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Na een lang jaar van opbeurend bedoel-
de berichten over stippen op de horizon 
en licht aan het eind van de tunnel lijkt 
het er nu dan toch echt van te komen. 
De samenleving gaat steeds meer van 
het slot en het lijkt er zelfs op - als u dit 
stukje leest is dat wellicht al realiteit - 
dat de versoepelingsmaatregelen in een 
versnelling komen. De pech die we daarbij 
hebben is het slechte voorjaar. Althans tot 
het moment waarop we dit Wijknieuws 
aan het samenstellen zijn. Immers, het 
coronavirus schijnt als alle virussen beter 
te gedijen naarmate de temperatuur lager 
is. Ikzelf ben geneigd die pech te relati-
veren vanuit de gedachte dat, als je dan 
toch een keer een minder goed voorjaar 
moet ondergaan, je dat het best kan doen 
als er toch al weinig mogelijkheden zijn 
om erop uit te trekken. Maar goed, ande-
ren zullen daar ongetwijfeld een andere 
theorie op loslaten.
Wat die coronapandemie ons wat mij 
betreft duidelijk maakt is, hoe weinig we 
eigenlijk nog van natuurverschijnselen 
weten. Natuurlijk, de snelle ontwikkeling 
van goedwerkende vaccins is wetenschap-
pelijk een prestatie van formaat en helpt 
ons de goede kant op. Maar hoe kan wor-
den verklaard dat het virus per individu 
heel verschillend kan uitpakken? Iedereen 
kent waarschijnlijk wel het voorbeeld van 
een 70’er die na besmetting een paar 
dagen liep te kuchen en vervolgens weer 
over ging tot de orde van de dag. Terwijl 
er 40’ers en 50’ers zijn wier leven na 
besmetting langdurig ontwricht is. Terwijl 

er geen sprake is van wat ‘onderliggend 
lijden’ wordt genoemd.
Op bladzijde 17 treft u het aangrijpende 
verhaal aan van een mede-wijkbewo-
ner die tot de laatstgenoemde categorie 
behoort. Als redactie stellen wij het zeer 
op prijs dat hij zijn verhaal met ons heeft 
willen delen en wij wensen hem heel veel 
sterkte toe en een voorspoedige genezing.

In het vorige Wijknieuws 
berichtten wij u dat er 
een aantal besluiten 
moesten worden geno-
men die onder normale 
omstandigheden op de 
Jaarvergaderingen 2020 en 2021 aan u 
zouden zijn voorgelegd. Wij hadden die 
besluiten op een rij gezet met verwijzing 
naar de betreffende documenten op onze 
website. U werd daarbij uitgenodigd te 
reageren als u vragen of opmerkingen 
over die stukken had. We hebben een 
aantal reacties binnengekregen die alle-
maal instemming met de voorgestelde 
besluiten inhielden. Daarom beschouwen 
we als bestuur van de wijkraad die 
besluiten als vastgesteld.

 

Rob Jerphanion

Van de voorzitter
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Dat de verhalen voor dit Wijknieuws 
soms gewoon op straat te vinden zijn 
bleek onlangs weer eens toen onze voor-
zitter op de hoek van de nieuwe Berg en 
Boschweg (Julianakwartier) en de Koning 
Lodewijklaan een praatje maakte met 
een dame die hij daar aantrof.

Zij bleek Rianne Oude Nijeweme te he-
ten. Ze vertelde, dat ze was geboren en 
opgegroeid op de plek waar we stonden. 
Haar vader dreef een kruidenierszaak op 
de plaats waar nu een mooie, nieuwe 
vrijstaande woning is gebouwd. Ze woon-
den met het gezin achter de winkel. Zij 
was de oudste van drie dochters.
Zij vertelde hoe ze op straat speelden en 
daarbij altijd rekening moesten houden 
met de frequent passerende treinen 
van de Koningslijn. En hoe ze de hoge 
zusterflat hadden zien bouwen waardoor 
de doorgaande functie van de Berg en 
Bosweg was komen te vervallen. Haar 
jongere zus Yvonne had daarover al eens 
een stukje geschreven in het blad van 
de Vereniging Oud Apeldoorn. Dat stukje 
hebben we hieronder afgedrukt.
Rianne zei ook nog dat de straat in haar 
tijd Berg en Bosweg heette. Zonder ch dus.
Over die schrijfwijze valt van alles te 
zeggen. Onze mede-wijkbewoner René de 
Cocq heeft dat gedaan in het boekwerk-
je, dat we indertijd hebben uitgegeven 
ter gelegenheid van het 25-jarige jubi-
leum van onze wijkraad. Ook dat stukje 
kunt u hieronder nog eens lezen.

Artikel van Yvonne in Oud Apeldoorn 
Actueel
Van familie kreeg ik het tijdschrift Oud 
Apeldoorn Actueel (juni 2016) opgestuurd 
met daarin een artikel over de Berg en 
Bosweg. Een verhaal, waarin onder andere 
kruidenier Oude Nijeweme ter sprake komt. 
Mijn vader. Allerlei herinneringen kwamen 
op dat moment bij mij naar boven. Ik vond 
het leuk om deze op papier te zetten en te 
delen met de lezers van dit blad.

Mijn ouders komen allebei uit De Lutte, 
een dorp in Twente aan de Duitse grens. 

Mijn grootvader van vaders kant had 
daar een kruidenierswinkel, die inmid-
dels door een broer van mijn vader werd 
gerund. Mijn ouders hebben toen, begin 
jaren 50, de kruidenierswinkel op de Berg 
en Bosweg 18 (hoek Koning Lodewijklaan) 
in Apeldoorn overgenomen van de familie 
Blauw (of Blaauw). 

Ongetrouwd 
Ze waren toen nog niet getrouwd en om-
dat het in die tijd niet geoorloofd was om 
dan onder één dak te slapen sliep mijn 
moeder bij de buren. Het water, waar ze 
zich ‘s morgens mee kon wassen, stond 
klaar in een emmer. Maar in de koude 
maanden moest ze, voordat ze zich kon 
wassen, eerst het ijs aan de kant schui-
ven. In 1953 zijn ze getrouwd en in zeven 
jaar tijd werden er drie dochtertjes ge-
boren. Mijn vader was meestal onderweg 

Berg en Bos(ch)weg
De historie van een straatnaam

bron: Coda archief

om de klanten de bestelde boodschappen 
te bezorgen en mijn moeder stond in de 
winkel, met een winkelmeisje, en zorgde 
voor de kinderen. Voor het huishoudelijke 
werk kwam er een werkster. Het contact 
met de klanten vonden mijn ouders het 
leukst. Jaren later heeft mijn moeder ver-
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teld dat ze ook graag bestellingen rond 
had willen brengen. Op maandag kwam 
er een vrachtwagen waar, in mijn ogen, 
enorme containers met kruidenierswaren 
uit kwamen. Ons dagelijks brood kwam 
van bakker Jan Gerrits aan de overkant 
van het spoor. Groente en fruit kwamen 
van groenteboer Dicou en voor kaas 
en melk gingen we naar zuivelwinkel 
Beunk, beiden aan de Sumatralaan. Toen 
we groot genoeg waren moesten we op 
woensdagmiddag folders van de winkel 
rondbrengen in de flat tegenover het 
zusterhuis.

Tamboer 
Af en toe mochten we (hoewel we zelf 
snoep verkochten) voor een dubbeltje 
snoep halen bij de winkel van Tamboer 
met rookwaren en een snoepafdeling, 
hoek Hoogakkerlaan/Sumatralaan. Me-
neer Tamboer had maar één arm. Op de 
plaats waar een hand hoorde te zitten 
zat meestal een haak.  Op de toonbank 
stonden een heleboel bakjes met allerlei 
soorten snoep en drop. Wat we erg 
lekker vonden was het stroopsoldaatje, 
waar we een puntje aan zogen en dan 
prikten we in elkaars arm om te zien wie 
het scherpste puntje had. Als het warm 
weer was kregen we soms een in de 
lengte doorgesneden Cornetto-ijsje. 

Achter onze winkel kwam eerst het 
woonhuis met daarachter het magazijn 
waar de kruidenierswaren opgeslagen 
lagen, waaronder ook schoonmaak-
middelen. Tegenwoordig worden deze 
middelen hoog weggezet voor grijpgra-
ge handjes, maar dat was bij ons niet 
mogelijk. Mijn moeder zei gewoon dat 
we daarvan af moesten blijven, dat het 
geen limonade was. En we bleven eraf. 
Wij konden daar heerlijk spelen. Ik kan 
mij herinneren dat mijn jongste zusje en 
ik daar wedstrijdjes deden, zij op haar 
driewieler en ik op de step. Buiten spelen 
kon ook, ruimte genoeg, we hadden een 
grote tuin die ook diende als opstelplaats 
voor de kratten met lege flessen. 

Breien 
Het was mijn ouders al jaren bekend dat 
ze daar uiteindelijk weg zouden moeten 
omdat er een zusterflat gebouwd ging 
worden ten behoeve van het Juliana Zie-
kenhuis. Dit was ook de reden om andere 
inkomsten te genereren, wat gebeurde in 

de vorm van een ‘breierij’.
Mijn vader breide op een elektrische 
en een handbreimachine wollen lap-
pen, waarna mijn moeder er truien van 
naaide. De verkoop van truien verliep 
voorspoedig.
In 1967 kwam er nog een inkomsten-
bron bij: mijn vader ging in Apeldoorn 
en omgeving warmedrankenautomaten 
exploiteren in scholen. Deze werkzaam-
heden hadden ze graag voortgezet maar 
in september 1968 werd mijn vader ziek 
en in januari 1969 is hij overleden. In fe-
bruari zou hij 51 jaar geworden zijn. Een 
grote klap voor het gezin waar moeder 
achterbleef met 3 kleine kinderen van 14, 
9 en 6 jaar.
De winkel heeft mijn moeder nog een 
jaar gehad, waarna we zijn verhuisd. 
Mijn moeder heeft mijn vaders werk met 
de warmedrankenautomaten nog jaren 
met plezier voortgezet.

Bos of Bosch?
De namen Bosweg en Boszichtlaan werden vroeger anders gespeld: Bosch-
weg en Boschzichtlaan. Dat is na de oorlog veranderd, toen de ch in dit soort 
constructies werd afgeschaft in de officiële spelling. Maar die ch duikt ook 
tegenwoordig nog herhaaldelijk op, waarschijnlijk vanwege een (modieus?) 
gevoel van nostalgie. 
Het Kristalbad bijvoorbeeld kreeg zijn oude naam Boschbad terug, compleet 
met ch. De naam Walterbos (die ook vroeger lang niet altijd met ch werd ge-
speld) kennen we tegenwoordig alleen nog maar als Walterbosch (met vesti-
gingen van de Belastingdienst en het Veluws College, en het woonzorgcentrum 
tussen Schuttersweg en Mercuriuslaan).
Aardig is dan weer, dat de naam van park Berg & Bos, zoals die te lezen valt op 
de vernieuwde toegangspartij aan de J.C. Wilslaan, gewoon Berg & Bos is, en dat 
dat al in de jaren dertig zo was, getuige oude foto’s. Het nieuwe restaurant in 
park Berg & Bos heet trouwens, weer lekker nostalgisch, ‘De Boschvijver’…
De woonwijk Berg en Bos werd vroeger wel degelijk als Berg en Bosch geschre-
ven, en er waren ook gebouwen die die naam voerden, mét ch. Er bestaat 
trouwens ook een oude plattegrond waarop de naam Bosweg ten oosten van 
de Jachtlaan met ch wordt gespeld en ten westen zonder. 
Het wachten is, vermoeden we, op het moment dat Apeldoorn zijn gevoel voor 
nostalgie ook hier tot uitdrukking brengt in het aanpassen van alle straatna-
men naar de spelling van vroeger. Dan hebben we weer Boschweg en Bosch-
zichtlaan. En misschien ook weer Soerenscheweg.

Droevig nieuws
Terwijl wij als redactie bezig waren met de voorbereiding van dit artikel in Wijk-
nieuws bereikte ons het droevige nieuws dat Rianne Sterckel-Oude Nijeweme 
begin april op 66-jarige leeftijd na een kort ziekbed is overleden. Wij wensen 
haar echtgenoot Edwin Sterckel en haar overige familie veel sterkte toe bij het 
dragen van dit verlies.



6 juni 2021 De Sprengen

KDV, PSZ en BSO Tesselschadelaan
Tesselschadelaan 2 
7314 LL Apeldoorn

Waarom kiezen voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van BLOS?

 Veilige, liefdevolle omgeving

  Talenten ontdekken 

 Uitdagende activiteiten en uitstapjes 

 Avontuurlijke speelhoeken en tuinen

 Gezonde voeding

 Samenwerking met scholen

  Foto’s en berichten via de ouderapp

  De kinderkapper en fotograaf

  Open tijdens schoolvakanties 

KDV en BSO (7+) Staringlaan
Staringlaan 53  
7314 LL Apeldoorn

 Elke dag een avontuur bij BLOS!
Kijk op blos.nl

085 732 63 90oudersupport-apeldoorn@blos.nl 

Voorheen Snoopy en Woodstock.

Omdat elk mens uniek is

Afscheidshuys Kramer
Soerenseweg 71, 7314 JE Apeldoorn
Tel. 055-206 99 99  
E-mail kantoor@kramerbv.nl

www.uitvaartverzorgingkramer.nl 

Uitvaartbegeleiding 
met liefde en aandacht.
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Bij het schrijven van deze stukjes voor de 
wijkraden vraag ik me steeds af wat een 
onderwerp zou kunnen zijn dat enigszins 
actueel is en dat voor velen interessant 
zou kunnen zijn. Voor het onderwerp van 
dit stukje werd ik aan het denken gezet 
door de publicatie van het onderzoek naar 
het thema veiligheid. Aan dit onderzoek 
namen afgelopen najaar bijna 2500 leden 
van het gemeentelijk bewonerspanel deel. 

De korte conclusie is: over het alge-
meen voelen Apeldoorners zich best 
veilig en zij geven het rapportcijfer 7,7 
voor de veiligheid in de buurt. Er werd 
in dat onderzoek ook gevraagd naar de 
bekendheid met gemeentelijke meldpun-
ten. En wat me daarbij opviel was dat 
een belangrijk meldpunt, het meldpunt 
Woonoverlast, maar weinig bekend is. 
Bijna 80% van u heeft er nog nooit van 
gehoord. Daarmee had ik het onderwerp 
voor dit stukje te pakken! Met dank aan 
mijn collega van het team Woonoverlast 
voor zijn inbreng.

Vormen van overlast: welke zijn er?
Bij de gemeente Apeldoorn kun je verschil-
lende vormen van overlast melden. Dit kan 
bij overlast in de openbare ruimte maar 
ook bij een burenconflict kunt u bij de 
gemeente een melding doen. Hiervoor zijn 
verschillende meldformulieren beschikbaar.
Bij overlast in de openbare ruimte kunt u 
denken aan overlast zoals hondenpoep, 
een losse stoeptegel, afval, verlichting, 
zwerffietsen, hangjongeren of overlast door 
te hard rijdende of verkeerd geparkeerde 
voertuigen. Naast de overlast in de open-
bare ruimte kunt u ook overlast ervaren 
van uw buren. Uw buren veroorzaken 
bijvoorbeeld geluidsoverlast, stankoverlast 
of maken u het leven zuur door pesterijen. 
Op de website van de gemeente Apeldoorn 
kunt u deze overlast melden.

Van de stadsdeelmanager

Overlast? Meld het bij de gemeente!

Online melden
Wilt u een melding doen van overlast in 
de openbare ruimte? Dan kunt u hiervoor 
een melding maken bij de buitenlijn. Dit 
kan online via www.apeldoorn.nl/buiten-
lijn. Bij spoed kan dat ook telefonisch via 
14 055

Heeft u een conflict met uw buren en 
wilt u van de gemeente weten hoe u dit 
het beste kunt aanpakken? Bekijk dan 
de tips op de website van de gemeen-
te Apeldoorn www.apeldoorn.nl/over-
last-in-de-woonomgeving. Komt u er met 
de buren niet uit en blijft de overlast 
doorgaan? Vul dan het meldformulier in. 
Een medewerker van het team Woon-
overlast neemt uw melding vervolgens in 
behandeling.

11 

 

Verandering veiligheid in eigen buurt in afgelopen jaar 2018 
 veiligheid eigen buurt in het afgelopen jaar 

bewonerskenmerk veiliger onveiliger 
geen 

verandering weet niet totaal 
18-39 jaar 4% 15% 68% 13% 100% 
40-54 jaar 2% 22% 67% 10% 100% 
55-64 jaar 4% 15% 76% 5% 100% 
65 jaar en ouder 3% 12% 79% 6% 100% 
man 3% 18% 73% 7% 100% 
vrouw 4% 14% 71% 11% 100% 
totaal gemeente Apeldoorn 3% 16% 72% 9% 100% 
  
Verandering veiligheid in eigen buurt in afgelopen jaar 2020 
 veiligheid eigen buurt in het afgelopen jaar 

bewonerskenmerk veiliger onveiliger 
geen 

verandering weet niet totaal 
18-39 jaar 5% 20% 65% 9% 100% 
40-54 jaar 3% 26% 65% 6% 100% 
55-64 jaar 3% 20% 72% 4% 100% 
65 jaar en ouder 2% 11% 82% 5% 100% 
man 4% 21% 70% 6% 100% 
vrouw 3% 18% 72% 7% 100% 
totaal gemeente Apeldoorn 3% 19% 71% 7% 100% 
  

 

Overlastgevende zaken in de woonomgeving (zie bijlage 8, pagina 22) 
Het voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving, zodanig dat niet meer dan 10% van de 
bevolking sociale overlast ervaart en de incidenten sociale kwaliteit gelijk blijven of verminderen, is als doel 
geformuleerd in het Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn 2019-2022. Het gaat dan om ervaren overlast op 
één of meer van de vijf volgende vormen: woonoverlast, burengerucht, overlast gerelateerd aan overspannen 
personen, drank- en drugsoverlast en overlast van zwervers en verslaafden. Net als in de vorige metingen 
is aan de leden van het Bewonerspanel gevraagd van welke van deze vijf zaken ze in hun woonomgeving 
overlast ervaren. 
 
In 2020 wordt net als in 2018 op twee van de vijf genoemde zaken aan het doel (max. 10%) voldaan: overlast 
gerelateerd aan overspannen personen (7%) en overlast van zwervers en verslaafden (9%). Bij de meting 
in 2016 bleef alleen overlast door overspannen personen beneden de norm. Net als in 2016 en 2018 wordt 
de gestelde 10%-norm ruim overschreden in het geval van woonoverlast (17%) en burengerucht (21%). 
Drank- en drugsoverlast laat een significante afname zien van 20 procent in 2016 naar 13 procent in 2018, 
maar is in 2020 weer toegenomen (18%). 
 

 
 
Woonoverlast wordt in 2020 het meest ervaren in de stadsdelen Zuidoost (20%) en Noordoost (19%), het 
minst in Dorpen (12%). Burengerucht wordt het meest ervaren in stadsdeel Zuidoost (26%), het minst in 
Dorpen (17%) en Binnenstad (18%). Binnenstad steekt qua drank- en drugsoverlast (38%) en overlast van 
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We realiseren ons dat we zeker niet altijd 
alle problemen kunnen oplossen. 
Samenleven in een buurt is mensenwerk. 
Maar met de tips op onze website kunt 
u wellicht uw voordeel doen. En als u er 
onverhoopt toch niet uitkomt, 
is het goed te weten dat u een 
melding kunt doen.
 

Wim Bergink
Gebiedsmanager 

Noordwest

w.bergink@apeldoorn.nl
06 54368244

twitter @055Noordwest
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Apenheul viert dit jaar haar 50-jarig 
bestaan. Dit normaliter drukbezochte 
attractiepark ligt in het werkgebied van 
de wijkvereniging Berg en Bos, maar ook 
als wijkraad De Sprengen hebben we een 
regelmatig en goed contact met de lei-
ding van het park. Het overleg gaat dan 
vaak over praktische zaken als het af-
wikkelen van de verkeersstromen en het 
parkeren. Maar afgezien van af en toe 
wat ongemakken die samenhangen met 
de grote toestroom van bezoekers zijn 
we als wijkraad trots op zo’n prachtig 
instituut als buurman. Daarom geven we 
als redactie Apenheul graag de gelegen-
heid ons hieronder bij te praten over de 
laatste ontwikkelingen in het park. 

Apenheul is al 50 jaar hét leukste dagje 
uit tussen de loslopende apen! Een be-
zoek aan Apenheul is altijd een feestje, 
maar dit jaar nog eens extra leuk. We 

bestaan dit jaar 50 jaar en dat vieren we 
met  leuke activiteiten! Ontdek bijvoor-
beeld het vernieuwde huis van Naaap 
waarin kinderen alles spelenderwijs leren 
over apen. We blikken ook op verschil-
lende plekken in het park terug naar het 
verleden. Wat was er vroeger op de plek 
van het huidige wolapenverblijf en weet 
jij wanneer de eerste gorilla’s naar Apen-
heul zijn gekomen? Je ziet het allemaal 
in de 50 jaar Apenheul Expo!

Geboortes
Ons jubileumjaar begon met de geboor-
te van een bonobobaby op 16 februari. 
Het is een meisje en ze heeft de naam 
Neje gekregen. Dit betekent sneeuw. 
Ook werd de 50e gorillababy in Apen-
heul geboren! Gorilla Gyasi beviel op 
21 februari van een gezonde zoon. De 
kleine heeft, via een naamverkiezing, 
de naam Kiango gekregen. De betekenis 

van zijn naam is ‘licht’. De gorillababy 
is een lichtpuntje in deze tijd van de 
pandemie. En de geboorte van deze eer-
ste nakomeling van Bao Bao is ook een 
groot lichtpunt voor het soortbehoud. 
Kom snel op kraamvisite! 

Nieuwe apensoort
Er is ook een nieuwe apensoort in Apen-
heul te zien: de manteltamarin! Als je 
door het nieuwe, door Prinses Margriet 
geopende, dwergapengebied wandelt 
kom je ze tegen. Je loopt eerst langs het 
grootste insectenhotel ter wereld en van-
uit daar loop je zo het dwergapengebied 
in. De manteltamarins delen het verblijf 
met rode titi’s, witgezichtsaki’s, en een 
zilveroeistiti. Even uitrusten? Dat kan op 
het mooie terras van het nieuwe restau-
rant de Apegaap terwijl de kinderen de 
aap uithangen in de megagrote gorilla-
kop in één van de vele speeltuinen. 

Apenheul 50 jaar!

Alle dagen open
In 2021 is Apenheul tot 

november dagelijks geopend, 
ook op feestdagen. Kijk op 
apenheul.nl voor de actuele 

openingstijden.
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Help de Javaanse 
langoeren aan een 
nieuw verblijf
Stichting Apenheul heeft vorig jaar 
vanwege alle coronamaatregelen 
een lastig jaar gehad en ook dit 
seizoen begon anders dan gepland. 
Apenheul is een stichting en krijgt 
geen structurele subsidies. Dit be-
tekent dat we inkomsten vanuit het 
park nodig hebben om te kunnen 
investeren in nieuwe dierverblijven. 
De Javaanse langoeren in Apenheul 
kunnen heel goed een nieuw verblijf 
gebruiken en daarom hebben ze 
jouw hulp hard nodig! 

Doneer eenmalig een 
bedrag naar keuze of 

word Vriend van 
Apenheul. 

Ga naar 
apenheul.nl/steun-ons

Nieuwsgierig
geworden? 

Slinger snel naar 
Apenheul 

en feest met 
ons mee! 
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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
Digitaliseer nu uw Super 8mm fi lm, Video of Dia’s voor het te laat is

Wij weten hoe kostbaar uw
beeldmateriaal is.

Dehnen-Producties
Digitaliseren van uw beeldmateriaal

Adres Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT Apeldoorn
Telefoon (055) 3 550 450 • E-mail info@vanvlietmakelaardij.nl
Website vanvlietmakelaardij.nl 

Bent u op zoek naar een nieuwe woning in Apeldoorn? Of wilt u een 
woning taxeren of verkopen? De ervaren en betrokken makelaars bij 
Van Vliet Makelaardij O.G. kennen de Apeldoornse huizenmarkt als geen 
ander. Neem contact met ons op en ervaar het zelf!

ONZE PLUSPUNTEN
+  Scherpe en heldere tarieven
+  Professionele en duidelijke presentaties
+  Persoonlijke aandacht en regelmatig contact
+  Full service dienstverlening
+  Gratis waardebepaling

ALTIJD THUIS IN ÚW WIJK!

136098 ADV VVM 90x130 FC.indd   1136098 ADV VVM 90x130 FC.indd   1 26-03-2021   12:2926-03-2021   12:29

Een huishoudelijke, tuin of klus hulp nodig? 

 
Diensten voor thuis is een initiatief gestart om deze hulp voor 
senioren socialer en prijsvriendelijker te maken. Wij rekenen 
namelijk maar € 17,95 per uur voor een huishoudelijke hulp. 
Voor onze Klussendienst en het doen van Tuinonderhoud 
rekenen wij € 19,50 per uur.   
 
Goed om te weten: 
- u krijgt een vaste, betrouwbare en gescreende hulp 
- er zijn geen lidmaatschapskosten 
- er zijn geen opzegtermijnen of kosten 
- u betaald veilig achteraf middels een factuur    
- minimale afname 2 uur per keer 
 

Heeft u de hulp van diensten voor thuis nodig? Wij maken 
graag en geheel vrijblijvend een afspraak om de 
mogelijkheden te bespreken.  
 
Mathijs van der Zande       &         Henk van Veldhuizen 

 
 
 

       Diensten voor thuis  
            055-3030628                 
 info@dienstenvoorthuis.nl   
 www.dienstenvoorthuis.nl 
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Op de opgave in Wijknieuws 77 hebben 
we 6 reacties ontvangen die allen goed 
waren. Zoals gewoonlijk heeft de redac-
tiecommissie geloot en de winnaar van 
de cadeaubon van 25 euro is geworden

Alie Kelholt-Krips gefeliciteerd!

Deze foto werd 
gemaakt van een 
insectenhotel aan 
een gevel aan de 
Boszichtlaan.

Insecten: vindt u ze ‘eng’ of ‘vies’ en wilt 
u ze liever niet in de buurt hebben? Toch 
gaat er een fascinerende wereld achter 
schuil. Insecten zijn onmisbaar in de 
natuur en dus ook in uw tuin. Lieve-
heersbeestjes en gaasvliegen bijvoor-
beeld helpen u de strijd tegen luizen te 
winnen en bijen zijn behulpzaam bij de 
bestuiving van uw planten, kruiden en 
fruitbomen.

Insectenhotels zijn speciaal ontwikkeld 
voor bijvoorbeeld vlinders en andere 
insecten zoals bijen, lieveheersbeestjes, 
en nog veel meer. Elk huisje is geschikt 
voor verschillende soorten insecten of 
een combinatie daarvan. Kortom: een 
insectenhotel is leuk, maar ook een 
nuttige toevoeging aan uw tuin voor alle 
insecten!

Een insectenhuis kunt u aan de gevel 
van het huis of aan de schuur hangen. 
Hang het op een zonnige plek, goed in 
het zicht zodat de insecten het gemakke-
lijk kunnen vinden en er ook gemakkelijk 
in en uit kunnen vliegen.

Wie van u weet waar wij dit keer 
de foto hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk op 31 augustus 
2021. U kunt hiervoor mailen naar het 
secretariaat van de wijkraad, info@
wijkraaddesprengen.nl, onder vermelding 
van uw naam en adres. Onder de goede 
inzenders wordt wederom een cadeau-
bon van 25 euro verloot.

Joyce Snel

Ken uw wijk
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Bij Samen055 kunt u als inwoner van Apeldoorn terecht met 
vragen op het gebied van welzijn, opgroeien en opvoeden, werk 
en geld of zorg. Medewerkers van Stimenz, MEE, Don Bosco, 
het CJG en de gemeente staan klaar om te ondersteunen. 
Een afspraak maken met een van de organisaties van Samen055 
kan telefonisch of via onze website. Samen055 is in vier locaties gevestigd: 

Samen055          Noord   Zilverschoon 4 Apeldoorn 
Samen055          Oost      Violierenplein 101 Apeldoorn
Samen055          West      Molenstraat-Centrum 1 Apeldoorn 
Samen055          Zuid     1e Wormenseweg 460 Apeldoorn 

Door de Coronamaatregelen zijn er op dit moment helaas geen inloopspreekuren 
op de locaties en kunnen niet alle activiteiten doorgaan. Om die reden boren de 
collega’s van Samen055 met en voor u als inwoners in uw wijken en buurten alle 
creativiteit aan om tot andere vormen van contact en oplossingen voor vraagstuk-
ken te komen. 

Mocht u ondersteuning nodig hebben: meer informatie over Samen055 is te vinden 
op www.apeldoorn.nl/samen055.
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De vijver in park Berg en Bos is in de win-
termaanden flink onderhanden genomen: 
de sliblaag is verwijderd en de wanden 
van de vijver zijn weer waterdicht. Dat 
was nodig om het natuurlijk evenwicht 
van de bosvijver te herstellen. 

Geschiedenis
De vijver bestaat al heel wat jaren. In 
1932 is hij aangelegd en werd toen door 
grondwater gevoed. Door daling van de 
grondwaterstand was het noodzakelijk om 
in 1973 de vijver te voorzien van een folie, 
afgedekt met een dikke laag zand. Nu, 47 
jaar later, heeft men de sliblaag die in al 
die jaren is ontstaan verwijderd en zijn 
de wanden van de vijver weer waterdicht 
gemaakt.

Natuurlijk evenwicht
De uitbraak van blauwalg een aantal 
jaren geleden duidde op het verstoorde 
natuurlijk evenwicht. Er is toen uitgebreid 
onderzoek gedaan naar waterbodem en 
diktes van de sliblagen. De sliblaag op de 
bodem van vijver bleek mede de oorzaak 
van de blauwalgenbloei. Een overmaat 
aan fosfaat zorgde voor extreme groei van 
allerlei soorten algen en wieren in het 
water. Doordat er veel karpers in de vijver 
zwommen werd het slib op de bodem 

omgewoeld waardoor de fosfaten in de 
‘waterkolom’ terecht kwamen. In decem-
ber afgelopen jaar is een dikke sliblaag 
van ca 1.500 kubieke meter verwijderd.

Flora en fauna
Voorafgaand aan de werkzaamheden 
heeft er een flora- en fauna-onder-
zoek plaatsgevonden. Daarbij zijn geen 
beschermde dier- en plantensoorten 
aangetroffen. Er werd gewerkt volgens de 
gedragscode Wet Natuurbescherming voor 
waterschappen. Daarin staan de voor-
waarden beschreven waaronder het werk 
mag worden uitgevoerd.

Onderhoud
Oorspronkelijk stond het groot onder-
houd al in 2019 gepland. Net als talloze 
andere baggerwerkzaamheden in ons land 
is vorig jaar ook dit project stil komen 
te liggen vanwege de stof(groep) PFAS. 

Het afgelopen jaar is de norm verruimd 
waardoor grond en slib met PFAS mochten 
worden afgevoerd en verwerkt.

Vissen
De bosvijver stond bekend om het aantal 
karpers. Voor de werkzaamheden zijn de 
karpers uit de vijver verwijderd. Inmiddels 
zwemt er weer een aantal karpers rond. 
Nieuwe soortgenoten worden niet actief 
uitgezet. Misschien wel andersoortige vis-
sen, zoals blauwwindes of zilverwindes.

Bron: gemeente Apeldoorn

Wijkraadswerk

Actuele zaken

Renovatie bosvijver in park Berg en Bos
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Glasvezelnetwerk
In de afgelopen maanden zullen u de 
werkzaamheden in de verschillende stra-
ten voor de aanleg van het glasvezelnet-
werk niet ontgaan zijn. Het vergt steeds 
enkele dagen om de kabels in de grond 
te krijgen. Waardering voor deze harde 
werkers! Het valt niet te voorkomen dat 
deze werkzaamheden sporen achterlaten. 
Wanneer sprake is van echt slechte afwer-
king kunt u dat melden bij de buitenlijn 
(www.apeldoorn.nl/buitenlijn).

Buurtbus
Soms worden zaken niet zo snel gereali-
seerd als aanvankelijk de gedachte was. 
Zo ook met het opstarten van de buurt-
bus. De route ligt vrijwel vast en er zijn 
concept-dienstregelingen opgesteld. De 
buurtbus krijgt de naam “Buurtbus Berg 
en Bos” en in de dienstregeling wordt 
het buslijn 512. Op dit moment lijken 
bijna alle signalen op groen te staan en 
zal er na de zomervakantie gereden gaan 
worden.

Soerenseweg
Bewoners van de Soerenseweg, tussen de 
Robijnstraat en de Koning Lodewijklaan, 
zijn in februari jl. geïnformeerd over het 
voornemen om een aantal verkeers-
remmende maatregelen te treffen. Een 

grote meerderheid gaf aan blij te zijn 
met de voorgestelde maatregelen, zoals 
het aanleggen van twee drempels, extra 
markering en het plaatsen van gekleurde 
paaltjes bij het kinderdagverblijf Roe-
zemoes. Formele besluitvorming is niet 
nodig gezien het feit, dat een aantal jaren 
geleden al een Verkeersbesluit 30km-in-
richting is genomen. In de periode juni-juli 
zullen de werkzaamheden plaatsvinden.

Laadpalen elektrische auto’s
Periodiek nemen wij als wijkraad deel aan 
het overleg in het stadsdeel Noordwest. 
Een overleg waar wijkraden en ambtelijke 
diensten met elkaar in gesprek gaan over 
tal van onderwerpen op het gebied van 
ruimtelijke ordening en sociaalmaatschap-
pelijke kwesties. In het overleg van april jl. 
is gesproken over het gemeentelijk beleid 
en de procedure voor het aanvragen van 
laadpalen. Omdat niet iedere bewoner/be-
zitter van een elektrisch voertuig gelegen-
heid heeft op eigen terrein een laadpaal te 
plaatsen, plaatst de gemeente laadpalen 
aan de openbare weg met gevolgen voor 
anderen in de buurt. En omdat het aantal 
laadpalen de komende jaren alleen maar 
toe zal nemen, zullen ook vaker plekken 
in het geding komen waar omwonenden 

niet blij mee zijn.  Dat roept vragen op als: 
“Waarom laadpalen binnen de blauwe 
zone waar al beperkte parkeervoorzienin-
gen zijn?”
“Moet er niet meer geclusterd worden of 
kunnen er geen aparte laadpleinen op 
strategische locaties worden ingericht?”
“Hoe vindt handhaving plaats in de zones 
met parkeervergunningen?” 
Over dit onderwerp zullen we intern bij 
de gemeente gaan spreken: onder andere 
over de vraag, hoe bewoners betrokken 
kunnen worden bij de beslissingen op dit 
vlak.

Coronatijd = Wandeltijd
In deze coronatijd, waarin opmerkelijk 
veel mensen dagelijks de benen strekken 
door lange wandelingen of een ommetje 
te maken, vragen we weer eens aandacht 
voor een al vaker besproken probleem. 
Zeker in dit jaargetijde, waarin alles weer 
groeit en bloeit, kunnen overhangen-
de takken en struiken de doorgang op 
trottoirs ernstig belemmeren. Vooral de 
wat oudere voetgangers, en mensen in 
invalidenwagens of met rollators, kunnen 
daarvan erg veel hinder ondervinden. Als 
het groen in uw tuin dit soort overlast 
geeft kan de gemeente u verzoeken om te 
snoeien. Geeft u daaraan geen gevolg dan 
zorgt de gemeente ervoor dat dit op uw 
kosten wordt gedaan. Laten we dit met 
zijn allen voorkomen en ervoor zorgen dat 
onze trottoirs goed begaanbaar blijven.

André Staal
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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!

www.kleingeluk.nl 
zorglijn@kleingeluk.nl
0800-0604

Jouw lach,
onze zorg,
elke dag

Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189
Ugchelen

Welkom
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Money mules, geldezels of katvan-
gers, zijn mensen die geronseld 
worden om hun rekening te laten 
misbruiken door criminelen. Als 
mensen hun bankpas/rekening en 
pincode geven, storten slachtoffers 
van internetoplichting geld op de 
rekening van deze money mules. 
Hiermee maakt een money mule 
zich vaak onbewust schuldig aan het 
witwassen van illegaal geld en blijft 
de crimineel anoniem.
                                      
Hoe gaan criminelen te werk?
Criminelen proberen money mules 
op een sluwe manier te strikken. 
Het ronselen van money mules is 
voor criminelen essentieel. Zij willen 
namelijk zelf anoniem blijven om 
niet gepakt te worden. Dit gebeurt 
veelal onderweg, op straat of op het 
schoolplein, maar ook steeds vaker 
via social media, bijvoorbeeld via 
Instagram, Facebook of Snapchat of 
via advertenties waar je op reageert. 
De criminelen proberen mensen 
(vaak jongeren) met allerlei beloftes 
en smoesjes over te halen om hun 

bankpas en pincode af te staan. Als 
dat lukt, kunnen zij geld wegsluizen 
naar deze rekeningen en zelf ano-
niem blijven.

Money mules zijn vaak jongeren 
Iedereen kan een money mule 
worden, maar we zien dat het vaak 
om jongeren en jongvolwassenen (18 
tot 25 jaar) gaat. Criminelen zoeken 
ook vaak doelbewust mensen op die 
kwetsbaarder zijn, doordat ze bij-
voorbeeld in geldnood zitten of een 
licht verstandelijke beperking (LVB) 
hebben.

Wat zijn de gevolgen?
Een geldezel werkt mee aan het 
plegen van strafbare feiten en maakt 
zich schuldig aan witwassen. Soms is 
de money mule ook slachtoffer van 
witwaspraktijken, wanneer crimine-
len misbruik maken van hun kwets-
baarheid. Als money mule moet je 

Van de wijkagent

Money mule: 
word geen geldezel!

altijd het gestolen geld terugbetalen. 
De criminelen zijn vervolgens vaak 
spoorloos, zij kunnen over het weg-
gesluisde geld beschikken zonder dat 
iemand weet dat zij erachter zitten. 
De kans is groot dat wanneer een 
money mule wordt gepakt, hij of zij:
• een strafblad krijgt.
• geen bankrekening (meer) kan
 openen.
• moeilijker aan een baan komt.
• geen lening kan afsluiten voor het
 kopen van een huis. 

Hoe voorkom ik dat ik een money 
mule word?
• Geef nooit je bankpas en pincode
 aan iemand anders.
• Stel je rekening niet aan iemand
 anders beschikbaar. Ook niet aan
 een bekende! Dit geldt ook voor
 het afsluiten van een telefoonabon-
 nement.
• Ga niet zo maar in op vacatures
 waar je snel en makkelijk veel geld
 kunt verdienen. Controleer of het
 (buitenlandse) bedrijf of persoon
 uit die mooie vacature wel echt be-
 staat en of de tekst van die vacatu-
 re niet vol taal- en spelfouten
 staat.
• Lijkt iets te mooi om waar te zijn?
 Dan is het dat vaak ook.

Ik ben een money mule geworden, 
wat nu? 
• Verzamel bewijs en neem contact
 op met je bank.
• Blokkeer je pas en verander je pin-
 code(s).
• Neem contact op met de politie.
• Wanneer je wordt afgeperst of   
 bedreigd nadat je je bankpas hebt  
 uitgeleend, doe dan aangifte:
 bel 0900-8844 of ga naar www.  
 politie.nl/aangifte-of-melding-doen

Sharon Koenders
uw wijkagent

Maar tegen welke prijs?
Werken als geldezel betekent dat je geld witwast. 

Het is een misdrijf. Het is het niet waard.

#Makkelijkgeld

#Weesgeenezel
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Elk jaar op 10 mei ga ik naar de begraaf-
plaats aan de Soerenseweg, een paar 
familiegraven bezoeken. Eén graf noem 
ik het oorlogsgraf, daar ligt de broer van 
mijn moeder die op de eerste dag van de 
oorlog bij Maaldrift bij vliegveld Valken-
burg om het leven is gekomen. Hij was 21, 
dienstplichtig huzaar. Valkenburg was één 
van de vliegvelden bij Den Haag die op 
dezelfde dag door de Nederlandse troepen 
op de Duitsers werden heroverd. Dat heeft 
mijn oom niet geweten, hij stierf vroeg in 
de ochtend.

Met een oud schilmesje peuter ik het 
onkruid van het graf, veeg de dekplaat 
schoon en haal een natte doek over de 
staande steen en de marmeren vaas die 
vrienden van mijn oom destijds als ge-
denkteken geschonken hebben. Ik neem 
altijd een witte roos mee, maar het heeft 
geen zin die in die vaas te zetten, de vaas 
is lek. Daarom stop ik ook een jeneverfles 

in de tas waar ik het etiket van afgeweekt 
heb. Die fles is meestal verdwenen als 
ik na een jaar terugkom, waarschijnlijk 
weggegooid door begraafplaatsarbeiders. 
Hopelijk hebben ze wel gewacht tot de 
roos is uitgebloeid. De laatste keer vond 
ik hem achter de naamsteen, wat groen 
uitgeslagen. Aardig van die mannen, 
dacht ik, ze begrijpen hoe het systeem 
hier werkt. Ik maakte de teruggevonden 
fles schoon, deed er water in, sneed de 
roos volgens voorschrift van de bloemist 
schuin af en zette het geheel tegen de 
steen aan, rechts in de flank gesteund 
door de vriendenvaas. 
Terwijl ik wegliep, keek ik achterom en 
zag dat het goed was, het was een mooi 
geheel zo. De fles die ik van huis had 
meegenomen, zat nog in de tas, die kon 
de glascontainer in. 
Of mijn oom van jenever hield, weet 
ik niet, ik heb hem niet gekend, hij zal 
met zijn maten van de kazerne wel bier 

gedronken hebben. Maar dat zou een wat 
armoedig gezicht zijn, een bierflesje op 
een graf, dat kan niet.

Willem Bierman

10 mei 1940

Wat is de lente toch prachtig. Vooral bij 
het mooie stukje natuur in en rond de 
vijver tussen de Jupiterlaan en Saturnus-
straat. Bomen staan in bloei, het gras 
wordt weer groen en al die ontluikende 
bloembollen. Er zijn zelfs al weer jonge 
meerkoetjes! Wat een schattig gezicht 
met hun donsveren en rode kopjes. 
Toch wordt het wegdromen soms wreed 
verstoord en dat heeft vooral te maken 
met loslopende en/of poepende honden 
omdat hun baasje de hondenuitlaat-
plaats (HUP) 100 meter verderop aan de 
Koning Lodewijklaan niet weet te vinden. 
Vogels worden verstoord en regelmatig 
hebben mensen poep onder hun schoen. 
Dus bij deze de oproep. Laten we weer 
met ons allen onbezorgd genieten van 
dit unieke stukje stadsnatuur en dat 
betekent dus: honden aangelijnd en on-
gelukjes opruimen. En vind je dat lastig? 
Doe dan een rondje op de plaats die 
ervoor bestemd is.

Namens iedereen, bedankt!

Een wijkbewoner

Onbezorgd genieten
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Ver van mijn bed
Lange tijd was corona toch iets anoniems voor me. Mensen 
met corona zag ik slechts op tv. De wintersport ging niet door, 
maar een weekje wintersport in eigen land maakte in febru-
ari veel goed. Op naar de lente met minder beperkingen. Wie 
dacht dat niet in het vroege voorjaar?
 
Tot nu toe steeds negatief
Een vrijdag in maart breng ik mijn vrouw naar haar werk. 
Daarna wil ik zelf op stap. Eerst bij een vriend in Hilversum, 
en daarna door naar mijn vader in Landsmeer waar ik ook zal 
overnachten. “Ik ga me laten testen want er is hier bij ouders 
op school weer een nieuw coronageval en ik voel me zelf ook 
niet helemaal fris”, belt mijn vrouw rond 10 uur door. ‘s Mid-
dags schrikken we ons dood van haar positieve uitslag. Tot nu 
toe was een handvol tests in ons gezin steeds negatief.
 
In quarantaine
Mijn vrouw trekt zich terug in de slaapkamer, het idee is voor 
minstens vijf dagen. Het blijkt de start van een drie weken 
durende rollercoaster die ik niemand toewens. Direct regel ik 
een test voor mijn kinderen (tieners) en mezelf. Die tests zijn 
negatief dus wij kunnen gedrieën met ons leven doorgaan - zij 
het dat mams verbannen is naar de slaapkamer en wij niet naar 
buiten mogen. Voor mij wordt het slapen op de bank in de serre. 
Er gaan extra spullen naar de slaapkamer, de computer, een 
lekkere stoel, meer boeken en driemaal daags eten. De buren 
en anderen zorgen voor boodschappen. Blijken van medeleven 
stromen binnen in de vorm van bloemen, kaarten en appjes.
 
Intussen: testen en dagen tellen
Na het weekend gaan de kinderen weer naar school en ik aan 
het werk. Tijdens het eten videobellen we met moeder boven. 
Dinsdagavond laat ik de kinderen testen. Woensdagochtend log 
ik honderd keer in op de test-app totdat beide uitslagen nega-
tief zijn. Een zucht van verlichting. Daarna laat ik mezelf weer 
testen. Tijdens het koken komt mijn uitslag binnen: positief. 
Dat is minstens een even grote consternatie als de uitslag van 
mijn vrouw. Met mijn dochter valt even niet meer te praten. 
“Moet ik dan voor mijn broertje en voor mijn beide ouders 
gaan zorgen?” Dat ziet ze niet zitten. We eten weer in een 
andere opstelling: vader en moeder boven in de slaapkamer, de 
kinderen beneden. 

De onzekerheid is groot: ook ik kan op de slaapkamer gaan 
bivakkeren, maar zijn intussen de kinderen ook al niet besmet 
geraakt? Opnieuw moet ik een test voor ze regelen. Officieel 
moet de test plaatsvinden vijf dagen na het laatste contact met 
mij, maar mijn dochter is resoluut: “Als papa positief is, wil ik 
ook weten wat ik nu ben, ik wil niet wachten tot maandag.” Dus 
dan maar direct een test regelen voor de dag erna morgen voor 
mijn dochter.  

Op naar bingo
We speculeren wat we gaan doen als die test ook positief is? Wat 
gaat onze zoon dan doen als enige nog negatieve in ons gezin? 
Om een lang verhaal kort te maken: ook mijn dochter krijgt een 
positieve uitslag en twee dagen erna is het ook bingo voor mijn 
zoon. We lopen inmiddels allemaal weer gewoon door het huis.
Wij bellen met de GDD voor contactonderzoek en voor meer 
informatie. Over hoe je dagen moet tellen, over wanneer de 
eerste ziektedag zou kunnen zijn, over wanneer je je weer onder 
de mensen kan begeven zonder het risico die te besmetten. We 
bellen vaak want we begrijpen het niet in één keer.
 
Het dal in en uit
We hebben allemaal coronaklachten. Hoe ouder, hoe meer. Na 
het weekend stort ik in voor een tiental dagen met onder meer 
koorts, veel ademtekort en geen energie. Met gezinsleden gaat 
het snel veel beter. De huisarts zegt: “Bel ons als je minder 
adem krijgt.” Want dan moet ik naar het ziekenhuis, vul ik zelf 
in. Die gedachte benauwt me. Ik slaap meer dan ik wakker ben. 
Na tien dagen koorts krabbel ik op, mijn adem- en energietekort 
halveert. Na een week freubelen zet ik me weer achter mijn 
bureau voor het kantoorwerk, want ik kan toch niet de hele dag 
Youtube-filmpjes blijven kijken. Dat gaat goed voor een paar uur 
per dag maar de bottleneck is niet alleen de energie. Het is ook 
- zoals ik mijn collega’s aangeef - de scherpte en de concentratie 
die niet op het oude niveau zijn. Dat beangstigt me: kom ik wel 
helemaal terug, hoe dan en zo ja, wanneer?
Ik heb nog vier van de vijf post-COVID klachten en werk bijna 
niet. Ik maak de tiende week vol, waarvan mijn stuk dus alleen 
over de eerste twee / drie gaan.  Het gaat erg langzaam vooruit. 
Ik moet enorm veel geduld houden, want te veel doen wreekt 
zich de volgende dag.
 
Bij de redactie is het gezin waarom het gaat bekend.

Corona rollercoaster
Een buurtbewoner over zijn eigen ervaring met corona
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Mariëlle Kloosterman en Koos van 
Elderen hebben recent het bestuur van 
de wijkraad verlaten. Onder normale 
omstandigheden zouden we daar op de 
jaarvergadering in april bij hebben stilge-
staan. We zullen nu, zodra dat door de 
versoepelingen weer kan, als afsluiting 
van hun bestuursperiode met hen een 
hapje gaan eten. Vooruitlopend daarop 
zeggen wij hen alvast op deze plaats 
hartelijk dank voor hun inspanningen in 
de afgelopen jaren.

In verband met hun vertrek uit het be-
stuur zijn wij op zoek naar twee nieuwe 
bestuursleden voor de volgende porte-
feuilles: Sociaal domein en Financiën.

Wij komen graag in contact met inwoners 
van onze wijk die het leuk vinden zich 
voor de wijk in te zetten en die ervaring 
hebben op één van deze terreinen of 
daar affiniteit mee hebben.

Wij streven naar een enigszins even-
wichtige man/vrouw-verhouding in het 
vijf-koppige bestuur alsmede naar sprei-

ding van de bestuursleden over de wijk. 
Daarom kijken wij met name uit naar de 
reactie van dames, woonachtig in het 
Julianakwartier of in “ons” deel van de 
Indische buurt/omgeving Orpheus.

Hebt u interesse? 
Stuur een mailtje naar info@wijkraad-
desprengen.nl of pleeg een telefoontje 
naar de voorzitter Rob Jerphanion 
055-3559902. 

Wijknieuws en 
website: ook 
voor uw kopij
Heb je een leuk verhaal over je 
directe woonomgeving, ervaring als 
wijkbewoner, interessant voorval etc. 
dat je wilt delen? Laat het de redactie 
weten. 
Voor het plaatsen van artikelen en 
berichten gelden de volgende spel-
regels:
• U moet in de wijk wonen, er uw  
  bedrijf hebben of een andere 
  specifieke relatie met de wijk
  hebben.
• Uw kopij moet in het bijzonder
  betrekking hebben op de wijk of  
  specifiek gericht zijn op de wijk - 
  bewoners. Kopij van algemene aard  
  wordt niet geplaatst.
• Kopij mag geen commercieel oog 
  merk hebben.
• De redactie behoudt zich het recht  
  voor kopij in te korten.
• De redactie beslist of kopij wordt 
  geplaatst.

Kopij voor Wijknieuws 79 kunt u uiter-
lijk 1 september 2021  inleveren via 
info@wijkraaddesprengen.nl.

Volg de wijkraad op      
Facebook en Nextdoor

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.

Afvalvrij App van 
Circulus-Berkel
Er is een geheel nieuwe App waar de 
vertrouwde afvalkalender in zit. Maar 
ook nieuwe functionaliteiten als een 
BEST-tas bestellen of een afspraak voor 
het ophalen van grofvuil. Wat hoort 
wel en niet bij het afval. Info over het 
dichtstbijzijnde Recycleplein.
Bovendien kunt u instellen dat u een 
notificatie wilt ontvangen. Dat is handig 
als u er bijtijds aan herinnerd wilt wor-
den dat de container aan de weg moet. 
De tijd waarop u dit bericht ontvangt 
kunt u zelf kiezen bij Instellingen.

Vindt u het belangrijk 
dat uw belangen blijvend 
worden behartigd?
Meld u kosteloos aan!
Nog niet iedereen heeft zich aange-
meld als lid van de wijkraad. Steun 
de onafhankelijke wijkraad door 
u kosteloos aan te melden. E-mail 
naar info@wijkraaddesprengen.nl 
met vermelding van uw naam en 
adres is al voldoende. Uw gegevens 
worden niet voor andere doelein-
den gebruikt!

Bestuursleden gezocht
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Studio Salute
Fysio-, Oedeemfysio- en 

Orthomoleculaire therapie

Christel ten Buuren
Jacob Catslaan 6, 7314LZ  Apeldoorn

Tel: 06-13641461
Email: christeltenbuuren@studio-salute.nl

www.studio-salute.nl

Ik ontmoet u graag in mijn praktijk!

Specialist in haar onder de loep

Koning Lodewijklaan 158 - Apeldoorn
055 - 355 36 15

Meidoornerf 4 - Nunspeet
0341 - 25 44 85

www.lesalontamara.nl info@lesalontamara.nl

Kapper - Schoonheidssalon - Visagie
Bruidsarrangementen

Haarwerken & pruiken (erkend bij zorgverzekeraars)



20 juni 2021 De Sprengen

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

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


