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Afkoppelen regenpijp: Twee vliegen in één klap
De mannen die Apeldoorn kleur geven

BISTERBOSCH MAKELAARDIJ...
bij u om de hoek, dus kom gerust eens buurten!

Bisterbosch Makelaardij is samen met Bisterbosch Financieel Adviseurs een
full-service kantoor. Als onafhankelijk specialist in hypotheken, pensioenen
en financiële planning bemiddelt Bisterbosch Financieel Adviseurs voor een
groot aantal banken en verzekeraars. Samen vormen wij een sterke
combinatie met korte communicatielijnen en zeer persoonlijke begeleiding,
waarbij de klant centraal staat.
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Van de voorzitter
De gemeenteraad van Apeldoorn streeft
naar verbreding en uitbreiding van de
zogenoemde “burgerparticipatie”. Men wil
toegroeien naar een situatie, waarin meer
inwoners van de gemeente betrokken zijn
bij het wel en wee in hun wijk en daarop
ook invloed kunnen uitoefenen. In voorkomende gevallen gesprekspartner zijn van
de gemeente waar nu vooral de wijkraden
die rol vervullen. Dat gaat dus het een en
ander betekenen voor de positie van de
wijkraden.
Op dit moment worden de contouren
zichtbaar van een model, dat de verantwoordelijke wethouder voor ogen staat en
binnen afzienbare tijd aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Het voert nu
op deze plaats te ver om op alle ins en outs
daarvan in te gaan maar één aspect pik ik
er uit.
Als wijkraad proberen wij de belangen te
behartigen van onze wijk en haar bewoners. Dat betekent dat we bij zaken als
bestemmingsplannen, inrichting van de
openbare ruimte, onderhoud aan wegen
etcetera in gesprek met de gemeente het
beste voor onze wijk trachten te realiseren.
Wij spreken dan namens onze wijk. Wij
proberen daarbij in te schatten hoe er in
onze wijk over een bepaald onderwerp
wordt gedacht, leggen ons oor te luisteren
bij omwonenden en proberen een goede
afweging te maken tussen de verschillende
belangen die vaak rond een bepaald
project spelen. Maar sluitend is dat allemaal niet. Wij krijgen dan ook nog wel
eens vanuit de gemeenteraad tegengeworpen dat dat “spreken namens …..”

betrekkelijk is. Ofwel, onze legitimiteit
staat nog wel eens ter discussie.
In dat nieuwe model kan zeer wel ruimte
zijn voor een organisatie van bewoners die
zich, onder meer, richt op de behartiging
van de belangen van een wijk. Zoals nu de
wijkraad doet. Maar, is nu de opvatting van
de beleidsmakers, dan dient de legitimiteit
van zo’n organisatie buiten kijf te staan.
Onze huidige wijkraad heeft de rechtsvorm
van een vereniging. Daarvan worden de
wijkbewoners geacht lid te zijn om daarmee aan te geven dat het bestuur namens
hen optreedt. Eventuele correcties op het
beleid van het bestuur kunnen in een
democratisch proces via de ledenvergadering plaatsvinden. Dat is dus de theorie.
De praktijk is weerbarstiger. Op het totaal
aantal bewoners van onze wijk hebben we
maar weinig leden. Willen we als wijkraad
ook in het nieuwe bestel als een serieuze
gesprekspartner worden gezien moet dat
aantal drastisch omhoog. Daarover zijn we
ons aan het beraden. Maar cruciaal daarbij
is natuurlijk of u als wijkbewoner het
bestaan van de wijkraad als vertegenwoordiger van de wijk nuttig en belangrijk
vindt. Vindt u dat en bent u nog geen lid,
dan kunt u zich aanmelden via
https://www.wijkraaddesprengen.nl/dewijkraad/lid-worden. Een mailtje naar de
secretaris via
info@wijkraaddesprengen.nl kan
ook. U krijgt dan
een aanmeldingsformulier
Rob Jerphanion
toegestuurd.
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Nextdoor is een soort Facebook voor
buurten. Een medium dat kan zorgen
voor meer samenhang en verbinding
in de wijk. Een platform voor informatieuitwisseling en discussie.
Wist U:
Ruim 20% van de huishoudens in de
wijk De Sprengen beschikken over
deze app.
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 verwijderen.

Afkoppelen regenpijp:
Twee vliegen
in één klap

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

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

Volg de wijkraad
op Facebook
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In mei 2019 (nummer 70) heb ik al eens
geschreven over het hoe en waarom van
het afkoppelen van de regenpijp. En hoe
de gemeente dat stimuleert om bij
harde regen het overstromen van het
riool te voorkomen. Sinds mei is er het
één en ander gebeurd.
Ik zie verschillende nieuwe filmpjes van de
gemeente Apeldoorn op YouTube (zie onderaan dit verslag). Buurtbewoner en tevens
Wijkraad webmaster Peter Kroonstuiver van
de Schuttersweg is ook aan de slag gegaan.
Hij vertelt met enthousiasme wat hij
gedaan heeft in zijn tuin met het regenwater. In september 2019 was hij klaar. Een
artikel in het Apeldoorns Stadsblad vorig
voorjaar bracht hem op het idee en “de
jonge onderzoeker” in hem realiseerde een
bijzonder plan. De subsidie van zes euro per
m2 dak was mooi meegenomen, vertelt hij,
maar net niet genoeg. Ik hoor op het
gemeentehuis dat de subsidieregeling een
succes is en voorlopig dóórloopt. Het is niet
alleen het riool ontlasten wat Peter geregeld heeft. Als ware hij een hovenier heeft
hij ook een irrigatie systeem aangelegd met
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drainage buizen die zorgen dat overtollig
regenwater over nagenoeg de hele tuin
wordt verspreid. Ideaal, denk ik dan. Hoef je
ook niet meer te sjouwen met gieters.
Water geven gaat vanzelf! Dus twee vliegen

in één klap: riool ontlasten én het water
hergebruiken voor al het groen in de tuin.
Vijftig meter drainageslang in de tuin.
Voor de kosten daarvan, 1,5 euro per meter,

hoeft je dat niet te laten. Op ca. 20 cm
diepte ligt die slang van 5 cm dik.
Gemaakt van PVC, met gaatjes om water
door te laten en een omhulling van een
soort ruwe stof die zorgt dat er geen aarde
en zand in de buis komen. Wel je waterpas
gebruiken, legt hij uit, want het water
stroomt alleen naar beneden. Om een lang
verhaal kort te maken: de dakgoot van zijn
huis mondt uit op een plek voor en achter
het huis. Aan de voorkant komt de regenpijp uit in een ton van 320 liter die
overloopt op een drainageslang door de
zij- en voortuin. Dus als de ton vol is
stroomt het water door de buis en
verspreidt het zich over een groot tuinoppervlak. In de achtertuin is nog wat meer
aan de hand. Ook daar loopt het water in
een regenton maar bij overloop vervolgens
eerst naar zijn vijver. Is die vol, dan loopt
het net als in de voortuin ook weer via de
tientallen meters drainageslang gelijkmatig door de tuin. Op twee plekken dus een
regenton (zo één met hoeken die niet veel
ruimte inneemt, dus niet zo’ n oud wijnvat) waar je ook nog eens je gieter kan
vullen als je wilt. Zijn laatste waterrekening was met 20 kuub al 25% lager dan
voorheen. Hoe het allemaal werkt als het
echt een hele week regent, of een hele dag
heel hard, was nog even afwachten.
Inmiddels hebben de enorme hoosbuien
van de laatste tijd hem geleerd dat het
systeem als een zonnetje werkt en er geen
sprake is van wateroverlast.
Tips en tricks
Peter heeft me tips en trucs geleerd en
leveranciers genoemd; ook heel waardevol, want dat scheelt een hoop zoekwerk
naar de materialen. Heb je geen vijver,
zegt hij, maak dan een gat met grind, of
bierkratten. Of drainageslangen als één
geheel bij elkaar. Dat zal ook goed werken
als overloop-capaciteit als je de drainageslang niet door heel je tuin wilt ingraven.
Je hoef geen super klusser te zijn om dit
te kunnen. Heeft u vragen over zijn installatie, dan geeft hij graag uitleg daarover.
Z’n email adres staat voor in dit blad. Een
afsluitend advies van Peter: ontkoppel je
regenpijp in het voorjaar of het najaar,
want als in de zomer alles in bloei staat
mag je, is zijn ervaring, van je vrouw niet
graven! Zijn voorbeeld doet al goed
volgen. Dit voorjaar helpt hij een kennis
in Beekbergen met eenzelfde systeem
met drainagebuizen.
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Voor meer info
Geef in YouTube de zoekopdracht afkoppelen Apeldoorn en je kan onderstaande
twee films vinden
https://www.youtube.com/watch?v=ytpv
mpotxmY
voorbeeld Apeldoorn: samenwerken met
de buurman en “de tuin die sproei ik gratis”
https://www.youtube.com/watch?v=Mn3K
AWYF1v4
voorbeeld Venlo: “ je hoeft geen superklusser te zijn om het te regelen”
https://www.apeldoorn.nl/regenwater-inapeldoorn
Voor vragen aan de gemeente:
mail naar regenwater@apeldoorn.nl
Lees nog eens
Wijknieuws
nummer 70 over
afkoppelen
Marco Lindhout
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Ruimte voor verdriet
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.

Soerenseweg 71, 7314 JE Apeldoorn - 055-2069999
www.afscheidshuysapeldoorn.nl

Snoopy
oodstock
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1984
Snoopy

Bij ons voelt je kind zich thuis!

“Binnen kijken bij Snoopy”
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Kinderopvang Snoopy & Buitenschoolse opvang Woodstock
Tesselschadelaan 2 Apeldoorn | T (055) 355 55 77
www.kinderopvang-snoopy.nl | info@kinderopvang-snoopy.nl
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De oorlog in de wijk

“We ruilden bij de boeren lakens voor eten”
Een bewoonster van de Waltersingel deelt haar herinneringen
aan de oorlog, die ze als puber meemaakte. “Je hoorde nare
verhalen, maar je gevoelens hield je voor je. Zeker op het
laatst, toen was je de hele dag vooral bezig met overleven.”.
“Bij ons in de straat woonden twee joodse gezinnen. Viavia hoorde
ik dat de gezinnen onder konden duiken, maar dat de ouders dan
gescheiden zouden worden van de kinderen. Dat wilden ze niet en
daarom bleven ze tot ze werden opgeroepen voor de
‘Arbeitseinsatz’ en weggevoerd werden. Voor zover ik weet zijn de
families niet teruggekomen na de oorlog. Beide gezinnen heb ik
nooit meer gezien.
Lied over Erika
In de straat woonde ook een NSB-gezin, waarvan de vader met een
bord in zijn tuin reclame maakte voor Volk en Vaderland, het weekblad van de NSB. Hij stopte het in de brievenbussen van alle
huizen. Mijn vader heeft het blad teruggebracht en duidelijk
gemaakt dat hij het niet meer wenste te ontvangen. Een meisje in
de buurt was bevriend met een Duitse officier die hier gelegerd
was. Soms kwam hij met zijn groep hier langs marcheren, al
zingend. Hij was op weg naar de schietbaan op de Schuttersweg,
maar maakte dan een omweg om dat meisje een groet te brengen.
Ik hoor ze nog hun soldatenlied zingen over Erika, het heidebloemetje en het meisje van hun dromen.
Twee woningen aan de Waltersingel werden door de Duitsers
gevorderd. Er kwamen Duitse officieren in te wonen met hun
gezinnen. Ze vertrokken weer in september 1944 toen de geallieerden landden op de kust van Normandië.”

kapel op de Asselsestraat. In de winter zag je geen hand voor ogen,
de wijk bestond toen nog uit veel bos, daar zaten enge stukken
tussen om alleen te lopen. Het enige wat je had was een knijpkat,
een zaklantaarn die even een klein straaltje licht gaf als je erin
kneep. Later kwam de avondklok: dan moest je vanaf 8 uur ’s
avonds binnen zijn.”
Naarmate de oorlog langer duurde, werd de Duitse bezetting
grimmiger. In juni 1941 moest iedereen al zijn koper en tin, lood en
gietijzer inleveren, dat waren gewilde grondstoffen voor de Duitse
oorlogsindustrie. “Dan zorgde iedereen er natuurlijk voor dat je
niets of in ieder geval zo weinig mogelijk inleverde.” In juli 1942
volgde de vordering van fietsen door de Duitsers. “Als je er nog een
had, zaten er houten banden op, met rubber omspannen. Dat
maakte ontzettend veel lawaai. De velgen gingen er ook van kapot.
Op het laatst van de oorlog had bijna niemand nog een fiets.
Iedereen liep.”
Lopen, lopen
In het dagelijks leven konden dat flinke afstanden zijn. Toen met
een aantal andere panden aan de Jachtlaan ook het gebouw van
haar hbs in 1942 werd gevorderd door de Duitsers, werd een oud
pand aan de Mariannelaan (achter de Grote Kerk in De Parken) het
nieuwe onderkomen van de school. “Tussen de middag had je een
uur vrij. Dan rende je naar huis, at snel wat en rende daarna weer
terug om op tijd weer op school te zijn.”

Niemand bemoeide zich met NSB’ers, herinnert ze zich. “Ook op
school negeerde je de kinderen waarvan je wist dat ze pro-Duits
waren.” Er was een spotliedje in die tijd, op NSB’ers die hun krant
probeerden te verkopen op straat:
Op de hoek van de straat staat een NSB’er
Tis geen man, tis geen vrouw, maar een Farizeeër
Met de krant in zijn hand staat hij daar te venten
Hij verkoopt zijn vaderland voor ‘n paar losse centen
Verduistering
Alle huizen moesten verduisterd
worden, iedereen
had zwarte rolgordijnen omdat er
geen straaltje licht
naar buiten mocht.
Zo konden de
Engelse vliegtuigen
die ’s nachts overvlogen naar
Duitsland zich
minder goed oriënteren. Ook de straatverlichting was uit. “Als er geen maan was, was
het echt hartstikke donker. Voor catechisatie moest ik naar de
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In mei 1943 moest iedereen zijn radio inleveren, zodat je niet naar
radio Oranje (uitzendingen vanuit Engeland, waarin ook koningin
Wilhelmina sprak) of de BBC kon luisteren. “De radio’s werden huis
aan huis opgehaald. Onze radio verstopte mijn vader enige tijd in
een gat in de grond, in zeil gewikkeld. Luisteren deed je zachtjes,
want ze liepen ’s avonds op straat te controleren of ze iets hoorden.”
Koplamp als licht
Het laatste oorlogsjaar werd het zwaarste. Vanaf september 1944
was er geen elektriciteit en gas meer in de huizen. “Je had een
houtkacheltje, waar je alles op moest doen: eten koken, water
warm maken voor de was, noem maar op. Mijn broer en ik gingen
een paar keer per week bomen kappen bij het Boschbad, met een
trekzaag en een bijl. De vele bosjes aan de Waltersingel waren al
gesneuveld. De takken gaven we aan oudere mensen, het boom-
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stammetje stookten we zelf op. We vonden het nog leuk werk ook,
het was best avontuurlijk. Het Walterbos was verboden gebied: dat
was van notaris Walter, daar ging je niet in.
’s Avonds zaten we thuis om de tafel met een kaarsje of olielampje
en kwam iemand van de buren het nieuwsblaadje voorlezen. Ook
hadden we aan een muur in de woonkamer een kaart van Europa
hangen waarop we dagelijks bijhielden hoe de oorlog aan het
oostfront en het westfront verliep. Mijn broer en ik verzorgden ook
het licht bij een gezin met kleine kinderen, een paar deuren
verderop. Zij hadden in hun keuken een soort opstelling met een
fiets gemaakt: wij trapten op de - stilstaande - fiets, allebei een uur
lang, en de koplamp zorgde dan voor licht. De buurt was erg
betrokken bij elkaar. Verder was er weinig vertier voor jongeren,
soms ging je naar het Sportfondsenbad of het Boschbad, die
bleven wel gewoon open.”
Eten in ruil voor lakens
Het verbaast haar nog steeds hoe afgestompt je raakt als je in een
oorlog zit. “Je hoorde nare verhalen, wist van mensen die opgepakt
waren, maar je liet niet merken hoe erg je het vond. Dat hield je
allemaal voor je. Je verhardde, zeker op het laatst, toen ging het de
hele dag vooral om overleven: hoe krijgen we wat te eten vandaag,
hoe houden we het een beetje warm?” In het dorp was steeds

minder eten. Bij een garage in de Sumatralaan, nu Jacob Catslaan,
kwam elke dag de gaarkeuken, een kar met grote gamellen, diepe
ketels. “Daar ging je naartoe met je pannetje en je bonnen. De ene
dag was het erwtensoep van poedererwten met suikerbieten, de
andere dag een soort stamppot. Voor elke persoon kreeg je een
grote schep in je pannetje. Je was er blij mee, hoewel het niet te
eten was.”
De boeren in de omgeving hadden geen gebrek, dat wist iedereen
in het dorp. “Regelmatig ging ik met mijn broer op pad, naar
boeren in Vaassen, Emst en Oene. We namen onze mooie lakens
mee, met zo’n gehaakt tussenstuk erin, en kussenslopen. Dat was
onze ruilwaar. We hadden geluk, want ze waren er dol op. Dan
kregen we eten mee naar huis: melk, groenten, eieren. En als de

Kleingeestig ‘politie’-optreden
Op 12 juni 1944 slaagde op de Christelijke HBS aan de Jachtlaan
een groep leerlingen, waaronder de geïnterviewde dame, voor het
eindexamen HBS-B. Conform de traditie op die school maakten de
jongelui nog diezelfde dag een rondje door Apeldoorn langs de
woningen van hun leraren om deze, vergezeld van een cadeautje,
te bedanken voor hun inspanningen.
Ze huurden daarvoor een zogenoemde ‘Jan Plezier’, een door paarden getrokken wagen, waarop ze met dertien geslaagden
plaatsnamen. Voor de echtgenotes van de leraren hadden ze bloemen, voor de leraren zelf verschillende soorten groenten als
bloemkolen, wortels en sla. Een ware traktatie in die jaren! Vlak
voor de start, op de hoek Regentesselaan – Deventerstraat
werden ze tegengehouden door leden van de Landwacht, de
ordedienst van de NSB. Ze werden meegenomen naar het vlakbij
gelegen bureau van de Landwacht en vervolgens door de politie
overgebracht naar het politiebureau aan de Deventerstraat.

De aanklacht luidde ‘Het onder zich hebben en het demonstreren
van Duits-vijandig propagandamateriaal’. Ofwel: de bloemen,
waarvan sommige rood, wit en blauw, verboden kleuren in die
tijd, en vijf bossen wortelen die op provocerende(!) wijze met hun
oranje punten omhoog in de mand lagen. Na lange verhoren
werden de jongens en meisjes diep in de nacht door de politie
naar huis gebracht. Tot zover de officiële lezing.
De echte aanleiding voor dit optreden van de Landwacht valt
echter te lezen in een rapport, dat de directeur van de HBS over
het voorval schreef. Tot de groep geslaagden behoorde ook een
jongen, wiens ouders fanatieke leden waren van de NSB en die
zelf deel uitmaakte van de Jeugdstorm. Die jongen had geen
enkele aansluiting binnen zijn klas en werd overal buiten gehouden, dit vanwege zijn ‘onsympathieke en geniepige’ karakter.
Omdat hij niet bij de rondrit was betrokken, had hij via zijn
ouders de Landwacht ertoe aangezet het feestje van zijn klasgenoten te verstoren.
Opmerkelijk is dat de burgemeester, de heer Pont en lid van de
NSB, geen goed woord over had voor het optreden van de
Landwacht. Hij beklaagde zich onder meer bij de vertegenwoordiger van Reichskommissar Seyss-Inquart in Gelderland. Ook
verzocht hij het Openbaar Ministerie in Zutphen een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen de commandant van de
Landwacht en die van de politie. Of het daar van gekomen is,
blijkt niet uit de stukken. Voor de jongelui liep de zaak uiteindelijk
met een sisser af. Wél werden de groenten en de bloemen
alsmede het filmrolletje uit het meegevoerde fototoestel inbeslag genomen.
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boeren dorsten kregen we een zakje rogge of tarwe mee. Eens
kwamen we bij een boerderij, waar een bak buiten stond met
boterhammen. Die waren voor de hond, maar wij hadden zo’n
honger dat we die boterhammen opaten. We waren in de groei en
hadden altijd honger.”
Schuilplek
Eén keer lukte het haar vader om een lading aardappelen uit
Friesland per schip naar Hattem te krijgen. “Mijn vader en broer
zijn die lading gaan halen, lopend vanuit hier naar Hattem met
een fiets en een handkar. Dat duurde twee dagen want ze haalden
het niet in één keer. Toen ze de straat binnenkwamen stonden alle
buren te wachten en kreeg iedereen een portie. Mensen waren zó
blij dat ze weer even iets normaals te eten hadden.”
De enige keren dat ze echt bang is geweest was tijdens de twee
razzia’s in de wijk, in oktober en december 1944. “Iedereen moest
naar binnen, op alle straathoeken stonden soldaten en sommige
huizen werden uitgekamd. Op een aantal plaatsen in Apeldoorn
waren als waarschuwing doodgeschoten verzetslieden neergelegd. Ze waren op zoek naar mannen en jongens vanaf 16 jaar, voor
dwangarbeid in Duitsland. We hadden een schuilplek voor mijn
vader, onder de zoldertrap. Gelukkig werd ons huis niet doorzocht.”

Tot slot laat ze voorbeelden zien van huisvlijt door buurtbewoners:
zelfgemaakte speldjes en lepeltjes waarin guldens en kwartjes
verwerkt zitten en de verboden kleuren oranje en, in combinatie,
rood, wit en blauw “Niemand werkte nog, dit soort dingen ging
men maken om nog iets te verdienen. Na de bevrijding hebben
heel wat Canadezen zo’n lepeltje gekregen
als dank.”

Beyke Goris
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Een schuilkelder in de
Sumatralaan
Ons huis dateert van 1938. Het stond aan de Sumatralaan,
nummer 169, maar sedert 1969 staat het aan de Jacob
Catslaan, nummer 17. Niet dat het is verplaatst, maar de straat
kreeg toen een nieuwe naam en de huizen kregen nieuwe
nummers. We vinden het een bijzonder huis, en wonen er met
veel genoegen. Maar het heeft ook, wat je zou kunnen
noemen, een beetje een ‘oorlogsverleden’. Wij wonen er sinds
1994, en in het begin van 1995 kregen we dat te horen.
We kregen toen een bijzonder bezoekje: Jaap en Alie van der
Meulen stopten voor ons huis en vroegen of ze even mochten
binnenkijken. Ze waren de eerste bewoners, vertelden ze, en
hadden vlak na de bevrijding een Canadees gehuisvest. En
omdat in mei 1995 de bevrijding van vijftig jaar eerder groot
zou worden gevierd, gingen ze uit van het idee dat ‘hun’
Canadees misschien ook wel naar Apeldoorn zou kunnen
komen, en dan op zoek zou gaan naar zijn gastadres. Als hij
dan bij ons zou
aanbellen, wisten
wij natuurlijk van
niets. En daarom
wilden ze even
laten weten dat ze
inmiddels in de
Staringlaan woonden.
Die inkwartiering
van die Canadese
soldaat was overigens niet het
enige dat de
geschiedenis van
het huis een
beetje verbond
De Canadese militair die in de (toenmalige)
met de oorlog. De
Sumatralaan was ingekwartierd, ging even
Van der Meulens
op de foto met Alie van der Meulen en haar
vertelden ook dat
kinderen.
in de achtertuin in
de oorlogsjaren
een schuilkeldertje was gegraven, om te kunnen wegduiken
als Duitsers op zoek gingen naar gegadigden voor de
Arbeitseinsatz, of erger. Van die kelder is natuurlijk niets meer
te zien, onze achtertuin biedt nu plaats aan wat bomen, struiken en een terrasje.
Jaap en Alie van der Meulen (later in dat jaar stonden de twee
geboren Friezen, allebei onderwijzer, in de krant vanwege hun
60-jarig huwelijk) vonden het leuk even rond te kijken in hun
oude huis, waar verschillende bewoners (en wij ook) in de
tussenliggende jaren al aardig wat hadden veranderd. We
mochten zelfs een fotoalbum van ze lenen met een paar
plaatjes van het huis voor, in en na de oorlog.
René de Cocq
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Wij weten hoe kostbaar uw
beeldmateriaal is.

Dehnen-Producties
Digitaliseren van uw beeldmateriaal

Laat uw herinneringen niet
verloren gaan
'LJLWDOLVHHUQXXZ6XSHUPP¿OP9LGHRRI'LD¶VYRRUKHWWHODDWLV

Bel ons vandaag nog!
Fred Dehnen
Waltersingel 65
7314 NM0 Apeldoorn
tel: 06-21326536

www.dehnen-producties.nl
7314 GP Apeldoorn

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

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

Kijk uit voor mensen
die met een smoesje binnen willen komen
Helaas zijn het vaak ouderen die
slachtoffer worden van babbeltrucs. De
politie maakt zich daar zorgen over.
Oplichters en dieven proberen u van
alles op de mouw te spelden met maar
één doel: bij u binnenkomen en u iets
afhandig maken. Het kan zijn dat u
voelt dat er iets niet in de haak is, maar
het onbeleefd vindt om zo iemand niet
te woord te staan of binnen te laten.
Toch … laat nooit onbekenden binnen,
hoe onaardig u dit ook vindt.
Oplichters zijn er in alle soorten en maten:
van vriendelijk ogend tot vertrouwenwekkend, van man tot vrouw en van jong tot
oud. Kortom: u kunt ze niet vooraf herkennen. Ze kunnen bij u aanbellen en zich
voorstellen als medewerkers van de thuiszorg of energiebedrijf, of als nieuwe buur.
Ze kunnen u om hulp vragen, bijvoorbeeld
het geld voor benzine of een taxi, maar het
kan ook zijn dat ze u iets willen aanbieden.
Over deze smoesjes hebben ze goed nagedacht en daarom klinken ze ook vaak
geloofwaardig. Laat u echter niet foppen,
want ze willen maar één ding en dat is bij
u binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de
dader - soms zijn het er meer - dat u wordt
afgeleid en wanneer hij of zij weer weg is,
ontdekt u dat uw bankpas, geld of sieraden
verdwenen zijn.
Wat kunt u het beste doen?
Kijk, voor u uw deur open doet, eerst wie

heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en
vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie
het is en wat hij of zij komt doen.
Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.
Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten
met een kierstandhouder. Of laat een deurspion in de deur zetten. Zo kunt u zien wie
er voor de deur staat zonder uw deur open
te doen.
Laat niet zomaar mensen uw huis binnen.
Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen, thuiszorginstellingen en
dergelijke komen nooit zonder afspraak bij
u thuis voor financiële zaken. Vraag altijd
naar een legitimatiebewijs. Vraag hen later
terug te komen als u niet meer alleen thuis
bent en bel naar de instantie om hun
verzoek te controleren. Om aan buit te
komen maken sommige dieven gebruik
van geweld. Raak dan niet in paniek. Blijf
altijd rustig en probeer met praten de man
of vrouw naar buiten te krijgen. Kijk goed
naar de man of vrouw en probeer te
onthouden hoe hij of zij er uit ziet. Zijn ze

de deur uit, kijk dan door het raam waar ze
heen lopen. Bel direct 112 en vertel uw
verhaal. Loop nooit met iemand mee naar
buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën.
De ene persoon maakt een praatje met u,
terwijl de andere uw huis binnensluipt om
uw spullen te stelen.
Doe uw achterdeur op slot als u alleen
thuis bent. Soms komt iemand via de
achterdeur uw huis binnen om uw spullen
te stelen.
Tips voor (klein) kinderen
Praat over dit onderwerp met uw (groot)
ouders, zodat ouderen, die niet kijken op
social media/ internet, ook op de hoogte
zijn.
Voor meer tips kijk op de site van politie.nl
bij het onderwerp babbeltrucs.
Sharon Koenders,
uw wijkagent

Sociaal
Open dag Berkenhove zaterdag 4 april 2020
Woningcorporatie Ons Huis, Atlant Wonen
Zorg Welzijn en welzijnsorganisatie Stimenz
organiseren gezamenlijk een open dag.
Op deze dag kunt u bij de informatiekraampjes van de drie organisaties terecht
met al uw vragen over wonen, zorg en activiteiten in Berkenhove. De ouderenadviseur
en sociaal raadslieden van Stimenz zijn ook
aanwezig. Ook zijn er rondleidingen waarbij er de mogelijkheid is een appartement
van binnen te bekijken. Verder kunt u een
korte presentatie bijwonen over het
maart 2020
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wonen, de zorg en de activiteiten bij
Berkenhove. Tevens zijn er leuke activiteiten waar u aan kunt deelnemen
bijvoorbeeld een lesje Zumba of een workshop bloemschikken.
U bent van harte welkom vanaf 10.00 tot
15.00 uur!
Een hapje en een drankje staan klaar!
Berkenhove, Kon. Lodewijklaan 387b,
Apeldoorn
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Wijkraadswerk

Actuele zaken

door fietsende scholieren gebruikt als oversteek van en naar het Christelijk Lyceum. In
de afgelopen jaren is meermalen overleg
geweest met aanwonenden. De gemeente
gaat de kruising nu aanpassen om de
verkeersveiligheid voor fietsers en gemotoriseerd verkeer te verbeteren. Zo komt er
een verbrede middenberm als opstelplek
voor wachtende fietsers en voetgangers.
Gemotoriseerd verkeer kan niet langer
vanaf de Jachtlaan Het Bergje inrijden.

Openbaar groen/erfafscheiding

Beplanting in straten, op daken en tegen
gevels helpt onze stad af te koelen op hete
dagen en bij nat weer het regenwater
beter af te voeren. Bovendien: groene straten zien er gezellig uit. Om meer kleur en
groen aan te brengen zijn ter hoogte van
de winkels aan de Koning Lodewijklaan de
groenvakken verfraaid en uitgebreid met
kleurrijke, vaste planten. Tevens is op het
voorterrein van de begraafplaats aan de
Soerenseweg een groot plantenvak aangebracht. Nu het voorjaar in aantocht is
zullen ook planten, bomen en heggen weer
gaan uitlopen.

Is de heg te breed
of staat de lantaarnpaal in de weg?
U mag het zeggen.
rolstoel of met een rollator kan een haag
grote hinder opleveren. Onderhoud uw
haag of heg dan ook goed om daarmee de
overlast te beperken.

Witte voetjes
Wat is het?
Een actie, waarbij toezichthouders van
de gemeente en politieagenten onaangekondigd langs woningen gaan en
kijken of er gemakkelijk zou kunnen
worden ingebroken.

Verkeersveiligheid
De kwaliteit van het asfalt op de
Waltersingel nabij het Veluws College
Walterbosch is technisch slecht. De planning is dat het asfalt vervangen gaat
worden. Omdat er meerdere signalen zijn
ontvangen over parkeeroverlast en onveilige verkeerssituaties bij de school, maar
ook bij de prikpoli, is er een overleg
geweest van alle betrokkenen. Samen met
politie, gemeente en wijkraad is gekeken
welke oplossingen mogelijk zijn om dit aan
te pakken.
In januari is een verkeersbesluit gepubliceerd over de aansluiting van Het Bergje
op de Jachtlaan ter hoogte van de
Schuttersweg. Deze kruising wordt veel
Bijvoorbeeld omdat deuren of ramen van
woningen of bergingen openstaan of
niet afgesloten zijn. In dat geval laten ze
een 'wit voetje' achter: een papieren flyer
in de vorm van een schoenafdruk. Op de
flyer staat de tekst: "Deze schoenafdruk
had van een inbreker kunnen zijn”. Doel
van deze actie is om mensen bewust te
maken van het risico op insluiping.

Preventie woninginbraken
Het bewustzijn bij bewoners dat ze deuren
en ramen moeten sluiten blijft achter. Dat
bleek uit de “witte voetjes actie” die
onlangs is gehouden rond de Asselsestraat.
De politie en de gemeente afdeling openbare orde en veiligheid zoeken een betere
samenwerking met de inwoners van de

De gemeente snoeit het overhangende
openbare groen. Groene erfafscheidingen
die u zelf bezit, zoals hagen of heggen,
vallen onder uw verantwoordelijkheid. Uw
overhangende groen mag geen belemmering opleveren voor een naastgelegen
voetpad. Zeker voor oudere mensen in een
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“Een mens is pas vergeten, wanneer zijn naam is vergeten”

wijk zodat er meer meldingen komen van
mogelijk verdachte situaties. Deze kunnen
altijd gemeld worden via 112. Een belangrijk
verbeterpunt is de informatie-uitwisseling
tussen de politie en de beheerders van
Whats App groepen. De Whats App groepen die bekend zijn bij de wijkraad en de
gemeente waren uitgenodigd voor een
informatie bijeenkomst op 12 maart
jongstleden. In het volgende nummer van
ons Wijknieuws zal een verslag van die
bijeenkomst worden opgenomen. Mocht er
in uw straat een Whats App groep actief
zijn die u bij de gemeente wilt laten registreren meld dat dan bij de secretaris van
de wijkraad op info@wijkraaddesprengen.nl.

Op diverse plekken in Apeldoorn liggen in
het trottoir gedenkstenen. Deze stenen
worden neergelegd ter nagedachtenis
aan Joodse medeburgers, die tijdens de
oorlog zijn weggevoerd en vanwege hun
(vermeende) ras zijn vermoord. Elk individu wordt herdacht op de plek waar hij
of zij gewoond heeft. De gemeente steunt
dit initiatief en stelt de openbare ruimte
hiervoor beschikbaar. In de eerste decennia van de 20e eeuw groeide de Joodse
bevolking van Apeldoorn aanzienlijk
mede door de vestiging van geneeskundige instellingen van het Nederlandse
Jodendom.

Bouwactiviteiten

Vanuit Apeldoorn zijn, naast de bijna 1300
patienten en personeelsleden van het
Apeldoornsche Bosch, ruim 400 Joodse
inwoners weggevoerd naar de vernietigingskampen. Een Joods gezegde luidt:
“Een mens is pas vergeten als ook zijn

Het zorggebouw hoek Sprengenweg/Kon.
Lodewijklaan is door de bouwer opgeleverd
en wordt momenteel ingericht zodat de
bewoners hun intrek kunnen nemen. De
bouwactiviteiten met betrekking tot de
woningbouw lopen nog steeds mooi op
schema. De woningen aan de
Sprengenweg worden naar verwachting in
april/mei opgeleverd. De prognose voor de
andere woningen is dat ze in augustus/
september en november/december klaar
zijn.
Ten behoeve van het nieuwe wijkje aan de
andere kant van de Koning Lodewijklaan,
de zogenoemde Boltlocatie, worden er
rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Er
wordt een parkeerstrook en een nieuw
trottoir aangelegd. De verwachting is dat
dit eind maart gereed zal zijn.

Parkeren op de stoep en op groenstroken,
mag dat?
Op de stoep parkeren is wettelijk verboden,

naam is vergeten”.
De werkgroep Gedenkstenen Joods
Apeldoorn wil door het plaatsen van deze
gedenkstenen ervoor zorgen dat de
namen niet worden vergeten.
De werkgroep wil in enkele jaren tijds alle
adressen, waar deze Joodse Apeldoorners
het laatst hebben gewoond, voorzien
hebben van gedenkstenen. Inmiddels zijn
er, vaak onder grote belangstelling, 145
van de ruim 400 stenen gelegd.
Het leggen van stenen gebeurt in
verschillende steden en dorpen in
Nederland, maar ook elders in Europa.
Daar worden deze stenen Stolpersteine
(struikelstenen) genoemd. De werkgroep
heeft ervoor gekozen om de stenen, die in
Apeldoorn worden gelegd,
“Gedenkstenen” te noemen. Het zijn
zwarte granieten stenen van 10 bij 15 cm
met daarin gegraveerd de naam, de leeftijd, de datum en de plaats van overlijden.
Op 1 maart jongstleden werden in een
plechtige bijeenkomst stenen gelegd op
de Badhuisweg bij de nummers 28 en 58
en in de Hoogakkerlaan bij nummer 75.
De voorzitter en de secretaris van de wijkraad hadden de eer namens de wijk één
van de stenen te mogen leggen.
Voor meer info over de gedenkstenen in
Apeldoorn kunt u terecht op de website
van de werkgroep
https://gedenkstenen-apeldoorn.nl.

maar soms kan het niet anders. Meestal
wordt het gedoogd in de overvolle straten
waar de rijbaan smal is en de parkeermogelijkheden op eigen terrein beperkt zijn.
Houd dan rekening met voldoende ruimte
voor een minder valide met een rolstoel,
mensen met een rollator en ouders met
een kinderwagen. Lukraak auto’s parkeren
in de groenstroken is niet de bedoeling en
kan een boete opleveren. Door op straat te
parkeren wordt de
snelheid op de weg
voor uw deur
verlaagd.

André Staal
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Uitnodiging

Openbare vergadering wijkraad De Sprengen
Het bestuur van wijkraad De Sprengen nodigt u van
harte uit voor zijn jaarlijkse openbare vergadering
op woensdag 8 april 2020 van 20.00 tot ± 20.30
uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Walterbosch,
Mercuriuslaan 35
De agenda van de vergadering luidt als volgt:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering van 03 april 2019*.
De notulen staan op de website.
4. Algemeen jaarverslag over het jaar 2019*.
5. Financieel verslag over het jaar 2019*.
6. Bevindingen en verslag van de kascommissie.
7. Décharge van het bestuur.
8. Benoeming kascommissieleden en reservelid.
9. Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn Rob Jerphanion en André Staal. Zij
stellen zich herkiesbaar. Het bestuur draagt beiden
ter benoeming voor. Mariëlle Kloosterman verlaat
na een zittingsperiode van 5 jaar het bestuur.
Leden van de vereniging kunnen tot vijf dagen vóór
de jaarvergadering kandidaten schriftelijk
aanmelden bij de secretaris.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
De met * gemerkte stukken liggen vanaf 19.30 uur in
de zaal ter inzage.

Na de vergadering zal zo rond 20.45 uur de bijeenkomst worden voortgezet
met een verhandeling van de heer Sander Lubberhuizen, bedrijfsleider van
het Energiepunt Apeldoorn (zie het artikel hieronder). Hij zal u bijpraten over
de jongste ontwikkelingen op het vlak van het verduurzamen en het energieneutraal maken van uw woning en uw vragen op dat vlak beantwoorden.
Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje nog wat
napraten met buurtgenoten, de wijkagent, de stadsdeelmanager en de
verschillende vertegenwoordigers van de politieke partijen.

Van het gas af, hoe doe je dat?
U hoort het op de jaarvergadering
Energiepunt
Steeds meer bewoners van Apeldoorn
beginnen zich af te vragen wat ze aan
moeten met hun huis. Van het gas af,
verduurzamen, isoleren, warmtepomp,
zonnepanelen etcetera. Het duizelt ze.
Daarom heeft de gemeente het
Energiepunt in het leven geroepen. U kunt
met al die vragen terecht aan de Paslaan 1
in het centrum van Apeldoorn, waar
bedrijfsleider Sander Lubberhuizen met
zijn collega’s niet alleen die vragen kunnen
beantwoorden maar ook de verschillende
apparatuur, isolatietechnieken en andere
duurzame toepassingen kunnen laten zien.
Energiecoaches
Voor mensen die niet in de gelegenheid
zijn om zelf naar het Energiepunt te
komen, of die gelijk een advies op maat

willen voor hun woning, zijn er de energiecoaches die gratis advies geven. Om daar
samen met de bewoner de meest logische
stappen om te verduurzamen te bespreken. Een gratis gesprek met zo’n
energiecoach is aan te vragen via de
website www.energiekapeldoorn.nl
Jaarvergadering
Sander Lubberhuizen kan u er alles over
vertellen. Hij zal dat doen op onze
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komende jaarvergadering en wellicht
maakt hij u daarmee enthousiast om eens
een bezoekje te brengen aan het
Energiepunt.

Adres: Paslaan 1, 7311 AH Apeldoorn
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 11.00 - 17.00 uur
Vrijdag
11.00 - 16.00 uur
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Nieuwe Stadsdeelwethouder
Maarten van Vierssen
Foto: Rob Voss

Donderdag 19 december jl. is Maarten van Vierssen
(41) geïnstalleerd als wethouder van de gemeente
Apeldoorn. Hij volgt Mark Sandmann op en heeft
ook dezelfde portefeuille. Maarten wordt dus net
als zijn voorganger stadsdeelbestuurder van
stadsdeel Noordwest. Tijd om even kennis te
maken.
Allereerst gefeliciteerd met je baan als wethouder. Heb
je zin in je nieuwe rol?
“Jazeker, ik werk al jaren met veel enthousiasme mee
aan de ontwikkeling van ‘ons Apeldoorn’. Ik heb dat als
raadslid en fractievoorzitter gedaan en sinds kort als
wethouder. Wel een heel andere rol maar ik heb er erg
veel zin in. Ik wil de komende tijd mijn schouders eronder zetten om Apeldoorn mooier en beter te maken. Ik
vind het een eer om als wethouder voor de inwoners
van Apeldoorn te mogen werken en ook om wethouder van dit stadsdeel te zijn.”
Waar liggen de uitdagingen de komende tijd?
We hebben op verschillende vlakken wat te doen als
Apeldoorn. Los van de financiën hebben we ook een
enorm vraagstuk over duurzaamheid. Grote ambities
die we alleen waar kunnen maken met hulp van ondernemers en inwoners van Apeldoorn. Eerste gesprekken
zijn gevoerd over windmolens, er zijn kaders gemaakt
voor zonneparken, gescheiden afvalinzameling is en
wordt uitgerold in de hele gemeente. Daarnaast
moeten we ook verder met de ontwikkeling van
Apeldoorn, de stad en de dorpen leefbaar en aantrekkelijk houden. Voor inwoners en ondernemers. Dat
betekent dat we de komende jaren moeten investeren.
In goede voorzieningen en ervoor zorgen dat
Apeldoorn een fijne plek is en blijft om te leven.”
Wat wil je als wethouder doen voor de wijken?
Ik wil graag zichtbaar zijn in de wijk waar ik stadsdeelwethouder ben en weten wat er speelt. Ik vind dat je

als bestuurder goed contact moet houden met de
maatschappij. Anders nemen we alleen maar papieren
beslissingen. Via de stadsdeelmanagers horen wij ook
veel en ik spreek hen ook aan als er iets is. Dan komt
het wel weer bij mij terecht.”
Wat zijn je plannen?
“Het wethouderschap is nieuw voor mij. Ik stap op een
rijdende trein en zal ook veel moeten leren. Ik heb
mezelf voorgenomen om na honderd dagen de balans
op te maken en te kijken wat voor mij de belangrijkste
onderwerpen zijn en hoe ik mij daarvoor kan inzetten.
Ik heb er in elk geval alle vertrouwen in en ik weet ook
dat mijn ervaren collega-wethouders met gevraagd en
ongevraagd advies klaarstaan.”
Wat wil je nog kwijt aan de inwoners van Apeldoorn
Noordwest?
“Vooral dat ik mijn best zal doen om zichtbaar te zijn in
de wijk. Ik hoop de komende periode wijkbewoners
ook te ontmoeten, met hen in gesprek te gaan en te
horen wat er leeft in de wijk.”
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Buitengewoon in Apeldoorn

De mannen die Apeldoorn kleur geven

“In het verleden waren de groenvakken
hier wel wat saai”, vertelt Koen. “Er werd
vaak gekozen voor groene, vierkante
vakken met weinig soortenvariatie die
gemakkelijk te onderhouden waren.”
Tegenwoordig is dat anders. De politiek
heeft een bewuste keuze gemaakt en
investeert in onze profilering als groene
stad. Apeldoorn wordt elke dag kleurrijker!
Meer kleur en biodiversiteit
“We passen tegenwoordig veel kleur toe.
Telers van planten weten dat ook en
komen met steeds meer mogelijkheden op
het gebied van sterke en fleurige planten.
Ook speelt biodiversiteit een belangrijkere
rol. We creëren een veilige en comfortabele
leefomgeving voor bijvoorbeeld vogels,
vlinders en egels”, legt Elwin uit.
Beheerbaarheid
Tegelijkertijd wordt het praktische aspect
niet uit het oog verloren. “Zo moet het
onderhoud enigszins beperkt blijven. We
letten bijvoorbeeld altijd op de dichtheid
van de beplanting. Hoe groter de dichtheid,
hoe minder kans onkruid krijgt om te
groeien. Ook is het belangrijk dat de planten tegen bijvoorbeeld strooizout kunnen.”
Zijn de groenvakken eenmaal aangelegd,
dan doen de groenbeheerders er alles aan
ze netjes te houden. “We schoffelen, plukken en harken regelmatig en voeren in het
voorjaar groot onderhoud uit. Groot onderhoud bestaat uit het snoeien en afmaaien
van oude bloemen.”
Uitdaging door diversiteit
Het werk van de groenbeheerder is de laatste jaren alleen maar leuker geworden,
vinden de mannen. Koen vertelt: “We krijgen steeds vaker positieve reacties dat de
groenvakken er zo mooi uitzien. Het valt dus
ook echt op dat we andere keuzes maken
dan in het verleden. We zijn in Apeldoorn
onderscheidend, doordat we veel experi-

Foto: Rob Voss

Fleurige groenvakken, met aandacht
voor biodiversiteit; daarvoor zet een
club van zo’n twintig collega’s zich in
stadsdeel Noordwest iedere werkdag
volop in. Uitvoerder Elwin Masselink en
wijkbeheerder Koen Jager zijn trots op
hun werk. Maar wat houdt hun werk
eigenlijk in en wat is er zo mooi aan? Ze
vertellen er graag over.

menteren. Dit maakt het onderhoud voor
ons uitdagender en dus ook leuker.”
Elwin vult aan “We maken zelf beplantingsplannen, samen met de andere mannen
van Beheer en Onderhoud. En dat doen we
niet alleen op basis van eigen ideeën. Ook
wensen vanuit de bewoners nemen we
mee. In samenspraak beoordelen we de
kwaliteit. Zo is er een aantal participatieprojecten waaraan bewoners actief
deelnemen. Mooie samenwerkingen die
ons werk nog een stukje eervoller maken.”
Beplanting die bijdraagt aan veiligheid
De keuze voor de beplanting in de groenvakken wordt niet alleen gedreven door
kleur, beheerbaarheid of diversiteit. Ook
andere zaken, zoals veiligheid, spelen een
belangrijke rol. Koen: “Langs wegen mag
groen het zicht niet belemmeren, maar
moet het wel de route geleiden. Ook
vinden we het belangrijk dat iedereen zich
veilig voelt op straat en zorgen we ervoor
dat er geen gevaarlijke hoekjes ontstaan,
doordat beplanting het zicht erop
ontneemt.”
Praktijkvoorbeelden
Een bijzonder project dat is uitgevoerd
door de groenbeheerders, is het
Oranjepark. Elwin legt uit: “We hebben
heel goed nagedacht over het soort en de
kleur van de eenjarige beplanting en de
bollen die we gebruiken en hoe dat samenvalt. Daarbij hebben we ons verdiept in de
historie van het park. Zo hebben we ervoor
gekozen om de oorspronkelijke Engelse
landschapsstijl weer meer terug te bren-
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gen. En ik moet eerlijk bekennen dat ik
best trots ben op het eindresultaat.”
Laten zien wat we doen
Deze trots was voor Elwin ook reden om
een eigen Instagram-account te beginnen.
“Daarmee laat ik zien wat voor verhaal er
achter bij wijze van spreken ‘de bloembak
op de hoek’ zit. Want wij doen meer dan
alleen maar schoffelen en harken.

Gemiddeld plaats ik één keer in de week
een foto met een verhaal erbij. Inmiddels
word ik al door een flink aantal inwoners
van Apeldoorn gevolgd en krijgt ik erg
leuke reacties. En ze komen ook wel eens
met ideeën of verbeterpunten. Altijd
vanuit een positieve insteek. Dat waardeer
ik zeer. Wij willen niets liever dan goed
werk afleveren, dus we stellen het erg op
prijs als bewoners met ons meedenken.”
Nieuwsgierig geworden naar wat Beheer
en Onderhoud allemaal doet? Ga dan naar
Instagram en volg @uitvoerder_elwin.
Jeanette van Dijk
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Wijkbewoner aan het woord

Wethouder verrast jubilerende
vrijwilligers begraafplaats
Woensdag 22 januari jl. waren de vrijwilligers van de
begraafplaats Soerenseweg bijeen voor een gezellig etentje in
Le Baffon. Jaarlijks biedt de gemeente hun een etentje aan, als
dank voor al het werk dat zij doen op de algemene
begraafplaats aan de Soerenseweg. Dit jaar met als verrassing
een speciaal bezoekje van wethouder Van Vierssen.
Zo’n twintig mensen komen tussen april en oktober wekelijks bij
elkaar om historische graven schoon te maken, zerken en hekwerken op te knappen en letters te schilderen. Dat doen ze met veel
plezier. Lekker in de buitenlucht, nuttig werk en het is nog gezellig
ook!
Graven herstellen dankbaar werk
De een maakt zerken schoon, de ander zwart letters en versieringen. Er is een ploeg die hekwerken ontroest, repareert en weer een
stralende zilveren kleur geeft. Een paar specialisten kunnen zelfs
de vroeg twintigste-eeuwse graftrommels repareren, waarvan er
nog een stuk of
tien te vinden zijn
op deze historische,
monumentale
begraafplaats.
Kortom, heel nuttig
en bevredigend
werk.

Het gaat om oude graven, waarvan geen nabestaanden meer zijn
om ze te onderhouden, of waarvan de nabestaanden te oud zijn
om dat nog zelf te doen. Dat levert af en toe ontroerende taferelen
op van dankbare familieleden – en soms ook een lekkere traktatie
tijdens de koffiepauze.
Wethouder reikt speldjes uit
De vrijwilligersgroep doet dit bijzondere werk al tien jaar. Dat was een
mooie aanleiding voor de gemeente
om hen nog eens extra te bedanken.
Wethouder Maarten van Vierssen,
die ‘Erfgoed’ in zijn portefeuille heeft,
kwam persoonlijk naar Le Baffon om
de jubilerenden toe te spreken. En
dat niet alleen: iedere vrijwilliger ontving als blijk van waardering
het speciale Apeldoorn-speldje. Een mooie verrassing en een
letterlijke opsteker.
Benieuwd geworden naar dit bijzondere vrijwilligerswerk? Wij
verwelkomen graag nieuwe vrijwilligers. Begin april – als de
temperatuur goed is en het niet regent – starten we weer. Kom
gerust eens kijken op woensdagmiddag, of neem contact op met
info@wijkraaddesprengen.nl
Jenny Mateboer

Ken uw wijk
De opgave in Wijknieuws 72 was wat moeilijker. We hebben
3 reacties ontvangen die alle drie goed waren. Het bestuur
heeft geloot en de winnaar van de cadeaubon van 20 euro is
geworden

Petra van As, gefeliciteerd!
Deze foto werd gemaakt bij het monument met de twee hoeden
en is een deel van een esdoornblad waarop het monument staat.
Het Nationaal Canadees
Bevrijdingsmonument is een
oorlogsmonument in
Apeldoorn, dat werd gemaakt
door Henk Visch. Het monument werd door prinses
Margriet op 2 mei 2000
onthuld en staat in een rechte
lijn richting Ottawa (Canada).
In Ottawa staat een tweede
exemplaar, in een rechte lijn
naar Apeldoorn. Het monument in Canada werd in 2002 door prinses Margriet onthuld.
Het gedenkteken verbeeldt de bevrijding van Nederland door de
Canadezen. De twee hoeden geven uitdrukking aan de vriend18
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schappelijke band die is ontstaan tussen Nederland en Canada. De
'Maple Leaf' is het nationale symbool van Canada. De ontwerper
van het monument wilde met het beeld een aantal tegenpolen
uitdrukken: de vreugde over de bevrijding tegenover het verdriet
over het verlies van zoveel levens, vrede tegenover oorlog, verwelkomen tegenover afscheid, het verleden tegenover de toekomst en
Canada tegenover Nederland. Achter het beeld liggen twee betonnen blokken met de tekst "Canada" en "Nederland". In Canada
bevindt zich in Dow's Lake een bronzen replica van het monument.
Wie van u weet waar wij dit
keer de foto hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk op 15 mei
2020. 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
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Pedicurepraktijk Reijerman
Le Salon Tamara heet u hartelijk welkom!
Kapsalon
Schoonheidssalon
Make -up

Hét adres voor het behandelen van

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

•
•
•

Likdoorns en eeltplekken
Schimmel- en ingroeiende nagels
Diabetische, reumatische en medische
voetbehandeling
Oncologisch voetbehandeling
Wellness en cosmetische voetbehandelingen
Hoogakkerlaan 2, 7314 EL Apeldoorn
T 06 - 13 42 83 41 • E pedicurereijerman@live.nl
W www.pedicurereijerman.nl
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