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Badhuis aan de Badhuisweg, hoek
Sprengenweg van mevrouw Van Baal.

“Berkenhove is gebouwd in de tuin van huize
Wilhelmina, dat aan de Soerenseweg stond.
Het was een tehuis voor arme mensen met
aan de ene kant de mannen en aan de
andere kant de vrouwen.”

Een wijze raad
De tip die Evert en Tiny geven voor de
jongeren onder ons is: “Zorg dat je met
iedereen contact houdt.”

En dan “het jonge gezin” aan het woord.
Een enthousiaste wijkbewoonster van de
Badhuisweg Kristel, met partner David
Versloot en dochter Stella van net 1 jaar. Eén
dag voor de familie een week met vakantie
gaat, sta ik aan de deur en word met open
armen ontvangen. 

Hoe is het wonen in de Sprengen?
Uiteraard kan Kristel mij nog niet veel
vertellen over haar belevenissen in de wijk, zij
woont pas 4 jaar aan de Badhuisweg en
heeft een groot deel van haar leven in
verschillende delen van de wijk Orden en kort
in het centrum van Apeldoorn gewoond.
Maar duidelijk is dat zij het helemaal naar de
zin heeft aan de Badhuisweg. “Het bevalt mij
hier top.  Een rustige tuin en toch naar de
drukte van het centrum kunnen lopen.”
De veiligheid van vroeger, waar de familie
Kroon over spreekt, kent zij niet, maar Kristel
vertelt:
“Ik ben gevallen voor dit huis, juist omdat het
oud is en sfeer heeft. Ik voel mij hier veilig.”
Al peinzende over wat zij nu eigenlijk ervaart
zegt ze: “Ja, ik voel mij, denk ik, hier zo veilig
omdat het huis zo veel ouder is dan ik zelf
ben”. 

De verbouwing
Al tijdens de aankoop van de woning waren
er ideeën op welke wijze het huis verbouwd
zou kunnen worden. Het resultaat mag er
zijn, een geweldig kamer met openslaande
deuren naar de tuin, open keuken en een
groot kookeiland. Geheel ingericht in een
eigentijdse stijl. 

Het dagelijkse “reilen en zeilen”
Kristel en David werken beiden. Kristel werkt
in Utrecht en heeft het voordeel deels thuis
te kunnen werken. Voor zowel David als
Kristel is het belangrijk dat zij voor hun werk
niet te ver van het station wonen. 
Naast het werk, het bestieren van de
huishouding en de zorg voor kleine Stella
volgt Kristel een opleiding die veel energie
van haar vraagt. Als pap en mam niet thuis
zijn, dan past oma op Stella. “Mijn moeder zal
over een tijdje mijn buurtgenoten beter
kennen dan ik ze ken”, zegt Kristel lachend.

“Door het buiten zijn met Stella kan ze veel
meer en makkelijker contacten opdoen dan ik
dat nu kan. Het zal wel komen als Stella naar
school gaat en wij haar brengen en ophalen.”
Met de directe buren heeft de familie goede
contacten opgebouwd en men weet elkaar
over en weer te vinden.  
Voor vrijwilligerswerk is dit voor Kristel en
David niet het juiste moment, maar ik
vermoed dat dit zeker goed gaat komen na
“het spitsuur”, waarin het gezin nu verkeert. 

Nu wordt uitgekeken naar een mogelijke
straatspeeldag en deelname aan de
buurtbarbecue.

Vol trots liet Kristel mij een aantal foto’s van
Stella, die helaas al lag te slapen, zien. Ook
belangrijk vertrouwt Kristel mij toe: “er zijn
hier voldoende scholen in de omgeving en
met mijn drukke bestaan is het hebben van
winkels op loopafstand heel handig.” 
Op dat moment komt David thuis uit zijn
werk en verlaat ik deze vrolijke, gelukkige
mensen die uitzien naar hun vakantie.

Na het kijkje achter beide voordeuren is mijn
conclusie dat het achter iedere deur totaal
anders is maar passend bij de leeftijd van de
bewoners.

Dank voor de hartelijke ontvangst.

Hanneke Dusseldorp








