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Van de voorzitter
Terwijl ik dit voorwoordje zit te schrijven
stuurt onze secretaris André Staal mij
via de mail een brief, die door een groot
aantal bewoners van de Sprengenweg
alsmede een drietal scholen is geschreven
aan het gemeentebestuur. De ondertekenaars vragen daarin aandacht voor - beter
gezegd: maatregelen tegen - de al jaren
voortdurende onveilige verkeerssituatie
op delen van de Sprengenweg. Het is een
weg met veel fietsverkeer. Overdag van en
naar de vele scholen die aan deze weg of
in de onmiddellijke omgeving liggen en
in de namiddag/avond richting Sportpark
Orderbos v.v. Dit gevoegd bij het feit, dat
het gedeelte tussen de Henry Dunantlaan
en het Julianakwartier qua weginrichting
automobilisten uitnodigt tot het indrukken van het gaspedaal waarna vervolgens
beide soorten weggebruikers in een fuik
geperst worden richting Badhuisweg
maakt dat zeer zeker van een onveilige
situatie mag worden gesproken.
Als bestuur van de wijkraad overleggen
wij regelmatig met de gemeente en de
politie over klachten, die wij uit verschillende straten in de wijk krijgen over
- meestal - te hard rijdende auto’s. Met
als resultaat dat, als budgetten en onderhoudsplanning het toelaten, iets gedaan
wordt aan de weginrichting en de politie
wat meer gericht handhaaft. Maar vaak is
dat een zaak van de lange adem.
Daarom juichen wij het van harte toe als
bewoners van een straat, die vinden dat
er in hun straat een misstand is, zich
organiseren en eens flink met de vuist
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op tafel slaan. Zij zijn immers degenen
die dagelijks getuige zijn van wat zich in
hun straat voordoet en die in discussies
met een vleugje emotie de boodschap
helder kunnen overbrengen. Dat past ook
helemaal in het nieuwe denken over de
zogenoemde “burgerparticipatie”. Het gemeentebestuur wil het liefst van inwoners
zelf horen wat er leeft en welke problemen moeten worden opgelost.
Dat geldt overigens niet alleen voor zaken
die als probleem worden ervaren. Ook
ideeën en initiatieven, die Apeldoorn
mooier, gezelliger, groener, socialer en
leefbaarder maken zijn van harte welkom
en kunnen onder voorwaarden ook financieel worden ondersteund. De gemeente
heeft daarvoor zelfs een ambtenaar vrijgemaakt die onder de functienaam “Initiatievenmakelaar” dit alles faciliteert.
Ook wij als wijkraad vinden het van
belang dat u als inwoner van Apeldoorn
uw geluid laat horen. Binnen het bestuur
hebben we daarom één van de bestuursleden gevraagd zich specifiek met deze
materie bezig te houden. Dat is ons nieuwe bestuurslid Marjo Amptmeijer. In één
van de volgende uitgaven van Wijknieuws
komen wij daarop terug.
Rest mij u allen namens bestuur en
redactie mooie feestdagen toe te wensen
en een goede start van het nieuwe jaar.

Rob Jerphanion
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7 oktober 1946

De vliegtuigramp bij
het Christelijk Lyceum
Op 7 oktober 1946 speelt zich een groot
drama af op de Jachtlaan: een militair
vliegtuig stort neer en zet daarbij de
gymzaal van het Christelijk Lyceum in
een felle brand, waar net een jongensklas les krijgt. Veel leerlingen overleven
dit niet. Als jonge studente herinnert Rin,
nu dik in de 90, zich deze zwarte dag
nog levendig. Dit artikel is een ooggetuigenverslag van wat zij meemaakte die
dag. Een indringend verhaal, dat ook het
belang van ‘samen herdenken’ onderstreept.
“Ik studeerde toen al geneeskunde in
Utrecht, maar was die dag thuis bij mijn
ouders. Ergens rond half 12 ‘s ochtends
hoorden we een vliegtuig overkomen.
“Dat is Max”, wist ik meteen. We hadden
op dezelfde school gezeten, hij was wat
ouder dan ik. Een leuke, vlotte knul en
iedereen die hem kende wist dat hij
piloot wilde worden. Vlak erna hoorden
we een enorme dreun. Mijn vader en ik
renden vanaf de Waltersingel direct naar
de Jachtlaan en zagen dat het schoolgebouw was geraakt. Mijn broer zat daar
nog op school, dus we bedachten ons
geen seconde. Als een van de eersten
waren we ter plekke.”
Vlammenzee
Wat ze zagen was een vreselijk tafereel.
Er was een groot gat in het dak van de
gymzaal van de Christelijke HBS (zoals
het Christelijke Lyceum toen nog heette)
waar de vlammen uitsloegen. De jongens
van klas 2c hadden net gymles toen een
vleugel van het toestel de nok van het
hoofdgebouw raakte. De brandstoftank
die eronder hing vloog in brand, raakte
los en boorde zich door het dak van de
gymzaal naar beneden. De brandstof
van het vliegtuig veroorzaakte direct een
vlammenzee in de gymzaal. Het toestel
zelf sloeg tegen de grond achter de
school, de piloot overleed vlak erna.
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Bron: Coda archief, H. Stokhuyzen

Jongensdroom
De aanleiding van het drama bleek
naderhand. De jonge piloot Max had die
ochtend te horen gekregen dat hij was
geslaagd voor de militaire keuring. Hij
wist nu dat hij met zijn jachtvliegtuig
(type Fairey Firefly, ongeveer 12 meter
lang en 13 meter spanwijdte) gestationeerd zou worden op het marine-vliegdekschip Karel Doorman, dat op het punt
stond naar Nederlands-Indië (het latere
Indonesië) af te varen. Hij moet euforisch zijn geweest, want vliegen was zijn
jongensdroom. “Al voor de oorlog was hij
niet van vliegveld Teuge weg te slaan”,
aldus Theo Walter, een goede vriend van
Max, in een gedenkboek over de ramp.

Bron: Coda archief, H. Stokhuyzen

‘We konden niets meer doen’
“Sommige jongens waren de vijver voor
de school ingesprongen. Anderen lagen
op het grasveldje, dat toen nog naast de
school was. Allemaal waren ze ernstig
verbrand. Ik heb een tijd bij een van hen
gezeten, en mijn vader bij een andere
jongen, totdat de ambulances kwamen.
Het was verschrikkelijk om te zien en te
horen, ze riepen om hun moeder of God,
een aantal overleden ter plekke.”
Er liepen intussen veel mensen rond:
leraren, soldaten die achter de school
waren gelegerd, EHBO’ers, een groep
dominees die vlakbij een vergadering
hadden en direct na de crash in de auto
waren gesprongen. De soldaten gaven iedereen een soort slaolie om de leerlingen
mee in te smeren. “Het idee was toen
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dat je brandwonden met olie moest insmeren. Maar we konden eigenlijk niets
meer doen voor de jongens.”
Stilte op de Jachtlaan
Uiteindelijk verloren 22 leerlingen het
leven. Vijf leerlingen en de gymnastiekleraar zouden de ramp overleven. Toen vier
dagen later de lange begrafenisstoet over
de Jachtlaan trok, van de school naar de
begraafplaats op de Soerenseweg, stond
Rin langs de kant met haar ouders. Haar
broer liep mee, hij was een goede vriend
verloren. “We stonden er rijen dik. Het
indrukwekkendste was de stilte: er waren zoveel mensen en niemand zei iets.”
Een monument van de ramp is te vinden
op de begraafplaats, waar 20 van de 22
omgekomen jongens begraven liggen.

Max was gestationeerd op vliegbasis
Valkenburg bij Leiden. Na de uitslag van
de keuring had de leiding hem gezegd
dat hij mocht oefenen in de buurt van
de basis. Maar in plaats daarvan zette hij
koers naar Apeldoorn, waar zijn moeder
woonde. Rond 11 uur verscheen hij boven het Marktplein, waar hij de aandacht
trok door rondjes te draaien en de motor
te laten brullen. Een aantal ooggetuigen
vonden toen al dat hij gevaarlijk bezig
was. Daarna vloog hij door naar het westen van de stad.
Scheervlucht
“Zijn moeder woonde op de Ribeslaan en
we denken dat hij haar een groet wilde
brengen”, aldus Rin. Terwijl het toestel
richting Jachtlaan ging, maakte het een
soort duikvlucht en scheerde het over
het schoolgebouw. Sommigen zeggen dat

het toestel een paar keer zo’n scheervlucht uitvoerde over de school. Maar op
een gegeven moment lukte het Max niet
meer om het toestel omhoog te krijgen,
waarna de ramp zich voltrok. “Toen de
moeder van Max begreep dat het om
haar zoon ging, kreeg zij een hartverlamming die haar direct fataal werd. De
oudere zus van Max, die bij haar moeder
woonde, verloor op die dag tegelijk haar
broer en moeder, terwijl haar vader al
eerder was overleden.”
Niet klagen maar dragen
Het verbaast Rin nog steeds dat er nooit
meer werd gesproken over de ramp.
“Niet in de buurt, niet door mijn ouders.
Ook in de klas van mijn broer werd er
met geen woord meer over gerept.” Rin
zelf denkt dat het te maken heeft met de
tijdsgeest, die toen vooral ‘niet klagen
maar dragen’ was. Waarschijnlijk speelde de oorlog ook een rol. “Die was toen
net voorbij. Je had in die jaren zoveel
ellende gezien en meegemaakt, ergens
raak je dan afgestompt.”
Gelukkig is dit zwijgen in de loop der
jaren veranderd. Er kwam een herdenking op school in 1986, 40 jaar na dato,
waarbij een tentoonstelling met archiefmateriaal van de ramp was ingericht. Die
trok veel belangstelling en hier ontstond
het idee voor een gedenkboek, waarmee enkele oud-leerlingen aan de slag
gingen. In dit boek, dat in 1987 uitkwam,
staan indrukwekkende interviews: met
leerlingen, ouders van overleden leerlingen, leraren, dominees en hulpverleners.
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Vanaf 1986, 40 jaar na de vliegramp, tot
2017 organiseerde het Lyceum herdenkingen. Jaarlijks liepen leerlingen van
een 2e klas op 7 oktober van de school
naar de begraafplaats, gevolgd door
enkele overlevenden, belangstellenden
en oud-leerlingen. Na een toespraak van
de burgemeester was er een kranslegging bij het monument. Herdenken blijft
belangrijk. Vanaf 2018 verloopt het wat
soberder en gaan alleen leerlingen van
klas 2 van de school naar de begraafplaats en leggen daar bloemen bij het
monument en de graven van de omgekomen leerlingen. Gelukkig maar: een
naam wordt pas vergeten als hij niet
meer wordt uitgesproken.
Beyke Goris

Bronnen:
Gedenkboek ‘7-10-1946: Waarom!?’ uitgave van
de Commissie Gedenkboek Vliegtuigramp 1946
Krantenartikelen uit 1946, 1996 en 2016 van De
Stentor en Nederlands Dagblad
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Beste buurtbewoners,
Uitvaartbegeleiding
met liefde en aandacht.

Omdat elk mens uniek is
www.uitvaartverzorgingkramer.nl
Afscheidshuys Kramer
Soerenseweg 71, 7314 JE Apeldoorn
Tel. 055-206 99 99
E-mail kantoor@kramerbv.nl

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

Waarom kiezen voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van BLOS?
Veilige, liefdevolle omgeving

Avontuurlijke speelhoeken en tuinen

Foto’s en berichten via de ouderapp

Talenten ontdekken

Gezonde voeding

De kinderkapper en fotograaf

Uitdagende activiteiten en uitstapjes

Samenwerking met scholen

Open tijdens schoolvakanties

oudersupport-apeldoorn@blos.nl

085 732 63 90

KDV, PSZ en BSO Tesselschadelaan
Tesselschadelaan 2
7314 LL Apeldoorn

Voorheen Snoopy en Woodstock.
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KDV en BSO (7+) Staringlaan
Staringlaan 53
7314 LL Apeldoorn

Wij, medewerkers van het Roparunhuis Auke van der Veen
(Stichting ‘kLEEF!), stellen ons graag aan u voor.
Het inloophuis voor mensen met kanker (en hun naasten en
nabestaanden) is uitgegroeid tot een professionele vrijwilligers organisatie in uw wijk, aan de Vosselmanstraat 4. Met
ruim 85 vrijwillige medewerkers bieden wij een breed palet
aan ondersteuning voor iedereen uit Apeldoorn (en de dorpen) die getroffen wordt door kanker.
Kanker is enorm ingrijpend. Voor de zieke zelf, maar ook
voor de directe omgeving. Getroffen worden door een levensbedreigende ziekte zet je leven aanvankelijk totaal op zijn
kop.
Jaarlijks hebben we 3500 bezoeken van gasten in ons huis.
En ieder jaar komen er ruim 300 nieuwe gasten voor het
eerst over de drempel.
De afgelopen periode is alles anders. Voor ons allemaal.
Voor de mensen met corona, hun familie en geliefden, voor
het zorgpersoneel in ziekenhuizen en verpleeghuizen, bij
de thuiszorg en voor de beroepsgroepen die deze mensen
ondersteunen. En voor alle bedrijven en gezinnen die soms
zo hard door de gevolgen van corona geraakt zijn.
Wij, bij Stichting ‘kLEEF!, merken dagelijks in de praktijk wat
dit alles betekent voor mensen met kanker (en hun naasten/
nabestaanden). De onzekerheid is door de pandemie enorm
toegenomen.
Onze gasten hebben er veel behoefte aan om naar het
Inloophuis te komen, elkaar te spreken en hun verhaal
te vertellen. De zorgen te delen, herkenning en steun te
vinden, hun hart te luchten. Maar ook om te ontspannen en
te lachen. We merken dat we als ontmoetingsplek in deze
lastige en zware tijd meer nodig zijn dan ooit!

dit onze kinderen? Of de gepensioneerde die in corona tijd
haar dierbare partner verloor en door de pandemie zo weinig
mensen kon zien voor steun.
Maar de enorme veerkracht van de mensen verrast ons ook
iedere keer weer. De moed en de durf om kwetsbaar te zijn
en het leven toch weer op te pakken. En als het goed gaat,
‘kLEEF! achter zich kunnen laten en vol goede moed de wereld weer ingaan. Soms gehavend, maar soms ook verassend
energiek en hoopvol.
‘kLEEF! is een zelfstandige organisatie die inmiddels onderdeel is geworden van de oncologische ketenzorg. We werken
samen met huisartsen en ziekenhuizen. Zonder wachtlijsten,
laagdrempelig, met of zonder afspraak. Iedereen is welkom.
Wij zijn voor ons voortbestaan nagenoeg geheel afhankelijk van giften en sponsoring. Mocht u ons als wijkbewoner
willen steunen, dan zijn we daar enorm blij mee. Met uw
bijdrage zorgt u ervoor dat we ons werk voor mensen met
kanker (en hun naasten/nabestaanden) in de Gemeente
Apeldoorn kunnen blijven voortzetten.
Op open dagen bent u van harte welkom eens een kijkje
te komen nemen (vrijdag 4 februari 2022, houden we weer
open huis).
Voor ons aanbod van onze vele activiteiten kunt u terecht op
onze website.
Roparunhuis Auke van der Veen (Stichting ‘kLEEF!)
www.stichtingkleef.nl, u kunt ons ook volgen op facebook
en Instagram.

Wij lopen als het ware een stukje mee op het pad van de
gast. In deze snelle wereld, een steeds veranderende wereld,
willen wij een veilig rustpunt zijn, een baken, waar tijd en
oprechte aandacht is voor ieders verhaal.
Geraakt worden wij bijna dagelijks. Door de verhalen van
onze gasten. Een dertigjarige die dacht nog een heel leven
voor zich te hebben en dan nu uitgezaaide kanker heeft,
de vijftiger die zijn vrouw heeft verloren. Een jong gezin,
getroffen door kanker en dat zich afvraagt: Hoe vertellen we

december 2021

De Sprengen

7

Veilig Verkeer? Samen kom je
tot de beste oplossingen!
Wandel of fiets je graag? Of ga jij voor het
gemak van de auto? Hoe je je ook verplaatst in Apeldoorn, het is cruciaal dat je
dit zo veilig mogelijk, verantwoord en met
respect voor je omgeving doet. Verkeerskundige Saskia Wolleghem en regisseur
Openbare Ruimte Wim Mekelenkamp buigen zich dagelijks over verkeersveiligheid,
parkeeraangelegenheden en logistieke
vraagstukken in de openbare ruimte. ‘Dit
vraagt om maatwerk en continu sparren
met alle betrokken partijen. Maar neem
als inwoner ook je eigen verantwoordelijkheid.’
Snelheid verlagen
Rijd je regelmatig op de weg langs
Kanaal Zuid richting Lieren, dan is het
je misschien opgevallen. De snelheid is
verlaagd van 80 km naar 60 km per uur.
Het is een pilot van Gemeente Apeldoorn.
Saskia: ‘Op deze route zijn de laatste
jaren meerdere ernstige ongelukken
gebeurd. Er loopt een breed onderzoek
hoe we de weginrichting beter en veiliger
kunnen maken en ook wat de impact
van maatregelen is op andere wegen in
het gebied. Op verzoek van de gemeenteraad is vooruitlopend op de resultaten
van het onderzoek de snelheid bij wijze
van proef al verlaagd.’ Saskia is verkeerskundige en focust zich op interne
advisering. ‘Ik woon in Apeldoorn en ken
de omgeving goed. Dat is wel echt een
voordeel. Ik zie veel.’ Saskia is betrokken
bij uiteenlopende projecten en benadert
ze integraal. ‘Zijn er in de omgeving
klachten geweest? Is het ontwerp voor
aanpassing zodanig opgesteld dat het
voor weggebruikers duidelijk is wat we
van hen verwachten? Zien we van tevoren al problemen? Ik stem het wettelijke
deel af met politie en handhaving en
neem verkeersbesluiten’, aldus Saskia.
Asfalt vervangen
Saskia en Wim opereren vanuit behoeften en wensen van ons als inwoner van
Apeldoorn, maar bekijken elke situatie
objectief. Wim: ‘We benaderen elk project
als kans. Wat kunnen we nog meer doen,
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Tips
• (Parkeer)overlast in de buurt? Overleg met je buren. De oplossing is soms heel
dichtbij!

ander vindt het vervelend. Het algemene
belang gaat dan boven het individuele.
Dat is soms pijnlijk, maar het moet.’

Saskia en Wim in het Matenpark, waar veel overlast van scooters is. ‘Er wordt
hier regelmatig gecontroleerd door politie en BOA’s. Maar het is meer een gedragskwestie. Er staat duidelijk aangegeven dat je niet met een scooter in het
park mag rijden. Laten we vooral samen naar ons eigen gedrag kijken en gezamenlijk onze verantwoordelijkheid pakken.’

wat speelt er nog meer in de buurt en
hoe kunnen we dit combineren? Ik bekijk
als regisseur openbare ruimte alles vanuit een helicopterview. Neem het project
Houtsnijdershorst- Schijnwerkershorst.
Ik krijg het verzoek om het asfalt te
laten vervangen. Maar ik weet ook dat
er veel klachten zijn over snelheid. Gaan
we alleen het asfalt vervangen of is er
ook een potje om plateaus of drempels
te plaatsen? Het lijkt een simpel vraagstuk, maar neem van mij aan dat dit een
hele uitdaging is. Wegaanpassingen zijn
kostbaar dus het blijft vaak een uitdaging om het budget rond te krijgen. Toch
proberen we natuurlijk zoveel mogelijk
‘werk met werk’ en soms dus verschillende budgetten te combineren, want dat
is uiteindelijk het efficiëntst. Zo is er ook
meegelift vanuit het revitaliseringsbudget
voor het opknappen van een stukje in de
buurt’.
december 2021
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Tweede auto
Parkeren voor de deur, ja graag!
Apeldoorn is door de jaren heen enorm
gegroeid. En dat vergt ook de nodige
aanpassingen in het straatbeeld. Wim:
‘Een tweede auto in één huishouden is
inmiddels geen uitzondering meer. Maar
daar is in de bouw van de meeste wijken
in Apeldoorn destijds natuurlijk geen rekening mee gehouden. Uiteraard kunnen
we niet elk stukje groen opofferen voor
parkeren. Groen wordt steeds belangrijker in deze tijd. Dus moet je soms een
stukje lopen voor je auto, tja. Is dat onoverkomelijk? We krijgen natuurlijk best
wel eens kritiek. Je doet het nooit voor
iedereen goed. We hebben bijvoorbeeld
de opdracht om elektrisch rijden te promoten. Dit doen we onder meer door het
plaatsen van laadpalen. Dit gaat soms
ten koste van een reguliere parkeerplek.’
Saskia vult aan: ‘De één is er blij mee, de

Gun het elkaar
Die bestuurder die elke dag keihard door
je wijk heen scheurt. Of die ene buurman
die elke keer op ‘jouw’ parkeerplaats
staat. Het is eenvoudig om je rot te ergeren en hierover een klacht in te dienen.
Maar je kunt hier zelf ook een rol in
pakken om tot een oplossing te komen,
vinden Wim en Saskia. Saskia: ‘Wij hebben zelf net een baby. De buurt houdt er
rekening mee dat we een plekje dichtbij
huis nodig hebben. Dat is zo fijn!’ Wim
onderschrijft dit: ‘Je ziet de verschuiving dat mensen in een eigen bubbel
gaan leven en elkaar niet meer durven
aan te spreken. Maar je kunt elkaar
echt verder helpen als je vriendelijk het
gesprek aangaat. Hier wil de gemeente
niet teveel in betuttelen, dat hebben we
in het verleden misschien teveel gedaan.
Zet die eerste stap! Heb je het al eens
met je buren over die parkeerplek gehad,
of die bestuurder bewust gemaakt dat
je je zorgen maakt om je kinderen die
op straat spelen? We moeten teruggaan
naar het elkaar gunnen. Houd rekening
met elkaar. De oplossing zit vaak in het
gesprek met elkaar. Samen kom je vaak
tot de beste oplossingen!’

• Heb je het gevoel dat er te hard wordt gereden in jouw straat/wijk?
Bestel via de website van VVN 30km stickers en plak deze op je kliko. Een
kleine wekelijkse herinnering voor iedereen die je kliko passeert! Zie ook 		
www.vvn.nl/actie/vvn-buurtactie voor meer inspiratie over buurtacties.
• Vaak kan je iets verder van je eindbestemming wel parkeren. Dan moet je
een klein stukje lopen, maar voorkom je een stuk frustratie. Wanneer er 		
geen parkeerverbod(zone) geldt, hoef je niet alleen in de parkeervakken te 		
parkeren, maar mag je ook op de rijbaan parkeren, mits je niemand hindert.
• Ga uit de emotie: overlast van hangjongeren of snelheidsduivels roept 		
boosheid en irritatie op. Maar blijf weg bij een verwijtende en beschuldigende
aanpak. Creëer begrip.

Vragen of opmerkingen?
Gemeente Apeldoorn staat graag in nauw contact met haar bewoners. Heb je een
vraag over verkeersveiligheid in jouw buurt? Misschien staat het antwoord op www.
apeldoorn.nl/verkeer of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14
055 of ga naar www.apeldoorn.nl/contact voor andere opties.
Jeanette van Dijk
Regisseur Openbare ruimte

Nextdoor is een soort Facebook voor buurten
Een medium dat kan zorgen voor meer samenhang en verbinding in de
wijk. Een platform voor informatie-uitwisseling en discussie binnen en
buiten de wijk.
Wist u:
- Ruim 28% van de huishoudens in de wijk De Sprengen beschikt over 		
deze app.
- De wijkraad maakt gebruik van de app om relevante informatie snel te
kunnen doorgeven.
- 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.
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Vosselmanstraat

De boom en zijn groeiplaats

Wij weten hoe kostbaar uw
beeldmateriaal is.

Het zal u zijn opgevallen dat de mooie
grote eikenboom, die een prominente
plek inneemt langs de Vosselmanstraat
ter hoogte van de appartementen aan
het Burgemeester des Tombeplein en De
Spreng, plotseling is omringd met een
hekwerk en twee banken. Navraag bij de
gemeente leerde ons dat dit niet zomaar
voor de sier is gedaan.
Grote, oude bomen zijn enorm belangrijk
voor het ecosysteem.
Ecosysteem? Wat is dat, hoor ik u vragen.
Een ecosysteem levert onophoudelijk
producten en diensten die onmisbaar
zijn voor mens en dier. Onder andere
verkoeling, afvang fijnstof maar ook een
rijkdom aan diersoorten, zowel boven- als
ondergronds. Een goed ecosysteem begint
bij een goede groeiplaats met voldoende bodemleven. Dat is essentieel voor
de opname van vocht en voeding door
de boom. Op veel plaatsen wordt onder
bomen al decennialang gemaaid, gewerkt
en blad verwijderd. Terwijl, zo is inmiddels bekend, dit een negatieve invloed

Dehnen-Producties
Digitaliseren van uw beeldmateriaal

Laat uw herinneringen niet
verloren gaan

Digitaliseer nu uw Super 8mm ﬁlm, Video of Dia’s voor het te laat is

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

www.dehnen-producties.nl

Ken uw wijk
Op de opgave in Wijknieuws 79 hebben
we 8 reacties ontvangen die allen goed
waren. Zoals gewoonlijk heeft de redactiecommissie geloot en de winnaar van
de cadeaubon van 25 euro is geworden

Carola Albers, gefeliciteerd!

ALTIJD THUIS IN ÚW WIJK!
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!

Wij onderhouden met aandacht en kwaliteit al
uw soorten bomen, net als uw hagen en
heesters.

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

Heeft u vragen over werkzaamheden of de veiligheid
van uw boom? Wij geven vrijblijvend advies bij u in de
wijk!
www.desnoeierij.nl
Mail naar info@desnoeierij.nl of bel 06-18632992

Adres Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT Apeldoorn
Telefoon (055) 3 550 450 • E-mail info@vanvlietmakelaardij.nl
Website vanvlietmakelaardij.nl
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Deze foto werd gemaakt van het huis
aan de Soerenseweg 84.

heeft op het ecosysteem. Door de druk op
het maaiveld wordt de bodem verdicht en
omdat het blad verwijderd wordt neemt
de beschikbare voeding af. Hierdoor neem
het bodemleven af, met als gevolg dat de
boom minder groeit.
Door hekwerken rond de boom te
plaatsen is er minder verdichting van
de bodem en meer verschil in vegetatie
mogelijk. Dat levert dus een betere groei-

De redactie was geïnteresseerd in de
vraag, waarom het huis de naam heeft
van “Charming”. Al gauw was bekend
dat de Soerenseweg 84 in 1906 gebouwd
werd in opdracht van de heer L.G.J. Seepers, een gepensioneerde machinist.
Meer dan het bovenstaande konden we
niet vinden totdat Herman Zweering ons
liet weten dat het huis aan de Soerenseweg bewoond werd door zijn grootouders die daar een bedrijf hadden. Zij
kwamen in de jaren 40 vanuit Twente
naar Apeldoorn en huurden dit pand. Het
bedrijf voerde de naam De Twentsche
Vaandel en Vlaggenindustrie. Zijn grootvader vond de naam “Alida”, die op het
huis stond, kennelijk niet zijn smaak. Hij
koos de naam “Charming”. Na zijn pensionering is de inventaris van het bedrijf,
zoals naaimachines en textielmaterialen,
naar Het Dorp (Arnhem) gegaan.
Dan blijft over de vraag, waarom het huis
eerst “Alida” heette. De verklaring ligt in
het feit, dat de voornaam van mevrouw
Seepers-Buijs “Alida” was.

plaats en gezonde bomen op. Gezonde
bomen leveren een grotere bijdrage aan
onze leefomgeving.
Dat is de belangrijkste reden waarom de
gemeente al verschillende bomen heeft
beschermd.
Dit gebeurt niet zomaar. Het zijn stuk voor
stuk pareltjes in de stad die nu nog beter
opvallen. Bomen voor de toekomstige
generaties.

Wie van u weet waar wij dit
keer de foto hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk op 20 februari 2022.
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 cadeaubon van
25 euro verloot.
Joyce Snel

december 2021
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Wijkraadswerk

Actuele zaken
Onderhoud wegen
De Hegge
Planning en uitvoering waren gericht op
dit najaar maar zijn in verband met herstel- en vervangingswerkzaamheden aan
kabels en leidingen in de straat uitgesteld
naar het najaar. In het definitief ontwerp
is een aantal kleine details aangepast
naar aanleiding van enkele reacties.
De Waltersingel
Het gedeelte voor het Veluws College en
de prikpoli wordt het komend voorjaar
op de schop genomen. Met betrokken
partijen is vorig jaar over dit weggedeelte gesproken naar aanleiding van
diverse signalen over parkeeroverlast en
fietsonveiligheid. Het parkeren door de
bezoekers van de prikpoli veroorzaakt verwarring. Vooral in de ochtend komen er
ongewenste situaties voor door parkerende auto’s, zowel bij de school als bij de
prikpoli. Leerlingen schieten tussen auto’s
door en gaan over de stoepen. De huidige
breedte van weg nodigt uit om (te) hard
te rijden.
Plan van aanpak:
• Door de inrit van de fietsingang bij de
school te verbreden en tussen de rijbaan
en het trottoir aan de westzijde een
haag te planten kan voorkomen worden
dat scholieren er te vroeg voor kiezen
om op de fiets het trottoir op te gaan.
• Aanleg parkeerhavens naast de rijbaan aan de oostzijde. De rijbaan wordt
daarmee versmald en dat helpt om de
snelheid uit het verkeer te halen.
• Aan de westzijde Waltersingel wordt een
parkeerverbod ingesteld, gemarkeerd
met een gele doorgetrokken streep.
• De vergunninghouderzone levert een
beperking op voor bezoekers tussen
11.00 en 14.00 uur. Deze wordt aan		
gepast door er betaald parkeren van te
maken zodat de parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor bezoekers van de
school en de prikpoli.
• Naast bovengenoemde aanpassingen
zullen er werkzaamheden uitgevoerd
worden aan het riool. Naar verwachting
zullen deze in april/mei 2022 van start
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voor uw eigen huis schoon te maken en
mogelijk ook dat van uw buren op leeftijd?
Waltersingel

Bouwactiviteiten
Julianakwartier
Er is een start gemaakt met de bouw
van twee appartementengebouwen in
het Julianakwartier. In totaal zullen er 42
levensloopbestendige appartementen
worden gerealiseerd met een moderne
keuken met inbouwapparatuur en een ruime badkamer. De 2- en 3-kamerwoningen
beschikken over een eigen buitenruimte
en een berging in de woning. Het betreft
appartementen in het middenhuursegment, bedoeld voor zelfstandig wonende
senioren die op afroep zorg nodig hebben.

gaan inclusief de asfalteringswerkzaamheden.

Energiebesparing Sprengenbos
Bewoners van onze wijk ontvingen begin
vorige maand een brief van de gemeente
over gratis advies inzake energiebesparing. Een actie om energie te besparen
in uw huis. Om tot een adviesrapport te
komen onderzochten energieadviseurs
van het Regionaal Energieloket de meest
voorkomende woningtypen in uw buurt.
Zoals besparen met het isoleren van de
vloer en goede ventilatie in huis. U kon
zich hiervoor aanmelden. Resultaten
worden tijdens een online informatiebijeenkomst gepresenteerd. Tevens wordt
er meer verteld over subsidies, waarbij de
mogelijkheid geboden wordt in de chat
vragen te stellen aan een professionele
energieadviseur. Datum 16 december 2021
van 19.30-21.00. Aanmelding bijeenkomst:
www.regionaalenergieloket.nl/acties.
Vul uw postcode in en klik op buurtactie
energiezuinig wonen Sprengenbos. Klik
dan op Aanmelden informatieavond. Via
uw e-mail ontvangt u de link.
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Wintertijd
De kalender geeft aan dat wij de winterperiode ingaan. Bladopruimers zijn weer
volop actief om de wegen schoon te maken. Bewoners kunnen hun bladafval op
diverse plaatsen in de daarvoor bestemde
bladkorven kwijt. In dit kader vragen wij
u ook weer om overhangende hagen en
heggen te snoeien. Vooral onze oudere
wijkbewoners zijn u dankbaar voor een
onbelemmerde doorgang over de trottoirs.
Met de R in de maand kunnen wij ook
gladheid verwachten door sneeuw en ijzel.
In oktober zijn er testen uitgevoerd met
het materieel voor de gladheidsbestrijding
en zijn de routes gereden. In totaal gaat
het om zo’n 750 km. De strooiwagens rijden volgens een vast schema. Denk hierbij
aan hoofdwegen en fietspaden, busroutes,
bedrijventerreinen, wegen naar openbare
voorzieningen zoals scholen en verzorgingstehuizen en toegangswegen naar
woonwijken. Er wordt preventief gestrooid
door uren van te voren al de weg op te
gaan. Vergeet u overigens niet het trottoir

In één van de gebouwen wordt een multifunctionele ontmoetingsruimte ingericht
en wordt een hospitality host, dat wil
zeggen een gastheer of -vrouw, gehuisvest
die een verbindende factor binnen het
complex vormt. In het andere gebouw
wordt ruimte vrijgehouden ten behoeve
van een vestiging van Samen055. Dit is
een gemeentelijke instantie waar bewoners uit de (directe) omgeving terecht
kunnen met zorgen of vragen op het gebied van welzijn, opgroeien en opvoeden,
werk, geld of zorg.
Net vóór of na de zomervakantie 2022
start de verhuur van de woningen.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via
www.wonenbijbouwinvest.nl/huuraanbod/158/juliana-apeldoorn. Daar kunnen
gegevens achtergelaten worden om als
eerste op de hoogte gesteld te worden
over actualiteiten m.b.t. de verhuur.

transformatie van het voormalig belastingkantoor op de hoek van de Waltersingel en de J.F. Kennedylaan naar (zorg)
woningen.
Het gebouw is bestempeld tot gemeentelijk monument zodat kwaliteiten behouden dienen te blijven. Vastgoedbedrijf
Explorius, dat ook het Julianakwartier
ontwikkelde, heeft de plannen voor dit
gebouw ontwikkeld. In het souterrain van
de laagbouw zullen zorgstudio’s gerealiseerd worden met daarboven het atrium
als centrale ontmoetingsruimte. In de
toren komen 39 levensloopbestendige
huurappartementen in de vrije sector,
in oppervlakte variërend van 60 tot 85
vierkante meter.
Naast veel positieve reacties zijn er ook
tips en vragen ontvangen voor de nadere
planuitwerking. Deze hadden onder meer
betrekking op het parkeren, de type woningen, welke zorgpartijen er komen en
verwachte bewoners, alsook de prijsklasse van de huurwoningen.
Voor de verbouw moet het bestemmingsplan worden gewijzigd van kantoor naar
wonen en wonen met zorg. De gemeente
is momenteel doende met het opstellen
van het ontwerp van deze wijziging.
Naar verwachting wordt het ontwerp-bestemmingsplan nog in december dan wel
in januari 2022 voor zes weken ter inzage
gelegd. De op 7 oktober gepresenteerde
informatie is terug te zien op de website
van Explorius www.explorius.nl/jfk.

Veiligheid in de wijk
De periode van vroeg donker
worden is weer aangebroken. Het
risico op een inbraak neemt in de
wintermaanden toe. Door gebruik
te maken van een WhatsApp-groep
kunnen buurtbewoners een oogje in
het zeil houden. Samen zijn wij nou
eenmaal de ogen en oren van de
wijk onder het motto: “Veilig wonen
is bewust wonen”. Met het melden van verdachte situaties in een
WhatsApp-groep worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen
zij eventuele verdachte personen in
de gaten houden. Ondertussen kan
de politie worden ingelicht die dan
actie kan ondernemen. Bij spoed
of heterdaad via 112 en anders
via 0900-8844. Het helpt de politie
enorm als u het kenteken van de
verdachte auto en/of het signalement van de verdachte persoon aan
hen doorgeeft.
Want: 112, daar pak je ook inbrekers
mee! Mocht er in uw straat een
WhatsApp-groep actief zijn die u bij
de gemeente wilt laten registreren
meld dat dan bij de wijkraad op
info@wijkraaddesprengen.nl. Wilt u
een nieuwe groep starten dan is
meer informatie te vinden op
www.wijkraaddesprengen.nl onder
het tabblad politie-veiligheid.

André Staal
Voormalig belastingkantoor
Tijdens een inloopavond op 7 oktober
jl. werd het plan gepresenteerd voor de
december 2021
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Jouw lach,
onze zorg,
elke dag
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

Van de wijkagent

Doe mee aan Burgernet!
Uitkijken naar verdachten? Meehelpen vermisten terug te vinden? Dat
kan gemakkelijk door mee te doen
aan Burgernet. Samen maken we het
veiliger!

plezier van KleinGeluk!

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

Welkom
Eglantier 231, an 67,
Koninginnela 139
Schuttersweg
Apeldoorn
189
Ugchelseweg
Ugchelen
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Stel dat uw vader, moeder, kind of
buurkindje vermist wordt. Om welke
reden dan ook. Stelt u zich eens voor
dat binnen een paar minuten honderden mensen in uw omgeving u en
de politie helpen om uit te kijken. En
hem of haar snel terugvinden. Of stel
dat er bij u ingebroken wordt en de
inbreker ontkomt? Als u het signalement van de dader via 1-1-2 aan de
politie kunt doorgeven, dan kan de
politie direct honderden mensen –
Burgernetdeelnemers – in de omgeving vragen mee uit te kijken naar de
dader. Uw spullen kunnen dan direct
terecht zijn, én de dader snel gepakt.
Wat is Burgernet?
Burgernet is een telefonisch netwerk van de politie, gemeente en
burgers. Deelnemers aan Burgernet
krijgen een bericht via hun (vaste of
mobiele) telefoon als de politie op
zoek is naar een verdachte van een
misdrijf of een vermiste persoon. Ziet
u iemand die aan het doorgegeven
signalement voldoet? Dan belt u het
gratis Burgernettelefoonnummer, dat
direct uitkomt in de meldkamer van
de politie. Samen werken we zo aan
veiligheid.
Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken waarbij een duidelijk
signalement beschikbaar is. Denk
bijvoorbeeld aan: inbraken, overvallen, vermissingen of doorrijden na
een ongeval.

Hoe werkt Burgernet?
Ontvangt de politie een melding van
een misdrijf of vermist persoon? Dan
kan de politiemedewerker van de
meldkamer besluiten om via Burgernet een telefonische oproep te
verspreiden.
• Bent u aangesloten bij Burgernet
en woont of werkt u in het gebied
van de melding? Dan ontvangt u de
telefonische oproep of sms van de
politie via Burgernet.
• Als u de telefoon opneemt, hoort u
een ingesproken bericht.
• In het bericht vraagt de politie u
om uit te kijken naar een duidelijk
omschreven persoon of voertuig, dat
noemen we een signalement.
• Heeft u op basis van het signalement informatie of een tip voor de
politie? Dan kunt u bellen naar het
speciale Burgernetnummer 08000011. Dit telefoonnummer is gratis.
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Alle ingeschakelde deelnemers krijgen een bericht over de afloop van
een actie. Uiteraard zijn aan deze
berichten geen kosten verbonden.
Doe ook mee en wordt BN’er!
Inmiddels zijn er ca. 1,5 miljoen Burgernetdeelnemers in Nederland. Hoe
meer mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter de kans dat de politie
snel een verdacht of vermist persoon
opspoort. Eén op de tien Burgernetacties wordt opgelost dankzij tips
van deelnemers. Dit aantal kan nog
succesvoller worden. Help ook mee
en wordt vandaag nog Burgernetdeelnemer. Ga naar burgernet.nl en meld
je aan. Deelname aan Burgernet is
gratis.

Sharon Koenders
uw wijkagent
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Zero Waste bij ons in de buurt
Heb je het ‘Sprengenpark opruimteam’ al eens in actie gezien? Eén keer per
maand gaat deze gezellige groep vrijwilligers gewapend met een afvalgrijper,
een fraai hesje met een spirited tekst en handige lichte afvalzakhouders of
wasbare afvalzakken op pad om zwerfafval, dat door medeburgers achteloos of
onbewust is achtergelaten, op te ruimen in en rond het Sprengenpark.
Het ‘Sprengenpark opruimteam’ doet dit al drie jaar en de wijk ziet er sindsdien
een stuk schoner uit!
Het ‘Sprengenpark opruimteam’ is niet het enige team dat maandelijks in actie
komt om onze mooie stad schoon te houden. Op 9 plekken komen vrijwilligers
van verschillende burgerinitiatieven zoals Zero Waste Apeldoorn, Teresia Schoon,
Schoon Orden en DenkTank Breed bij elkaar om samen zwerfafval op te ruimen.
Vanaf 2022 vinden de maandelijkse opruimacties, ook wel ‘schoonwandelen’
genoemd, plaats op ELKE DERDE ZATERDAG van de maand.
Voor de opruimactie in en rond het Sprengenpark verzamelen we rond 9.55 uur
naast de parkeerplaats op de hoek van de Sprengenparklaan en de J.F. Kennedylaan. Het opruimen duurt zo tussen de anderhalf en twee uur.
Wil je ook meedoen?
Meld je aan voor één van de maandelijkse acties van Zero waste Apeldoorn
door een mail te sturen naar zerowasteapeldoorn@gmail.com of check de website zerowasteapeldoorn.com voor meer informatie.

Burgerinitiatief

Zero Waste Apeldoorn
Van 18 t/m 24 september vond de
allereerste editie van de Zero Waste Week in Apeldoorn (en waarschijnlijk in Nederland!) plaats.
Het doel:
Zoveel mogelijk inwoners van Apeldoorn
e.o. informeren over beschikbare duurzame alternatieven en hen activeren om
(de eerste) stappen te zetten richting een
duurzame, afvalvrije en verspillingsvrije
leefstijl. En op een laagdrempelige manier
de bekende 5 zero waste R’en uitleggen
en uitvoeren: Refuse (weiger), Reduce
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(verminder), Reuse (hergebruik), Recycle
en Rot (composteer).
Het resultaat:
Door middel van tientallen activiteiten,
lezingen, workshops, acties en promoties, aangeboden en georganiseerd door
meer dan 50 partners en verspreid over
de week en de stad, zijn honderden
inwoners van Apeldoorn e.o. geïnspireerd
geraakt en geactiveerd om duurzame(r)
keuzes te maken.
Missie met succes volbracht!
Daar zijn we, als organisatieteam, ontzettend trots op. En dat vooral omdat
december 2021
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deze eerste editie van de Zero Waste
Week Apeldoorn op eigen kracht werd
georganiseerd door 8 vrijwilligers van het
burgerinitiatief Zero Waste Apeldoorn, in
samenwerking met de gemeente en veel
mooie partners en initiatieven.
We hebben ontzettend genoten van deze
week in het teken van duurzaamheid, afvalpreventie en voorkomen van verspilling
en hopen dat alle deelnemers en partners
er ook goede en positieve energie van
hebben gekregen.

Ga je liever op je eigen tijd en gemak in je buurt opruimen? Dan kun je, net als
meer dan 200 inwoners in heel Apeldoorn, een straat ‘adopteren’.
Hoe kun je een straat of een deel van een wijk adopteren?
Check de kaart op de zerowasteapeldoorn.com website (rubriek: Heel Apeldoorn
Schoon) en geef aan in welke straat (park, wijk...) jij aan de slag wilt gaan.
In samenwerking met Heel Apeldoorn Rein ontvang je binnen enkele dagen de
benodigde spullen: afvalgrijper(s), hesje(s) en afvalzakjes om zwerfafval op te
ruimen.
Afvalzak vol? Stuur een mail naar Zerowasteapeldoorn@gmail.com of rechtstreeks naar rein@apeldoorn.nl om de volle Apeldoorn Rein afvalzak te laten
ophalen.
Ben je van het sportieve type: trek je hardloopschoenen aan en join het ‘ZWAPT’
(Zero Waste Apeldoorn Plogging Team) om afval op te rapen in combinatie met
een rondje joggen!
Het Zero Waste Apeldoorn Plogging team komt één keer per maand in actie
en wel op elke derde zondag van de maand. Check de website: zerowasteapeldoorn.com voor meer informatie.

Naschrift redactie
Dat in onze wijk en elders in de stad vrijwilligers zich periodiek inzetten voor het schoonhouden van onze leefomgeving betekent natuurlijk niet dat de rest van ons maar van alles op straat kan gooien onder het motto: het wordt toch wel opgeruimd.
Zo vormen de plekken langs de J.F. Kennedylaan en de Joost van den Vondellaan, waar medewerkers van de Belastingdienst
hun sigaretje roken en hun brood opeten, een bron van ergernis voor de vrijwilligers die de sigarettenpeuken en ander afval
mogen opruimen. Als bestuur van de wijkraad zijn wij daarover in gesprek geweest met de Belastingdienst.

Tiphaine Bresser
december 2021
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Van de gebiedsmanager

Nieuwe buren?
Vertel het de
wijkraad!

Wollig Taalgebruik

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.

Meld wollige taal
“Deze verdieping en bezinning over de
toekomst van het winkelcentrum willen
wij vormgeven door het gesprek met u
aan te gaan via de publiek waarde cyclus
met een zogeheten multiloogtafel”.
Bent u daar nog? En snapt u de zin?
Eigenlijk staat hier gewoon: ‘we willen
graag met u praten over het winkelcentrum’.
Ambtenaren (en ja, ik ben er ook één)
maken soms lange zinnen. En gebruiken
daarbij moeilijke woorden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als we iets schrijven, willen we graag dat u dat begrijpt.
Daarom gaan we er extra op letten om
duidelijk te schrijven. Maar ook ambtenaren zijn soms net mensen. En gewoontedieren. Dus soms zult u toch nog wel
eens een moeilijk woord tegen komen.
Of ingewikkelde zinnen. Laat het er dan
niet bij zitten. Meld het bij de gemeente.
Streep aan op de brief wat u niet duidelijk vindt. Lever de brief dan in. In de hal
van het stadhuis staat het schaap van

‘Meld wollige taal’. Hieraan hangt een
doos waar u de brief in kunt stoppen. U
kunt ook een foto of kopie van de brief
mailen naar duidelijk@apeldoorn.nl.
En doe dit ook vooral. Soms schrijven we
moeilijke brieven, zonder dat we dit in
de gaten hebben. Laat het ons dan weten. Alleen dan kunnen we er van leren
en betere brieven schrijven. En is onze
volgende brief wel duidelijk.
Wim Bergink
Stadsdeelmanager
Noordwest

w.bergink@apeldoorn.nl
(06) 5436 8244
twitter @055Noordwest

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 het gebied van financiën
of daar affiniteit mee hebben.

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

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@wijkraaddesprengen.nl of pleeg een
telefoontje naar de voorzitter Rob
Jerphanion 055-3559902.

Kapper - Schoonheidssalon - Visagie
Bruidsarrangementen
Haarwerken & pruiken (erkend bij zorgverzekeraars)

Vindt u deze brief niet direct duidelijk?
Kijk op www.apeldoorn.nl/duidelijk hoe u ons
dat kunt laten weten
18

Bestuurslid
gezocht

Studio Salute
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Koning Lodewijklaan 158 - Apeldoorn
055 - 355 36 15
Meidoornerf 4 - Nunspeet
0341 - 25 44 85

Volg de wijkraad op
Facebook en Nextdoor

www.lesalontamara.nl
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V I D E O

W I T G O E D

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