de afzet en verwerking van PMD. 

Circulus-Berkel verzorgt voor negen gemeenten waaronder de
gemeente Apeldoorn de inzameling van plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen en drankpakken, afgekort tot PMD. 

Waar wordt het PMD verwerkt?
Voor de verwerking heeft Circulus-Berkel samen met andere afval-
beheerbedrijven (GAD, HVC, Avri, Mid-Waste en ROVA) een contract
met Suez afgesloten, die een verwerkingsfabriek heeft in
Rotterdam. Daar gaat het PMD naartoe. Gezamenlijk bedienen
deze afvalbeheerbedrijven 250 gemeenten. Op www.doemee-
metpmd.nl vindt u meer informatie en een filmpje over de wijze
waarop PMD wordt verwerkt. 

Wat gebeurt daarna?
Circulus-Berkel is niet verantwoordelijk voor de afzetcontracten
van Suez. Dat wil niet zeggen dat we wegkijken. Integendeel: we
vinden het belangrijk te weten wat er met het gesorteerde materi-
aal gebeurt. In de raamovereenkomst die we met Suez hebben
afgesloten zijn daarom regels en voorwaarden opgenomen. Eén
daarvan is dat het materiaal in Europa verwerkt moet worden.
Suez bevestigt dat de afzet gaat naar gecertificeerde recyclers in
Europa; het grootste deel zit in Nederland en Duitsland. 

De afzet van gesorteerde plastic stromen naar het buitenland
gebeurt conform de EVOA-wetgeving voor afvaltransport. Daarbij
worden de route en eindbestemming van de stroom vastgelegd. 

Afzet kan alleen bij gecertificeerde recyclers waardoor de controle
op de gehele keten zo goed mogelijk is gewaarborgd. De Inspectie
Leefomgeving en Transport houdt hier toezicht op.

In de nabije toekomst zal Circulus-Berkel overigens ook gebruik
gaan maken van een nieuwe sorteerinstallatie in Zwolle. Deze zal
in 2020 operationeel zijn.

Circulus-Berkel heeft aangegeven dat ongeveer 70% van het PMD
te recyclen is. Toch hoor je ook andere verhalen.
Het klopt dat 70% van ons aangeleverde PMD gerecycled wordt.
Goede recycling mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld voor PET, PP,
LDPE (folie) en PE. Ook blik, aluminium en drankpakken vinden hun
weg naar recycling. Over het algemeen geldt: hoe schoner het
aangeleverde afval, hoe hoger het recyclingpercentage kan zijn.
Vandaar dat we regelmatig zullen controleren op stoffen die niet
bij PMD horen zoals restafval, luiers, zwembadjes, landbouwfolie,
huisraad enzovoorts.

Hoe zinvol is het scheiden van PMD?
Heel zinvol, want een belangrijk deel van het PMD wordt gerecy-
cled. PMD is - vergeleken met bijvoorbeeld de inzameling van glas
of papier - een vrij nieuwe inzameling waar veel partijen bij
betrokken zijn: landelijke overheid (regelgeving), verpakkingspro-
ducenten, gemeenten, inzamelaars, verwerkers, en niet te
vergeten de consumenten. Dat brengt de nodige complexiteit met
zich mee. Onze branchevereniging NVRD schreef er onlangs een
informatief stuk over.

Bron: www.circulus-berkel.nl
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Sociaal

Steun bij rouwverwerking
Als u uw partner hebt verloren is dit een ingrijpende gebeurtenis. De
tijd lijkt stil te staan, een periode van leegte en verdriet breekt aan.
Soms staat de familie, emotioneel gezien, te dicht bij om u de juiste
steun te bieden. Rouwen is een proces waarvan niemand weet hoe lang
het duurt. Ieder verlies kent zijn eigen verdriet.

Stichting De Kap, waar mantelzorgers en vrijwilligers werken, kan u op
diverse manieren  ondersteunen:

Bezoek van vrijwilliger
Een vrijwilliger van de bezoekdienst, zelf weduwe of weduwnaar, bezoekt u
in overleg één of twee keer per maand gedurende ongeveer een jaar. De vrij-
willigers weten wat het is om een partner te verliezen want zij hebben dit
zelf meegemaakt. De vrijwilligers zijn opgeleid om ondersteuning te geven.

Koffieochtenden
Ontmoeten geeft veel steun en draagt bij aan de rouwverwerking. De Kap
organiseert maandelijks een koffieochtend voor weduwen en weduwnaars.
Er is een ongedwongen sfeer en een gezellig contact met lotgenoten. Er zijn
vaste vrijwilligers van de bezoekdienst na partnerverlies die de bijeenkom-
sten begeleiden. U hoeft zich niet voor de koffieochtend aan te melden, u
kunt zo binnenlopen. Iedere 2e dinsdag van de maand, van 10.00 uur tot 
11.30 uur.

Kom gerust langs: delen is helen!

Gespreksgroepen
Een vaste groep van maximaal 12 deelnemers komt 6 tot 8 keer bij elkaar en
bespreken met elkaar ervaringen, praktische zaken en kunnen elkaar tips
geven. Twee ervaren vrijwilligers begeleiden de bijeenkomsten. 

Meer informatie:
Stichting de Kap
Regentesselaan 2b
7316 AC Apeldoorn 
Tel. 055-529 55 20 
E-mail: info@dekap.nl
Website: www.dekap.nl

Hoe ben jij de

 afgelopen dagen 

doorgekomen?

Stichting de Kap

Regentesselaan 2b

7316 AC Apeldoorn 

055 529 55 20

info@dekap.nl

www.dekap.nl

Drankpakken (zuivel- en sap pakken) worden in de
sorteerinstallatie in Rotterdam gescheiden van de
andere verpakkingen en apart gerecycled. In de recy-
clefabriek wordt uit de pakken papier (kartonvezels),
kunststof en aluminium teruggewonnen. Het zijn
waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten
zoals kantoorbenodigdheden (van papier en karton),
kratten, emmers of aluminium buizen.

Metalen verpakkingen
Conservenblikken, drankblikjes, kattenvoerverpakkin-
gen..... De bekendste metalen verpakking is
natuurlijk het blikje. Maar ook een siroopfles, tube of
deksel kan van metaal zijn. De meeste metalen
verpakkingen zijn gemaakt van staal, een klein deel
van aluminium. Al dit metaal kan eindeloos worden
gerecycled. In de sorteerfabriek worden zowel alumi-
nium als staal met magneten en wervelstromen
gescheiden van de andere verpakkingen. Het materi-
aal wordt omgesmolten en kan als grondstof
opnieuw het productieproces in. Zo besparen we
ijzererts en bauxiet én de energie die nodig is voor
de winning en productie. Weetje: het produceren van
aluminium kost maar liefst 20 maal meer energie
dan hergebruik en omsmelten van aluminium!

Plastic verpakkingen
Plastic verpakkingen worden, na de eerste scheiding,
ontdaan van vervuiling en in de fabriek gesorteerd in
verschillende plasticsoorten. Het plastic wordt per
soort in balen geperst, de balen worden aangeboden
aan recyclefabrieken. Daar wordt het materiaal tot
snippers vermalen, gereinigd, samengesmolten en
omgezet in korrels (granulaat). Het granulaat is
grondstof voor nieuwe producten als jerrycans,
fleece-truien, speelgoed, tuinstoelen, leidingen en
buizen. Omdat de basisgrondstof voor plastic nog
altijd aardolie is, zorgt kunststofrecycling dus voor
een belangrijke grondstoffenbesparing.

Bronvermelding: Circulus-Berkel
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75 jaar bevrijding

Canadian Walk
Apeldoorn Marketing werkt in opdracht
van de gemeente aan de bevordering
van een positiever klimaat op het
gebied van wonen, werken,
ondernemen en vrijetijdsbesteding in
Apeldoorn.
Zij maakt deel uit van een projectteam
rond Apeldoorn Herdenkt 75 jaar
Bevrijding.

Waar in het verleden regelmatig een defilé
van (Canadese) veteranen plaatsvond wil
het projectteam de bevrijding herdenken
met “een eeuwig defilé”. De betrokken
wijkraden zijn geïnformeerd en hebben
van gedachten kunnen wisselen over de
voorlopige route van deze Canadian Walk. 
Deze begint bij het monument van “De
man met 2 hoeden” met een oversteek
naar de bunker van Seyss-Inquart.
Vervolgens leidt de route via die kant van de
Loolaan naar de Grote Kerk, de Canadalaan,
het Oranjepark, de Paslaan en eindigt bij
de voormalige Kijkshop in de Hoofdstraat.
Dit pand wordt omgevormd tot een ‘warm
welkompunt’, één van de toeristische infor-
matiepunten in de stad. Op het pand
wordt een kunstwerk gepresenteerd dat te
maken heeft met de bevrijding.

De route wordt aangegeven door middel
van tegels op de grond met daarin
verwerkt een maple leaf, voorzien van een
QR-code. Deze QR-code kan men met de
telefoon scannen waarna een verhaal
beluisterd kan worden over de bevrijding.
In totaal worden er 30 maple leafs
geplaatst. Bij elke maple leaf wordt een

verhaalt verteld dat 30 tot 60 seconden
lang is. De route wordt in chronologische
volgorde opgebouwd: vanaf het moment
dat de Canadezen Apeldoorn binnenkomen
tot het moment dat de laatste Canadezen
vertrekken. Langs de route wordt ook een
aantal vitrines geplaatst met voorwerpen
die een relatie hebben met de bevrijding.
De opties zijn om deze jaarlijks opnieuw te
plaatsen rondom Bevrijdingsdag, deze
alleen tijdens kroonjaren te plaatsen (om
de vijf jaar) of uiteindelijk weg te laten. De
verhalen worden in het Nederlands en het
Engels verteld.

Op vrijdagmiddag 17 april vindt de opening
plaats van de Canadian Walk en het kunst-
werk.

In het volgende nummer zullen wij
aandacht besteden aan alle activiteiten
rond Apeldoorn 75 jaar bevrijding.

Apeldoorn Marketing

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.

Wist U:
Reageren kan in het algemeen, voor
iedereen te lezen,  maar ook in een privé
bericht naar de auteur. 

Is het bericht niet meer relevant? De
auteur kan het bericht te verwijderen. 

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:
ö U moet in de wijk wonen, er uw bedrijf hebben of  een andere specifieke relatie 

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

Kopij voor Wijknieuws 73 kunt u uiterlijk 26 februari 2020  inleveren bij de wijkraad.
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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

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

. Otlee ttset ben heella
s kn Aaf VjirdebsredilhcS
k in dartr seeg winnow wU

  
  
  
  

apsfjirdel of bekinw wr uok voo. O
etej wi. Wmoraan weggeltin u uas k

sduohrednt Oej hizknak de lak in d

  
  
  
  

.dn
tan de

.nPla

  
  
  
  

tnaragnlduohredno.www
p r oevoreip hr oees meeL

  
  
  
  

nl

en

.ei

gerbeke  BG Z1367
3 n 8aalkeebretloW

T 50 26 055 - 350
E debsreldihcs@ofni
I debsreldihcs.www

  
  
  
  

ln.sanavjfird
ln.sanavjfird

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
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