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VAN UW HUIS!
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bij u om de hoek!

tel: 055-3553578
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financieel@bisterbosch.nl

www.bisterbosch.nl
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De laatste tijd kom ik steeds vaker men-
sen tegen die als gevolg van de corona-
pandemie het wandelen als gezonde en 
ontspannende bezigheid hebben “heront-
dekt”. In de al meer dan een jaar durende 
periode van beperkingen als dichte sport-
scholen, gesloten uitgaansmogelijkheden, 
anderhalve meter afstand en wat dies 
meer zij bleek wandelen vaak de enige 
manier te zijn om wat aan beweging te 
doen en te ontsnappen aan de vier muren 
die je huis vormen.
Wat betreft de mogelijkheden op dat 
vlak zijn wij als inwoners van de wijk De 
Sprengen natuurlijk rijkelijk bedeeld. In 
onze directe nabijheid, veelal net buiten 
de wijk, liggen parken als Berg en Bos, 
het Sprengenpark, het Oranjepark, het 
Koninklijk Park en ga zo maar door.
Binnen onze wijk echter ligt ook een 
prachtig park waar je in het algemeen 
niet zo gauw naar toe gaat om te wan-
delen. Tenzij je er wilt zijn om overleden 
geliefden of naasten te herdenken. Ik heb 
het over de begraafplaats aan de Soeren-
seweg.
Mensen die daar regelmatig komen zullen 
beamen dat het er goed toeven is. Het 
is een prachtige, rustgevende plek met 
mooie lanen en paden die middels de 
namen op de graven voeren langs de 
historie van Apeldoorn. Echt een stenen 
archief.
Zo liggen daar in een hoek van de 
begraafplaats de twintig graven van de 
15-jarige jongens die op 7 oktober 1946 
om het leven kwamen toen een vliegtuig 

neerstortte op de gymzaal van hun school, 
de Christelijke HBS aan de Jachtlaan, het 
huidige Christelijk Lyceum. Het is een 
vliegramp die een beetje uit het collectie-
ve geheugen is verdwenen, althans lan-
delijk gezien. Oudere Apeldoorners weten 
het natuurlijk wel en in de loop der jaren 
hebben er verschillende herdenkingsbij-
eenkomsten plaatsgevonden die aandacht 
kregen in de (lokale) pers.
Ik las een keer het verslag van één 
van de jongens die de ramp overleefd 
hadden. Dat maakte diepe indruk op mij. 
Niet zozeer de ramp zelf - ook natuurlijk 
- maar vooral hoe het verder met hem 
ging. Over de ramp en het feit, dat er in 
totaal 22 klasgenootjes dood waren, werd 
met hem geen woord gesproken. Ook niet 
toen hij na maanden in het ziekenhuis te 
hebben gelegen weer op school kwam. 
Men ging gewoon over tot de orde van de 
dag. Onvoorstelbaar. Hoezo nazorg voor 
een getraumatiseerde jongen? Kennelijk 
heel gewoon in die tijd.
In het nummer van Wijknieuws dat in de-
cember verschijnt zullen wij als redactie 
stilstaan bij deze vreselijke gebeurtenis 
die nu 75 jaar geleden plaatsvond.
In de tussentijd kan ik u een wandeling 
door dit prachtige park van harte aanbe-
velen. Want, zo begon ik dit stukje, door 
corona weten we een mooie wandeling op 
zijn tijd weer op waarde te 
schatten.
 

Rob Jerphanion

Van de voorzitter
In

h
ou

d
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Genoeg mensen in de wijk met een aparte baan of aparte hob-

by. Dit keer: Ton Denekamp uit de Sumatralaan. Op zijn 11e had 

hij al drie kapotte brommertjes staan. “Daar krijg jij niet één 

van aan het lopen”, voorspelde zijn vader. Maar binnen de kort-

ste keren had Ton ze allemaal weer draaiend. En had hij meteen 

de hobby van zijn leven te pakken: sleutelen aan brommers en 

auto’s – het liefst oude modellen.

Bijzonder 
portret
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Menig vakantie werd opgeofferd aan de 
sleutelarij. Maar een paar jaar geleden 
gooide Ton het roer om: alle auto’s 
gingen eruit, op 2 oldtimer Jaguars na. 
“Het was mooi geweest. Ik knap nog 
wel brommertjes op, die zijn kleiner 
en minder werk.” Als bewijs staat een 
prachtig gerestaureerde vuurrode Kreidler 
Florett-brommer bij de voordeur. Bouw-
jaar: 1960. En nee, helaas niet te koop.

Jaguar met caravan
Van zijn twee Jaguars is de mooiste zonder 
meer de donkerrode Jaguar MK 2 uit 1961 
(voor de liefhebber: automaat, 3.8 l.). 
“Toen ik de tv-serie Inspector Morse zag, 
wist ik: zo’n auto wil ik ooit hebben. Na 
een zoektocht van tien jaar liep mijn 
schoonzoon er toevallig tegenaan. Er was 
alleen wat schade aan de voorkant, de 
lak en het interieur zijn nog origineel.”  
Deze Jaguar staat bepaald niet te ver-
stoffen in de garage: ze gingen er onder 
meer mee naar Zuid-Frankrijk op vakan-
tie, met de caravan erachter. “Dat trekt 
wel de nodige bekijks. Maar dat heb ik 
al als ik ‘even’ ga tanken: dat kan zo 
twee uur duren. Ik kom niet weg bij het 
tankstation, mensen blijven me aanspre-
ken over die auto.” Met een glunderende 
glimlach: “Maar ik ben natuurlijk 
de laatste die dat erg 
vindt.” 

Beyke Goris

Even voorstellen

Kandidaat-bestuurslid 
Marjo Amptmeijer

Mijn naam is Marjo Amptmeijer, 
geboren (in 1959) en getogen in 
Apeldoorn.
Ik heb het grootste deel van mijn 
jeugd gewoond in de Burglaan en 
na enkele omzwervingen via andere 
wijken van Apeldoorn weer terug 
op mijn favoriete plek: de Indische 
buurt. Sinds 2006 woon ik samen 
met mijn vriend in de Sumatralaan.

Na een oproep in het wijkblad heb 
ik mij opgegeven voor de wijkraad. 
Tot de ledenvergadering van april 
2022 ben ik aspirant-bestuurslid.

Ik zie de toegevoegde waarde van 
de wijkraad in het feit dat deze 
aan de voorkant invloed uit kan 
oefenen op besluiten die impact 
hebben op de  leefbaarheid in de 
wijk. Hierbij zie ik een groot belang 
van samenwerking met de ande-
re wijken die grenzen aan de De 
Sprengen. Als lid van het bestuur 
hoop ik een bijdrage te leveren aan 
het ondersteunen van initiatieven 
van bewoners, door het geven van 
adviezen over aanpak en het leg-
gen van de contacten die hiervoor 
nodig zijn.

Ik ben bereikbaar voor vragen 
onder het emailadres van de 
raad: marjo.amptmeijer@wijkraad-
desprengen.nl

De handel zat er al vroeg in: met 14 jaar 
ruilde hij een elektrische gitaar voor zijn 
eerste autootje, een Fiat 500. “Ik groeide 
op in Ugchelen, waar nog volop plek was 
om lekker te crossen met brommertjes. 
Er werd toen ook nog niet zo gelet op 
jonge autochauffeurs. Ik reed op die 
leeftijd met een vriend zo naar Teuge in 
die Fiat.” Met het plezier in het sleutelen 
groeide ook de serie auto’s die onder 
Tons handen weer toonbaar werden. Toen 
hij verkering kreeg, herkende zijn vrouw 
hem niet als hij aan kwam rijden: zij had 
telkens zijn vorige auto nog in gedach-
ten. “In die tijd had ik elke week wel een 
andere auto, dat ging maar door.”

Kelder met autolift
Heeft hij ooit een cursus gedaan om 
het sleutelvak onder de knie te krijgen? 
“Welnee, allemaal mezelf aangeleerd”, 
is het nuchtere antwoord. Hij laat een 
ANWB-boek zien over autoreparaties: “Uit 
dit boek, van 1973 nota bene, heb ik veel 
informatie gehaald. Alhoewel, sommige 
dingen kunnen nu niet meer. Een gat in 
het plaatwerk opvullen met kippengaas 
bijvoorbeeld, dat hoef ik nu niet meer te 
proberen.” Verrassing: zijn kelder dient 
als werkplaats, niet zijn garage. Met een 
robuuste liftconstructie kan hij een auto 
vanuit de garage laten zakken naar de 
kelder, waar diezelfde  constructie me-
teen fungeert als brug. 

Het roer om
Volvo kattenruggen, Fiat 500’s, 600’s, 
Honda’s, Suzuki’s, Franse auto’s (“behal-
ve Citroën, dat plaatwerk is me veel te 
dun”), een bonte stoet trok in de loop 
der jaren voorbij. Ook zijn drie dochters 
namen de liefde voor auto’s over, hoewel 
zij meer van de modernere types zijn. 
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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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Aardig wat huizen in onze wijk 

hebben een naam op de gevel 

staan. In deze nieuwe rubriek 

gaan we op zoek naar het verhaal 

erachter. Waarom juist die naam? 

En klopt het een beetje met de 

sfeer in het huis zelf?

In de Aquamarijnstraat staat een 
vrijstaand wit huis, ter hoogte van de 
Samaragdstraat. Op zich niet heel op-
vallend, maar de sierlijke letters op de 
gevel trekken onmiddellijk de aandacht: 
Salve viator staat er. Eigenlijk jammer 
dat het Latijn is, want het zijn twee 
vriendelijke woorden die dit huis draagt. 
‘Gegroet, reiziger’ is de wat stijve verta-
ling –  ‘Goeiedag, voorbijganger’ zou een 
moderne variant kunnen zijn. En zoiets 
als ‘Whazzzza’ in straattaal.

Architect Bröring
“De naam vonden we meteen mooi”, 
zeggen de huidige bewoners Thijs en 
Agnes Laeven. Sinds maart dit jaar 
wonen ze in het huis uit 1965. Hun 
voorganger was de eerste bewoonster: 
zij heeft het indertijd met haar man laten 
bouwen door architect Herman Bröring jr. 
uit de Gardenierslaan. 

Dit is het
Maar het goede gevoel over het huis ging 
veel verder dan alleen een mooie naam. 
Thijs: “We komen uit Harderwijk waar 
we 32 jaar hebben gewoond. Al langere 
tijd waren we op zoek naar een huis in 
Apeldoorn. Op het moment dat we hier 
voor het eerst over de drempel kwamen, 
wisten we: dit is het. Dit is ons huis, 
onze straat, onze plek. Ondanks dat er 
van alles moest gebeuren, twijfelden we 
geen moment.”

Stoep
De naam klopte, de sfeer klopte. “Zo’n 
begroeting aan iedereen die langskomt 
straalt hartelijkheid uit, dat sprak ons 
aan”, vertelt Agnes. “We wilden ook 
graag een huis met een stoep, want 
dat is een mooie plek voor begroeting 
en ontmoeting. We zijn immers alle-

maal reizigers op een levensweg – we 
beschouwen andere mensen ook als 
medereizigers.”

Kijk, dat is nog eens mooie zienswijze op 
de mens. Die Thijs en Agnes ook in de 
praktijk brengen: op de vraag of ze mee 
wilden werken aan dit artikel zwaaide 
de deur meteen open. Het is vast niet 
toevallig dat juist zij dit huis met deze 
naam hebben gekocht.
Mensen zoeken een huis, maar het kan 
ook zomaar zijn dat een huis zijn 
bewoners uitzoekt.

Beyke Goris

What’s in a name? 

Anne Marieke Millenaar, dochter 
van de eerste bewoners: “Het huis 
is vernoemd naar een beroemde 
villa in Breda. Mijn vader - geboren 
in 1904 - zat in zijn jonge jaren op 
de KMA in Breda. Daar moesten 
ze vaak lange dagmarsen maken. 
Als ze langs die villa kwamen, was 
mijn vader altijd blij: hij had geen 
idee wat ‘Salve viator’ betekende, 
maar wist wel dat de tocht er dan 
bijna op zat. Mijn moeder ont-
dekte later de betekenis van die 
woorden. Voor zijn 70e verjaardag 
in 1974 heeft ze door een smid in 
Apeldoorn die letters laten maken 
voor ons huis. Ze hangen er dus al 
een kleine 50 jaar en horen echt bij 
het huis.”
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Comfortabel wonen en leven in Apeldoorn. Duurzaam en met een 

lagere energierekening. Dat is goed voor onze wereld en voor jouw 

portemonnee! Wil je graag zelf aan de slag met energie besparen en je 

huis verduurzamen, maar weet je niet waar te beginnen? De gemeente 

Apeldoorn helpt huiseigenaren en huurders graag op weg en organiseert 

dit jaar veel activiteiten voor inwoners van Apeldoorn.

Energietransitie
Jouw huis klaar voor de toekomst

Slimme tips en materialen van de 
energieconciërge
Huurders kunnen gebruik maken van gra-
tis energiebesparende producten en hulp 
krijgen bij het aanbrengen daarvan. De 
energieconciërges van Energiecoöperatie 
deA komen bij je langs en geven tips 
en adviezen, maar nemen ook handige 
producten mee als een brievenbusbor-
stel, een waterbesparende douchekop en 
ledlampen. Woon je in een huurwoning 
en heb je de energieconciërge gemist? 
Geen nood, dan kun je de gratis produc-
ten alsnog bestellen met een cadeaubon.
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èn makkelijker. Daarom organiseren de 
gemeente en het Regionaal Energieloket 
deze zonnepanelenactie voor jou en je 
buren. Hiermee krijg je hoge kwaliteit 
zonnepanelen tegen een scherpe prijs. 
En altijd op maat gemaakt voor jouw 
persoonlijke situatie. 

Bekijk je energie- en gasverbruik met de 
real time energiedisplay
Ben je woningeigenaar en heb je een 
slimme meter van 2014 of jonger? Met 
een energiedisplay kun je eenvoudig 
zien hoeveel energie en gas je verbruikt. 
De touchscreen display laat zien wel-
ke apparaten veel energie verbruiken. 
Verwarmen, douchen, de waterkoker of 
sluipverbruik, je krijgt snel in beeld wat 
er gebeurt in je huis. Daardoor weet je 
wat je kunt doen om je energieverbruik 
te verlagen. Energiecoöperatie deA heeft 
een voordelige aanbieding. Eerst uitpro-
beren? Dat kan ook. Bij het Energiepunt 
kun je deze gratis lenen en testen.  

Meer weten? Kom naar het Energiepunt
Deze en nog veel meer acties kun je be-
kijken op www.energiekapeldoorn.nl. Ook 
vind je hier veel informatie en tips over 
energie besparen in je woning. En kun 
je deelnemen aan verschillende webi-
nars en evenementen. Liever persoonlijk 

iemand spreken of producten bekijken? 
Kom dan eens langs bij het Energiepunt 
aan de Paslaan 1 in het centrum van 
Apeldoorn. Of vraag een energiecoach bij 
je thuis.

Deze acties zijn tot stand gekomen in sa-
menwerking met de gemeente Apeldoorn, 
Energiecoöperatie deA, het Regionaal 
Energieloket, Energie Coöperatie Loenen, 
het Energiepunt, De Woonmensen, Ons 
Huis, De Goede Woning en Veluwonen. De 
acties lopen nog tot juli 2022.

Op 25 augustus was er voor de 2e keer 
een buurtpicknick in het Sprengenpark. 
Vorig jaar werd die voor het eerst met 
behulp van Coronacirkels in het park 
door Stimenz georganiseerd. Ook dit jaar 
werd de picknick een groot succes met 
heel veel blije gezichten. Opa’s en oma’s, 
kinderen, groepjes uit de buurt en men-
sen van de dagbesteding - een gemê-
leerd gezelschap dus - kwamen samen in 
het zonnige Sprengenpark. Veel mensen 
lieten weten het geweldig te vinden om 
weer samen iets te beleven. 
Er werd fanatiek meebewogen op de 
muziek van de gymdocent Gerard. De 
kinderen deden allemaal mee met een 
verloting waarmee opblaasbeesten kon-

den worden gewonnen. JoyWalker kwam 
op stelten als fee het park ingelopen en 
jong en oud vond het prachtig.
De ruim 75 bezoekers kregen hapjes, 
drankjes en een ijsje gesponsord door 
AH-Sprengenpark,  de Turkse bakker Firat 
en Charly. Om 17 uur precies, de eind-
tijd van de Picknick, maakte een pittige 
regenbui een einde aan een geweldige 
middag.
Iedereen was het er over eens, Corona of 
geen Corona, volgend jaar weer.

Jan van Eijk
Buurtregisseur Apeldoorn 

Noordwest

Stimenz verzorgde een gevarieerd zomerprogramma, verspreid over heel Apeldoorn. 
Er waren diverse activiteiten voor jong en oud, kosteloos of tegen geringe betaling. 
Eén van de activiteiten was de buurtpicknick in het Sprengenpark.

Blije gezichten bij Buurtpicknick

Gezonde lucht met een nieuwe 
ventilatiebox
Weet jij hoe de luchtkwaliteit in jouw wo-
ning is? Het is vaak niet het eerste waar 
je aan denkt als het gaat om gezond 
leven. Toch is de luchtkwaliteit in jouw 
woning erg belangrijk voor een goede ge-
zondheid. Veel woningeigenaren worste-
len met de ventilatie in huis. Doe daarom 
mee met de actie van het Energiepunt en 
vervang je oude ventilatiebox voor een 
nieuwe. Dat levert gezondere lucht en 
een lagere energierekening op.

Zelf groene stroom opwekken met 
zonnepanelen
Met de aankoop van zonnepanelen wek 
je zelf groene stroom op. En verdien je 
je investering snel terug. Samen zon-
nepanelen inkopen is nog voordeliger 
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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 78 hebben 
we 15 reacties ontvangen die allen goed 
waren. Zoals gewoonlijk heeft de redac-
tiecommissie geloot en de winnaar van 
de cadeaubon van 25 euro is geworden

Jan ten Hove gefeliciteerd!

Deze foto werd gemaakt op de hoek van 
de Robijnstraat met Aquamarijnstraat.

Zoals misschien te verwachten viel 
kwamen de oplossingen, op twee 
inzendingen na, alle van bewoners 
van de “edelstenenbuurt”.

Diverse omschrijvingen kwamen in de 
oplossingen voorbij: een beeld, zilver-
kleurige hoorn des overvloeds, een 
slagtand van een olifant, zomaar een 
voorwerp of een kunstwerk. Het doet ook 
denken aan, zoals dat in de volksmond 
wordt genoemd, een “swurl”. Je ziet ze 
wel bij de opening van een bedrijf of bij 
evenementen om voorbijgangers ergens 
op te attenderen. Een blower die lucht 
blaast in een opblaasfiguur.
Maar zelfs de eigenaar heeft geen idee 
wat het voorwerp voorstelt. Ooit eens 
aangetroffen in een “warehouse” en 
gekocht onder het mom, dan hebben we 
weer eens iets anders in de tuin. Stond 
op verschillende plaatsen in de tuin 
maar staat nu op zijn goede plek.

                                       Joyce Snel

Ken uw wijk
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Wie van u weet waar wij dit 
keer de foto hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk op 17 november 
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.

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

Regelmatig horen wij van hondenliefhebbers en –bezitters dat zij zich er over 
verbazen hoe sommige collega-hondenbezitters een loopje nemen met de 
regels bij het uitlaten van hun viervoeter.

• De hond aan de lijn buiten de hondenuitlaatplaatsen? Geldt toch niet voor  
 mijn hond!
• Uitlaten op een privé-terrein (belastingkantoren, schoolpleinen, het terrein  
 van de Jachtlaankerk)? Dat moet toch kunnen! Anderen ruimen de rommel  
 toch wel op?
• Het grote stuk gazon aan de Schuttersweg gebruiken als hondentoilet?
 Kan geen probleem zijn. De gazonmaaier maait het toch wel weg.
• Het laten liggen van uitwerpselen op trottoirs? Daar kun je met de rollator  
 toch omheen? En anders heb je thuis wel een borstel om hem schoon te
 maken.

Laten we voorkomen dat niet-honden-
bezitters maar ook mensen met een 
hond die zich wel aan de regels hou-
den zich aan dit soort gedrag moeten 
ergeren.

Hondenmanieren
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Renovatie Westpoint
De sloopwerkzaamheden zijn in volle 
gang. Het gebouw wordt gestript en de 
laagbouw ernaast wordt in zijn geheel 
gesloopt. Begin januari starten de werk-
zaamheden om het gebouw om te vormen 
tot een appartementencomplex.
De appartementen zullen in oppervlakte 
variëren van 60 tot 90 vierkante meter 
en zullen alle worden voorzien van een 
buitenruimte of een balkon. Ook de gevel 
krijgt een geheel nieuwe look. Er worden 
in totaal 98 woningen gerealiseerd. De 
openbare ruimte achter Westpoint wordt 
heringericht waarbij voldaan wordt aan de 
parkeernorm. Een speelterrein, groen en 
een hondenuitlaatplaats zijn daar ook een 
onderdeel van.
Gerekend wordt met een bouwtijd van 
ongeveer één jaar zodat in januari 2023 
de nieuwe bewoners hun intrek kunnen 
nemen. Tijdens het laatste kwartaal van 
de bouwwerkzaamheden zal er een bro-
chure beschikbaar zijn voor de verhuur. 
Het betreft sociale huur en middenhuur, 
globaal tussen de 750 en 1000 euro huur 
per maand. Kandidaat bewoners kunnen 
zich nu al melden bij de afdeling Vastgoed 
van Bun. Zie ook www.bun.nl/projectont-
wikkeling

Voormalig belastingkantoor
Op dit moment is er nog geen nieuws 
te melden omtrent het voormalig belas-
tingkantoor op de hoek J.F. Kennedylaan/
Waltersingel. Wijziging van bestemmings-
plannen hebben veel tijd nodig. Wel is al 
bekend dat het gebouw getransformeerd 
gaat worden tot een woon-zorgcomplex. 
Naar verwachting zal er eind dit jaar meer 
over gemeld kunnen worden.

Verkeersveiligheid
In verschillende straten in de wijk leeft 
onvrede over de verkeersveiligheid ter 
plaatse. Meestal gaat het daarbij om 
snelheidsbeperkingen die onvoldoende 
worden nageleefd. Bewoners hebben dit 
in de meeste gevallen aangekaart bij de 
gemeente. Als bestuur van de wijkraad 
zijn wij daarvan op de hoogte en bespre-
ken dit ook steeds in ons overleg met 
gemeente en politie. Het is de gemeen-
te die hierin actie moet ondernemen. 

Waarbij moet worden opgemerkt dat een 
oplossing in de meeste gevallen niet voor 
de hand ligt.
Omdat de hardrijders, zeker in de 30 
km/h-straten, lang niet altijd mensen 
“van buitenaf” zijn doen wij op deze 
plaats maar weer eens een oproep aan 
ons allemaal om onze snelheid in de 
gaten te houden. Het is in dat verband 
goed om je te realiseren wat een hogere 
snelheid doet met de remweg: 
-bij een snelheid van 30 km/h is de 
 remweg 13,3 meter.
-bij een snelheid van 50 km/h is de 
 remweg 27,7 meter.
Dat scheelt dus 14,4 meter! Bij nog hogere 
snelheden loopt die afstand hard op. Bij 
metingen in 30 km/h-straten wordt vaak 
geconcludeerd dat 85% niet harder rijdt 
dan 45 km/h. Dat het kennelijk niet de 
moeite loont om 30 km/h als ijkpunt te 
nemen zegt eigenlijk wel genoeg.

Website
Vier keer per jaar ontvangt u het “Wijk-
nieuws De Sprengen” in de brievenbus 
met allerhande informatie uit de wijk. 
Naast deze informatie is ook onze website 
www.wijkraaddesprengen.nl te raadple-
gen. De website wordt door de webmaster 
actueel gehouden. Eén van de onderdelen 
is het wijknieuws archief. Het terugvinden 
van een bepaald artikel was een zoekpla-
tje. Deze pagina is nu uitgebreid met een 
zoekfunctie op trefwoorden waarin verwe-
zen wordt naar het wijknieuwsnummer en 
de betreffende pagina. Ons Jubileumboek 
is daar nu ook onderdeel van. Heeft u nog 
suggesties of mist u informatie op onze 
website? info@wijkraaddesprengen.nl

Wijkraadswerk

Actuele zaken
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Bij de laatste aanbesteding van het 
openbaar vervoer is onze wijk er be-
hoorlijk karig vanaf gekomen. Het aantal 
buslijnen is verminderd en een aantal 
haltes is opgeheven.
Met name voor mensen met een ge-
zondheidsbeperking en ouderen kan 
dat in hun dagelijks leven belemmerend 
werken. Gelukkig zijn er zowel vanuit 
de samenleving als vanuit de “markt” 
de laatste tijd initiatieven ontstaan die 
enige compensatie voor het ongemak 
kunnen bieden.

Automobiel = vervoer op maat
Sinds kort kent Apeldoorn een nieuwe, 
sociale vervoersdienst: AutoMobiel. 
Vrijwillige chauffeurs brengen inwoners 
vlot en voordelig van deur tot deur. Veel 
mensen met een gezondheidsbeperking 
hebben niemand in hun omgeving om 
op terug te vallen voor praktische hulp 
of vervoer.

Met AutoMobiel blijven mensen langer 
mobiel en kunnen ze blijven deelnemen 
aan activiteiten buitenshuis en kunnen 
ze b.v. winkels of de huisarts bezoeken.
U kunt gebruik maken van deze dienst 
als u lid bent van Servicepunt Thuiswo-
nen. U betaalt daarvoor € 15,- per jaar. 
Bel voor meer informatie met nummer 
088-7004100. Dat is ook het nummer dat 
u belt als u een vervoersafspraak wilt 
maken.

Chauffeurs rijden met hun eigen auto in 
een straal van 10 km om hun huis en 
krijgen € 0,30 per km direct van de cliënt.
Heb je belangstelling om als vrijwilli-
ge chauffeur aan dit initiatief deel te 
nemen? Neem dan contact op met Gert 
Mulder email: gertjemulder@gmail.com 
mobiel: 06-37129390.

Buurtbus Berg en Bos
De buurtbus, waarover wij al eerder in 
Wijknieuws schreven, gaat op 27 sep-
tember a.s. van start. Inmiddels zijn 
ruim dertig mannen en vrouwen bereid 
gevonden deze bus geheel onbezoldigd 
als vrijwillige chauffeur te gaan rijden. 
Waaronder een tiental uit onze wijk. Alle 
chauffeurs hebben de wettelijke chauf-
feurskeuring doorlopen. Voor deze dienst 
is een Buurtbusvereniging Berg en Bos 
opgericht. De buurtbus is in bruikleen 
van Keolis die onderhoud en kosten voor 
hun rekening nemen. Vrijwilligers zijn 
verzekerd via de gemeente. Er komt een 
website van de vereniging voor infor-
matieverstrekking aan gebruikers en 
communicatie met de vrijwilligers.
Van maandag t/m vrijdag vertrekt de 
bus elk uur van 08.51 tot 17.51 vanaf het 
station, op zaterdag van 09.51 tot 16.51. 
Geen bus dus op zon-en feestdagen. 
De route loopt van het station via de 
Regentesselaan en Koninginnelaan naar 
de Koningstraat. Hierna rijdt de bus via 
de Zwolseweg en de Jachtlaan naar de 
Bosweg en doet vervolgens in de wijk 
Berg en Bos de bestaande bushaltes van 
de oude lijn 16 aan. Aansluitend worden 
In onze wijk de bestaande bushaltes 
begraafplaats Soerenseweg, Berkenhove 
en Orpheus meegenomen.

In de dienstregeling van RRReis krijgt de 
bus nummer 512 en heet Buurtbus Berg 
en Bos.
Voor reizen met de buurtbus kan gebruik 
worden gemaakt van een OV-chipkaart. 
Losse ritkaartjes kosten € 2,40 en kunnen 
alleen per pin betaald worden.
In de bus is zitplaats voor maximaal 7 
passagiers met verplicht gebruik van 
veiligheidsriemen. Er zijn geen staan-
plaatsen in de bus.

E-scooter
Voor jongeren en andere mensen die nog 
fit zijn is er tenslotte de e-scooter als 
openbare vervoersmogelijkheid. U kent 
ze wel, die groene scooters die je overal 
ziet rijden en staan. Iedereen met een 
rijbewijs kan van deze dienst, Go-Sharing 
genaamd, gebruik maken. Je bent ver-
plicht om de scooter na gebruik netjes te 
parkeren. Vóórdat je de app afsluit moet 
je een foto van de geparkeerde scooter 
naar de klantenservice van het bedrijf 
sturen. Slechte parkeerders worden aan-
gesproken op hun parkeergedrag.
Ervaart u overlast dan kunt u dat van 
09.00-23.00 uur doorgeven via telefoon-
nummer 085-9022901 of via support@
go-sharing.nl. Uiteraard met vermelding 
van de plek en liefst met een foto erbij. 
Een regiomanager zorgt dan zo spoedig 
mogelijk voor verplaatsing 
van de scooter.

André Staal

Vervoersmogelijkheden in de wijk
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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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Cybercrime was al een snel groeien-
de vorm van misdaad, maar mede 
door de coronacrisis is deze vorm 
nog eens harder gestegen. Bijna 
dagelijks lezen we er wel wat over. 
Misschien denkt u dat het u niet 
overkomt. Helaas kan het ons alle-
maal overkomen. Criminelen worden 
steeds creatiever en verzinnen tel-
kens nieuwe vormen van oplichting.
Veelvoorkomend is de oplichting 
via WhatsApp, waar ik eerder over 
schreef, ook wel bekend als de 
“vriend in nood fraude”. Door de 
vele aandacht zien we dat mensen 
hier minder intrappen. In dit artikel 
aandacht voor bankhelpdeskfraude/ 
bank aan huis fraude.

Hoe gaat de oplichter te werk?
De oplichter belt meestal anoniem of 
met een vals nummer. Door een truc 
kan het op het scherm van uw te-
lefoon lijken alsof uw bank belt. Als 
een cybercrimineel op deze manier 
zich voordoet als een bank, noemen 
we dat bankhelpdeskfraude, ook wel 
spoofing genoemd (letterlijk vertaald 
betekent ‘spoofing’ nabootsen of na-
maken). Vervolgens vertelt de oplich-
ter, de nepbankmedewerker dus, dat 
uw bankrekening gehackt is omdat er 
verdachte transacties te zien zijn op 
uw rekening. Dit is niet waar, maar 
zo probeert de oplichter u ervan 
te overtuigen om snel maatregelen 
te nemen. De oplichters gebruiken 
babbeltrucs om overtuigend over te 
komen. Soms weten ze veel details 
door datalekken of door phishing dat 
voorafgaand heeft plaatsgevonden. 
Bij phishing sturen fraudeurs valse 
e-mails om te proberen inloggege-
vens, creditcardinformatie, pincodes 
of andere persoonlijke gegevens van 
u te achterhalen. Daarmee kunnen 
ze misbruik maken van uw identiteit, 
bankrekening en betaalmiddelen.

Vervolgens zijn er verschillende ma-
nieren die oplichters gebruiken om u 
op te lichten:

• De oplichter zal er op aandringen 
dat u geld overmaakt naar een ‘kluis-
rekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke 
rekeningen bestaan niet, want in 
werkelijkheid is het een rekening van 
de oplichter. De oplichter biedt aan 
u te helpen bij het overboeken. Zo 
komt uw geld op de rekening van de 
oplichter terecht en wordt het geld 
snel weggepind.

• Een zogenaamde bankmedewerker 
komt langs om te ‘helpen’ met het 
probleem. Deze ‘bankmedewerker’ 
probeert de inloggegevens van uw 
telefoon, tablet en uw bankreke-
ning te krijgen. In sommige andere 
gevallen wil de ‘bankmedewerker’ de 
bankpas met pincode ophalen. Met 
uw bankpas en pincode krijgen ze 
toegang tot uw bankrekening.
 
Wat kunt u zelf doen?
Wanneer uw bank u ongevraagd en 
onverwacht belt en u snel actie moet 
ondernemen (bijvoorbeeld om uw 
geld veilig te stellen), vraag dan naar 
de naam en het personeelsnummer 
van de medewerker. Hang op zodra u 
de naam en het personeelsnummer 
heeft genoteerd. Laat u niet wijs-
maken dat het een zeer dringende 
noodsituatie zou zijn. Bel daarna uw 
bank zelf terug via een openbaar, 

Van de wijkagent

Bankhelpdeskfraude
officieel telefoonnummer dat u zelf 
heeft opgezocht, bijvoorbeeld via de 
website van uw bank, internetban-
kieren, in de mobiele app van uw 
bank of op een bankafschrift. Bel uw 
bank nooit terug op een telefoon-
nummer dat u heeft ontvangen via 
sms, WhatsApp, e-mail of dat eerder 
aan de telefoon aan u is doorgege-
ven. De beller kan een oplichter zijn 
geweest en een tekstbericht kan ver-
valst zijn. Wanneer een oplichter u 
belt, kan het lijken alsof dat gebeurt 
vanaf het officiële telefoonnummer 
van uw bank. 

Wat doen banken nooit?
• Komen niet uit zichzelf bij u thuis 
om wat op te halen of zaken te regelen

• Vragen niet om uw pas of inlogap-
paraat op te sturen/af te geven of 
naar pincodes/ identificatienummers

• Vragen u niet om in te loggen op 
internetbankieren

Bent u slachtoffer van bankhelpdesk-
fraude, belt u dan voor het doen van 
aangifte. Schaamt u zich niet, u bent 
niet de enige. Deel uw verhaal met 
vrienden om te voorkomen dat er 
nieuwe slachtoffers worden gemaakt. 

Sharon Koenders
uw wijkagent
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Ben jij van de betegelde tuin en het aan-
geharkte perkje? Of past een natuurrijke, 
wilde tuin meer in jouw straatje? Als het 
aan Henk Harmsen en Wim Mulder van 
Beheer & Onderhoud van de gemeen-
te Apeldoorn ligt heeft het laatste de 
voorkeur. Vooral in de openbare ruimte. 
En dat niet zozeer vanwege de uitstraling. 
‘We zijn van oudsher gewend om tuinen 
en parken strak en netjes bij te houden. 
Maar we hebben er uiteindelijk veel meer 
baat bij om de natuur zijn gang te laten 
gaan’. 

Opruimdrift
Korenbloemen, klaprozen en hoge gras-
sen. Fiets of rijd je door Apeldoorn, dan 
is het je misschien wel opgevallen. De 
bermen langs de weg zijn niet meer strak 
gemaaid, maar staan vol in bloei. ‘We krij-
gen dagelijks veel vragen over het maaien 
van gras in de bermen, graslanden en 
perken. Ook kritiek: waarom die ‘zooi’ er 
nog steeds staat’, vertelt wijkbeheerder 
Henk Harmsen. ‘We zijn gewend om veel 
te maaien. Alles moet er netjes bij liggen. 
Zo’n opruimdrift hebben we ook voor de 
winter begint. We komen in Nederland 
van een situatie dat alles netjes aange-
harkt moet zijn. Maar we staan voor een 
nieuwe opdracht.  Als we kijken naar de 
klimaatdoelstellingen moeten we ook als 
gemeente veel meer inzetten op eco-
logisch beheer. Die bloemrijke bermen? 
Daar willen we steeds een stapje verder 
in gaan.’

Complexe vragen
Voor Henk en Wim zijn dit soort ecolo-
gische vraagstukken een vast onderdeel 
van hun werkzaamheden. Henk is als 
wijkbeheerder verantwoordelijk voor de 
openbare ruimte in noordoost Apeldoorn 
en de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek. 
‘Ik toets nieuwe plannen, stuur mede-
werkers Groen en Onderhoud aan, huur 
aannemers in en stel renovatieplannen 
op. De meeste vragen van inwoners van 
Apeldoorn worden beantwoord via de 
melddesk van de gemeente. Wij hebben 
een aantal uitvoerders en voormannen die 
veel vragen en klachten beantwoorden. Bij 
meer complexe vragen kom ik in beeld.’

Gezondheid en eenzaamheid
Afdeling Beheer en Onderhoud heeft 
twee locaties in Apeldoorn. Henk werkt 
vanuit de gemeentewerf aan de Sleutel-
bloemstraat. Wim heeft de werflocatie 
in Apeldoorn Zuid als standplaats. Als 
regisseur openbare ruimte beheert hij 
‘alles wat onder het spoor zit’. Wim: ‘We 
krijgen een heleboel vragen binnen. De 
meeste zijn prima te beantwoorden. Zoals 
vragen over een losse stoeptegel of palen 
die scheef staan. De vragen, waar geen 
standaard antwoord op is, komen bij mij 
terecht.’ Wim bijt zich het liefst vast in 
vraagstukken die inspelen op nieuwe 
strategische ontwikkelingen en thema’s 
die nu leven in de maatschappij. ‘Zoals 
gezondheid of eenzaamheid. De overheid 

Van natuur beheersen 
naar natuur beheren
Wim en Henk van Beheer & 
Onderhoud van de gemeente 
Apeldoorn over ecologisch 
beheer en biodiversiteit.
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wil dat we meer bewegen. Hoe stimuleer 
je dit en vertaal je dit in de openbare 
ruimte? Hoe zorg je ervoor dat mensen 
anderen ontmoeten? We gaan ons steeds 
meer realiseren dat de gemeente verant-
woordelijk is voor de openbare ruimte, 
maar dat we het doen voor de mensen 
die hier wonen.’

Nieuwe aanpak
Klimaat en biodiversiteit hangen nauw met 
elkaar samen. Dit vraagt om een nieuwe 
aanpak. Voor Henk is het steeds meer een 
dynamisch spel tussen natuur en mens 
geworden. Van beheersen naar behe-
ren. ‘Biodiversiteit zorgt voor heel veel 
verschillende plantjes. We laten planten, 
bloemen en grassen veel langer staan. Dat 
zorgt voor minder hitte en droogte. Als 
wij in de zomer vaak maaien*, wordt het 
gras namelijk net zo warm als stoeptegels. 
Monoculturen, lange lanen met dezelfde 
bomen, was hier altijd het ideaalbeeld. 
Maar dat blijken mooie snelwegen voor 
plagen om toe te slaan. Daarom zijn wij 
overgestapt naar gemengdere beplantin-
gen. Het levert een gevarieerder beeld op 
en is tegelijkertijd minder kwetsbaar voor 
ziekten en plagen.’

Insectenhotel
Steeds meer inwoners van Apeldoorn 
zetten zich in voor ecologisch beheer. 
Individueel, met aanpassingen in de tuin. 
Of gezamenlijk, met het aanleggen van 
een buurttuin. Wim: ‘Eén van de bijzonde-
re projecten is die van de Lions club, een 

Tips van Wim en Henk: zo kun jij bijdragen!

• Buurttuin of border: een plek in jouw straat of wijk die wel wat groener kan?  
 Overleg met de gemeente en ga aan de slag met jouw buren om deze plek om
 te toveren tot een groene oase!
• Laat blad van bomen en struiken zoveel mogelijk liggen in je tuin. Dit zijn
 ideale nestplaatsjes voor bijvoorbeeld egels. Blad laten liggen is goed voor de 
 bodemontwikkeling en maakt je planten sterker. Wormen trekken blad in de  
 grond, dit wordt verteerd waardoor er meer mineralen en lucht in de grond   
 komen. Hierdoor wordt de afwatering beter en is er minder kans op droogte.
• Geef insectenplagen geen kans: breng variatie aan in je tuin. Een grotere   
 diversiteit van planten, bomen en struiken geeft insecten als de buxusmot en  
 processierups minder kans om zich tot een plaag uit te breiden.
• Tegels eruit, groen erin. Tientallen redenen waarom meer groen in je tuin fijn  
 is. Voor jezelf, want tegels zijn in de zomer snoeiheet. Maar ook voor de
 natuur en het klimaat. Regenwater kan beter weg en, heel fijn, meer groen   
 biedt een aantrekkelijke woonomgeving aan bijvoorbeeld vogels en insecten. 

Heb je vragen over het groenonderhoud in jouw wijk? Neem dan contact op met het 
algemene nummer van de gemeente Apeldoorn 14055.

*Openbare ruimte als speelgazons vallen buiten de graslanden, bermen en perken. 
Speelgazons worden door Beheer & Onderhoud gemiddeld 15-20 keer per jaar gemaaid

Jeanette van Dijk
Regisseur Openbare ruimte

groep met mensen uit grote bedrijven, die 
zich vrijwillig inzet voor goede doelen. Zij 
vroegen ons of ze insectenhotels mogen 
plaatsen in elk stadsdeel van Apeldoorn. 
Met de insectenhotels willen ze de jeugd 
bewust maken van het belang van flore-
rende natuur om ons heen en de rol van 
insecten daarbij. Al dit soort initiatieven 
zijn natuurlijk geweldig en juichen we van-
uit de gemeente Apeldoorn van harte toe!’
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Ouder worden brengt de nodige vragen 
met zich mee. Vraagt u zich ook wel 
eens af, hoe dat nu straks moet als u 
ouder bent? Houden bijvoorbeeld de vol-
gende vragen en gedachten u bezig?

• Kan ik hier blijven wonen?
• Wie helpt mij bij het huishouden, in de  
 tuin of met de boodschappen?
• Ik voel me alleen
• Ik ben bang om te vallen
• Het lopen gaat steeds moeizamer
• Mijn partner is overleden en nu sta ik  
 er alleen voor
• Ik heb minder energie
• Mijn netwerk wordt kleiner
• Mijn gezondheid gaat verder achteruit

Zijn dit gedachten die u bezighouden? Of 
heeft u iemand in uw naaste omgeving 
die deze zorgen heeft? Neem dan contact 
op met Stimenz Sociaal Werk Ouderen. 
Deze sociaal werkers kunnen u voorzien 
van  informatie, advies en indien nodig 
van de gewenste ondersteuning. U kunt 
hiervoor bellen of mailen met Stimenz, 
088 784 64 64 of info@stimenz.nl.

Lisa zocht ondersteuning voor haar 
moeder
Ook Lisa, mantelzorger van moeder Thea 
van 79 jaar, nam contact op met het Soci-
aal Werk Ouderen van Stimenz. Lisa doet 
al veel voor haar moeder, maar moeder 
doet steeds vaker een beroep op haar en 
het wordt Lisa allemaal iets teveel. 

Moeder Thea woont in een mooie een-
gezinswoning in Apeldoorn. Haar partner 
is helaas 2 jaar geleden overleden. Lisa 
ziet haar moeder steeds verder achteruit 
gaan. Ze loopt steeds moeizamer en is 
onlangs een keer gevallen. Lisa ziet dat 
haar moeder steeds somberder wordt en 
daardoor zichzelf minder goed verzorgt. 
Ze belt Lisa steeds vaker voor hulp. Lisa 
geeft aan te doen wat ze kan, maar heeft 
ook een gezin en een baan en het gaat 
zo niet langer. Wat nu?
Lisa gaat naar haar huisarts om haar 
verhaal te doen. Die vraagt haar of het 
goed is als er iemand van Sociaal Werk 
Ouderen eens bij haar moeder op huis-
bezoek gaat. Dat lijkt Lisa een prima idee 
en al snel is het contact gelegd en een 
afspraak gemaakt. 
Samen met moeder en Lisa is er gekeken 
naar de wensen en mogelijkheden om zo 
lang als mogelijk te kunnen blijven wo-
nen in de huidige woning. Er wordt een 
vrijwilliger ingezet om moeder te helpen 
met de wekelijkse boodschappen. Perso-
nenalarmering is geregeld, dat geeft een 
gerust gevoel. De Sociaal Werker Ouderen 
brengt Thea in contact met een buurtge-
noot met dezelfde interesses, nu drinken 
ze wekelijks samen een keertje koffie en 
gaat Thea 1x per week naar een ontmoe-
tingsplek voor gezamenlijke kookactivi-
teit. Haar moeder heeft daar haar draai 
helemaal gevonden en gaat daar met 
plezier naar toe. Ze belt Lisa nog steeds, 
maar nu voor de gezelligheid. 

Bestuurslid 
gezocht
Financiën
Wij komen graag 
in contact met in-
woners van onze 
wijk die het leuk 
vinden zich voor 
de wijk in te zetten en die ervaring 
hebben op het gebied van financiën 
of daar affiniteit mee hebben.

Wij streven naar een enigszins 
evenwichtige man/vrouw-verhouding 
in het vijf-koppige bestuur alsmede 
naar spreiding 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@wijk-
raaddesprengen.nl of pleeg een 
telefoontje naar de voorzitter Rob 
Jerphanion 055-3559902. 

Volg de wijkraad op      
Facebook en Nextdoor

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

Stimenz Sociaal Werk Ouderen 
biedt advies en ondersteuning
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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)
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