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Bij het verschijnen van deze nieuwe 
uitgave van Wijknieuws, nummer 82 
alweer, wil ik eens stilstaan bij de ins en 
outs van dit wijkblad. Het wordt viermaal 
per jaar bezorgd op alle adressen in onze 
wijk De Sprengen en dat, afgaande op het 
nummer 82, al ruim twintig jaar. Ik weet 
nog dat ik, toen ik zo’n vijf jaar geleden 
aantrad als voorzitter, me bezorgd afvroeg 
of dat wel vol te houden was. Of, met 
andere woorden, we elke keer voldoende 
kopij bijeen zouden kunnen krijgen om 
het blad te vullen. Nou, dat blijkt geen 
enkel probleem te zijn. Sterker nog, een 
paar jaar geleden voelden we ons genood-
zaakt de omvang van het blad met vier 
pagina’s uit te breiden.
We  hebben natuurlijk steeds de rubriek 
Actuele zaken waarin we u op de hoogte 
houden van zaken die in de wijk spelen. 
Daarnaast krijgen we regelmatig teksten 
aangeleverd van (gemeentelijke) diensten 
en organisaties, die soms op de actualiteit 
ingaan maar vaak ook de achtergrond 
schetsen van de aanpak van bepaalde 
zaken. Of nuttige tips geven zoals dit keer 
het verhaal van de Brandweer over het 
barbecueën. Verder hebben we, dat zal 
u niet ontgaan zijn, de laatste jaren veel 
aandacht besteed aan de historie van onze 
wijk. Verhalen over de bezettingsjaren, het 
liefst opgetekend uit de mond van mensen 
die toen in de wijk woonden en daar in 
een aantal gevallen nog steeds wonen. 
Of over gebeurtenissen uit het verleden 
of over de historie van beeldbepalende 
woningen/gebouwen in de wijk.
En zo nu en dan laten we mede-wijkbe-

woners aan het woord die een bijzonder 
beroep uitoefenen of er een opvallende 
hobby op na houden. Of anderszins een 
bijzonder verhaal te vertellen hebben zoals 
dit keer Bas van de Goor, die naam maakte 
als volleyballer en zijn ervaring nu op an-
dere wijze voor de samenleving inzet.
Dit alles draagt, denken wij, bij aan de sa-
menhang en de onderlinge betrokkenheid 
binnen de wijk.
De afgelopen twee jaar lag, als gevolg van 
de lock-downs, het maatschappelijk leven 
goeddeels stil. Dat gold ook voor de acti-
viteiten van de wijkraad. Gelukkig konden 
we wel steeds het Wijknieuws blijven 
uitbrengen. Het leek ons extra belangrijk 
dat te blijven doen nu die samenhang en 
onderlinge betrokkenheid in deze periode 
behoorlijk onder druk stonden.
Voorlopig kunnen we voort met het uitge-
ven van dit blad, ook in financiële zin. Ook 
voor dit jaar is de door ons aangevraagde 
subsidie door de gemeente goedgekeurd 
en daarnaast kunnen we rekenen op de 
bijdragen van onze trouwe adverteerders. 
Waarvoor wij ze zeer erkentelijk zijn!
Tot slot: als u een leuk verhaal hebt over 
uw directe woonomgeving, iets bijzonders 
in de wijk hebt meegemaakt of anders-
zins iets met uw wijkgenoten wilt delen 
bent u van harte welkom kopij voor het 
volgende blad aan te leveren.

Ik wens u veel leesplezier.

Rob Jerphanion

Van de voorzitter
In

h
ou

d
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Genoeg mensen in onze wijk 

met een aparte baan of hobby. 

En soms zijn ze zelfs – een beet-

je – beroemd. Dit keer: Bas van 

de Goor, die sportgeschiedenis 

schreef voor het Nederlandse vol-

leybal. Onder meer door op spec-

taculaire wijze Olympisch goud te 

veroveren in 1996. Zelfs de ziekte 

diabetes hield hem niet tegen. 

Sterker, hij zette na zijn carrière 

een stichting op voor mensen met 

diabetes. “Onze boodschap is: 

als je diabetes hebt, kom dan in 

beweging!”

Dacht je als kind al: ik word later een 
volleybalheld?
“Welnee. Ik ging volleyballen toen ik 
negen was, vooral omdat vriendjes het 
ook deden. Maar ik vond andere sporten 
ook leuk: voetbal, judo, tennis, tafelten-
nis… In onze wijk in Oss hadden we een 
groot grasveld waar alle kinderen uit de 
hele buurt speelden met elkaar, ik was 
altijd buiten. Na een tijdje bleven tennis 
en volleybal over. Toen schoot ik in mijn 

puberteit opeens de lucht in. Op mijn 
15e was ik al meer dan 2 meter.” 

Da’s echt lang, zeker voor die leeftijd. 
Had je dat verwacht?
“Het zit niet in de familie, hoewel mijn 
vader wel boven de 1,90 meter was. Mijn 
broertje en ik waren de eerste genera-
tie die doorschoten. Ik ben geëindigd 
op 2,09 meter en hij op 2,06. Of ik er 
blij mee was? Ik zeg altijd: buiten het 
volleybalveld had het niet gehoeven voor 
mij, maar binnen het veld is die lengte 
natuurlijk een groot voordeel.”

Wanneer werd het serieus voor je met 
volleybal?
“Ik speelde bij de lokale club in Oss 
toen ik werd gevraagd voor het nationa-
le jeugdteam, dat is voor spelers onder 
17 jaar. Die vraag had ik niet zien aan-
komen: mijn grootste talent was mijn 
lengte, niet bepaald mijn balgevoel, 
haha. Maar de trainer zei: ‘Volleybal 
kan ik je leren, maar lang worden niet.’  
Toen besloot ik tennis vaarwel te zeggen 
en me te concentreren op volleybal. 
Het ging snel: op mijn 16e mocht ik al 
meespelen met Jong Oranje, terwijl dat 
voor spelers tussen 17 en 19 jaar is. 
Maar ik begon pas echt te geloven in 

een serieuze volleybalcarrière toen ik bij 
Dynamo kwam, de Apeldoornse volley-
balclub die toen in de top speelde, ook 
internationaal.”

Hoe kom je vanuit Oss in Apeldoorn 
terecht?
“De trainer van Jong Oranje was Paul van 
Sliedrecht, en hij was ook de trainer van 
Dynamo. De club had duidelijk ambitie, 
dat sprak me aan. Er speelden ook veel 
Jong Oranje-teamgenoten in. In 1989 
vertrok ik naar Apeldoorn en had het 
geluk terecht te komen op een leuke 
plek: in het huis van de oud-voorzitter 
van Dynamo. Zijn vrouw kwam boven-

Bijzonder portret

Bas van de Goor, ongeveer 9 jaar oud

Fotograaf: Joyce Snel
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dien uit Vught, dus dat zorgde voor een 
vertrouwde, Brabantse sfeer. In 1990 
maakt ik mijn internationale debuut in 
de Amerikahal, op het Dynamo-toernooi. 
Dat was toen een van de bekendste en 
grootste toernooien ter wereld.”

Stond Nederland bekend als een goed 
volleyballand?
“Toen nog niet. De toppers in die tijd wa-
ren landen als Italië, Rusland en Ameri-
ka. Nederland begon pas naam te krijgen 
in 1992, toen werd er zilver gepakt op 
de Olympische Spelen in Barcelona. 
Ikzelf kreeg opeens veel aandacht toen 
ik meedeed aan het EK in 1993 met het 
nationale team. We haalden toen zilver 
binnen. Vlak erna kwamen er een paar 
aanbiedingen binnen: ik kon een week 
later al een contract tekenen bij een Itali-
aanse club. Hoho, even rustig aan, dacht 
ik toen, dit gaat me te snel. Een jaar 
later ben ik wel gegaan. Uiteindelijk heb 
ik van 1994 tot 2002 in Italië gespeeld bij 
twee Italiaanse clubs. En bij landentoer-
nooien speelde ik mee in het nationale 
team van Nederland.”

En toen kwam je gouden moment: 
Olympische Spelen, Atlanta 1996.
“We speelden de finale tegen Italië. 
Na ruim 2,5 uur spelen kregen we een 
matchpoint tegen, in de laatste set. Met 
een goede smash kon ik die wegwerken, 
direct erna scoorden we twee punten 
waardoor Nederland voor het eerst Olym-
pisch goud won bij volleybal. Hoe dat 
voelde? Als een sportdroom die uitkomt.” 

In die tijd speelde je in Italië. Wat von-
den ze daar van je Olympische actie?
“Tja, voor zichzelf waren ze niet blij, 
maar op sportief vlak vonden ze het een 
prachtige prestatie. Volleybal leeft veel 
meer in Italië dan in Nederland, het is 
daar een heel populaire sport met dui-
zenden toeschouwers bij een wedstrijd. 
De salarissen zijn ook anders, maar je 
moet wel je geld echt waarmaken. In Ne-
derland heb ik de techniek van het spel 
geleerd en in Italië vooral de tactiek. De 
trainers namen ruim de tijd voor goede 
wedstrijdanalyses. Je kreeg zelfs video-
banden van wedstrijden mee naar huis: 
ga maar bestuderen hoe deze speler zich 
gedraagt. Speelt hij naar voren of juist 
naar achteren? En wat betekent dat dan 
voor jouw spel?”

Na je Italiaanse tijd kwam je opnieuw in 
Apeldoorn terecht. Waarom?
“In 2002 kwam ik terug naar Nederland 
om weer voor Dynamo het clubseizoen te 
spelen. Mijn vrouw Nicole en ik woon-
den toen in Amsterdam, dat was niet 
erg handig vanwege de reistijden. We 
besloten naar Apeldoorn te verhuizen. De 
tweede was op komst dus zochten we 
een huis met ruimte. Ik kende deze kant 
van de stad eigenlijk niet zo, maar dit 
huis op de Schuttersweg voelde meteen 
goed. Ik weet nog dat de makelaar zei: 
‘Ik moet jullie wel iets vertellen, er rijdt 
hier een bus door de straat.’ We konden 
daar alleen maar om lachen, in Amster-
dam woonden we op de Overtoom, haha. 

“Ik begon pas echt te 

geloven in een serieuze 

volleybalcarrière toen ik 

bij Dynamo kwam”

We zijn nog steeds tevreden met onze 
keuze, het is een prachtige, relaxte wijk. 
En je zit zo op snelweg naar het zuiden 
of westen. Via onze kinderen op school 
is er intussen een leuk contact ontstaan 
met veel buurtgenoten.”  >>>

Fotograaf: Ronald Hoogendoorn
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In 2003 kreeg je een klap te verwerken: 
je bleek diabetes te hebben.
“Dat was een schok. Ik was de eerste 
binnen de familie en had ook geen idee 
wat het betekende voor mijn sportcar-
rière. Maar ik had het geluk dat Studio 
Sport dezelfde avond een uitzending 
had. Naar aanleiding van het persbericht 
over mijn aandoening lieten zij beelden 
zien van Sir Steve Redgrave, een Britse 
roeier die al vier keer Olympisch goud 
had gewonnen. Toen hij de diagnose van 
diabetes kreeg, is hij gewoon gaan trai-
nen en pakte ook nog een vijfde gouden 
plak. Kortom, ik besefte al op de eerste 
dag dat topsport mogelijk bleef. En dat 
is ook gebleken: ik heb nog anderhalf 
jaar voluit kunnen spelen op het hoogste 
niveau. Door andere blessures ben ik 
uiteindelijk moeten stoppen, in 2005.”

En toen begon je een nieuw avontuur: 
de Bas van de Goor Foundation.
Ik wilde iets doen met mijn ervaringen. 
Laten zien dat je nog steeds heel veel 
kunt met diabetes, zeker als je genoeg 
erbij beweegt. Vanaf 2006 besloot ik 
om me in te gaan zetten voor andere 
mensen met diabetes door middel van 
allerlei sportieve activiteiten. Het begon 
bij kinderen met diabetes type 1, maar 
intussen richten we ons ook op volwas-
senen. En of je type 1 of 2 hebt maakt 
niet uit voor ons. Onze missie is: ‘We 
brengen mensen met diabetes in bewe-
ging naar een betere kwaliteit van leven.’ 
Beweging heeft een enorm positieve 
invloed heeft op diabetes, zeker op type 
2. Het kan ook medicatiegebruik fors ver-
minderen, hier is steeds meer aandacht 
voor. De focus vanuit de geneeskunde 
lag vooral op pillen slikken, en als die 
niet meer hielpen, insuline spuiten, maar 
leefstijlverbetering wint aan terrein.”

Jullie insteek is heel praktisch: zoveel mo-
gelijk events met bewegen organiseren.
“Ja, want flyers uitdelen werkt niet goed, 
vinden wij. En ook na 15 jaar heeft de 
stichting nog steeds grote ambities. Voor 
jouw idee: er zijn 100.000 volwassenen 
met type 1, en één miljoen volwassenen 

met type 2. Bovendien zijn er 1,5 miljoen 
mensen met een voorstadium van dia-
betes. Bij elkaar een grote club dus. Het 
zou mooi zijn als we de groei van type 
2 kunnen remmen. De trend omkeren is 
nog beter. Daarom organiseren we onder 
meer wandelevents, zodat mensen el-
kaar ontmoeten en hun verhalen kunnen 
delen. Want als ze het van mij horen, 
zeggen ze terecht: ‘Jij hebt makkelijk 
praten als Olympisch sporter. Ik heb type 
2, ga jij mij met mijn overgewicht ver-
tellen hoe ik moet gaan sporten?’ Maar 
als ze elkaars ervaringen horen, gaat het 
dieper. Dan herkennen ze zichzelf in de 
ander. Speciaal voor kinderen met diabe-
tes hebben we sportkampen, waarin ze 
ervaren dat ze niet de enige zijn en dat 
beweging echt helpt je ziekte de baas te 
blijven.”

Je klinkt alsof je je diabetes eigenlijk niet 
als een ziekte ervaart.
“Dat klopt, het woord diabetes is voor 
mij totaal niet negatief geladen. Natuur-
lijk, ik moet altijd op een paar zaken 
letten, zoals mijn bloedsuikers goed 
meten en mijn eten daarop afstemmen, 

“De diagnose was een 
schok. Ik was de eerste 

binnen de familie”

lekker blijven bewegen. Maar onze 
boodschap is niet voor niets: kom in 
beweging, het helpt! De stichting geeft 
me enorm veel voldoening. Ik ga elke 
dag naar mijn werk zonder het idee dat 
ik moet werken. Weet je, een Olympische 
medaille halen doe je voor jezelf en het 
is uniek dat mee te mogen maken. Maar 
iets doen voor andere mensen is ook 
een prachtige ervaring. Wat mij betreft 
staan beide naast elkaar.” 

Dus dit blijft je werk tot aan je pensioen?
“Jazeker. En er is genoeg te doen, dus 
nog wel langer ook!”

Meer weten over de Bas van de Goor 
Foundation? www.bvdgf.org

Beyke Goris

Fotograaf: Ronald Hoogendoorn



juni 2022 De Sprengen 7

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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Apeldoorn groeit. De vraag naar wonin-
gen neemt alleen maar toe. Een mooie 
ontwikkeling voor Apeldoorn als stad. 
Maar het zorgt tegelijkertijd voor een 
spanningsveld tussen natuur en be-
bouwing. Flora en fauna komen in het 
gedrang en overlast van bepaalde dier-
soorten in woonwijken neemt gevoels-
matig toe. Wat is de rol van gemeente 
Apeldoorn in de balans tussen mens en 
natuur? En wat kunnen wij, als inwoners, 
hier zelf aan bijdragen? “We moeten als 
mensen misschien ook accepteren dat 
we moeten samenleven met dieren.”

Last
Een wc-blokje onder je motorkap weert 
steenmarters. Fabel of feit? Volgens 
beleidsmedewerker en adviseur Natuur 
bij gemeente Apeldoorn, Paul Ganzevles, 
valt het te proberen. “Het is een bekend 
huismiddeltje. De steenmarter zal de 
geur niet fijn vinden maar het is niet 
zeker of het langdurig helpt.” 
Last van spreeuwen, ganzen of steenmar-
ters in de buurt? Gemeente Apeldoorn 
krijgt er met enige regelmaat meldingen 
over. Maar wanneer is er sprake van 
overlast? We nemen als mensen steeds 
meer ruimte in, waardoor de natuur zich 
lijkt te moeten schikken.  En nieuwe 
gebouwen bieden vaak weinig plekken 
waar een huismus of een gierzwaluw kan 
broeden. “Het is dus belangrijk dat we 
zeker bij nieuwbouw rekening houden 
met voldoende groen én ruimte voor die-
ren”, aldus Paul. “Groen helpt bovendien 
bij de vermindering van hittestress.  Ook 
willen we bewuster omgaan met water, 
door het op te vangen of te leiden naar 
beken en sprengen. We werken daar al 
langer aan.”

Buitengebied
Apeldoorn ligt op de flank van de Velu-
we. Als inwoners zijn we in een mum 
van tijd op de prachtige heidevelden of 

Wijkbeheer

Wilde dieren in mijn 
straat. Wat nu!? 

genieten we van een wandeling in de 
bosrijke omgeving. Wat een rijkdom! 
Maar als we ergens van mogen genieten 
moeten we er ook goed voor zorgen, 
vindt faunabeheerder Jan Hagen: “Het is 
drukker geworden in de buitengebieden. 
Het is fijn dat mensen hier meer ver-
blijven, maar het zorgt ook voor versto-
ring van dieren. Blijf netjes binnen de 
openstellingstijden die vermeld staan op 
borden bij een natuurgebied, dat helpt al 
enorm.” 

Hagen bevindt zich dag en nacht in 
de binnen- en buitengebieden van 
Apeldoorn, in uniform. “Dan ben ik 
herkenbaar”, vertelt Jan. “Ik ben fau-
nabeheerder bij de gemeente. Ik houd 
toezicht op de openstellingsregels in de 

gemeentelijke bossen en buitengebieden. 
En als buitengewoon opsporingsamb-
tenaar (BOA) kan ik bij een overtreding 
optreden.” Naast controleren of er niet 
gestroopt wordt en mensen zich na 
zonsondergang niet in het bos bevinden, 
helpt Jan ook mee bij  handhavingsac-
ties. Ook voert hij controles uit voor een 
veilig buitengebied. Bovendien houdt 
hij het wild in de gaten. “Wilde zwijnen 
kunnen flink in de grond wroeten, waar-
door de bosbodem mogelijk uitdroogt. 
En jonge boompjes zijn heerlijke snacks 
voor edelherten en reeën, wat nieuwe 
‘bosverjonging’ tegenwerkt. Daar houd ik 
zicht op, zodat niet de hele bosstructuur 
kapot gaat en het bos voor de volgende 
generatie toekomstbestendig is.”
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Stedelijk beheer
Collega Paul werkt, als beleidsmede-
werker, meer vanuit zijn kantoor. “Een 
stuk minder spannend dan Jan”, zegt hij 
lachend. Ze hebben wel een gemene de-
ler: zorgdragen voor een goede harmonie 
tussen mens en (wilde) dieren. Jan: “Ik 
ben verantwoordelijk voor onder andere 
stedelijk faunabeheer. Ik handel mel-
dingen over dieren af. En ik ben mede 
betrokken bij bestemmingsplannen voor 
ruimtelijke projecten.  We hebben als ge-
meente de opgave om nieuwe woningen 
en andere ruimtelijke ontwikkelingen te 
faciliteren. Daarbij moeten we wel reke-
ning houden met bescherming en liefst 
ook bevordering van flora en fauna in de 
omgeving. Dat is mijn afdeling.”

Toekomst: ruimte voor dieren
Nieuwbouw en renovatie en verduurza-
ming van bestaande woningen dreigen 
een negatieve invloed te hebben op 
dierenpopulaties in de stad. “Doordat 
we kieren dichten en spouwen vullen 
met isolatie, verdwijnen verblijfplaat-
sen van huismussen en vleermuizen. In 
nieuwbouwwijken blijkt nu dat er veel 
minder mussen zitten. Dit ondervang je 
bijvoorbeeld met inbouwkasten. Deze 
kasten worden bij renovaties nu al op 
grote schaal geplaatst. Zo bouwen we 
naar de toekomst toe. “We willen er 
ook voor zorgen dat er voorzieningen in 
nieuwe gebouwen komen waar vleermui-
zen en vogels kunnen wonen. Dit om te 
voorkomen dat die stadsdieren uit beeld 
raken. In die voorzieningen zijn ze ook 
niemand tot overlast. Daarnaast juichen 
we burgerinitiatieven enorm toe! Er zijn 

diverse groeninitiatieven waar je als 
buurtbewoners samen met de gemeente 
in kunt optrekken. Een mooie manier van 
samenwerken!”

Samenleven
De natuur gaat zijn eigen gang en valt 
niet altijd te sturen. De vraag is ook hoe-
ver we hierin moeten ingrijpen. Verant-
woord beheer is cruciaal, maar ook best 
ingewikkeld. Dierenoverlast is vervelend, 
maar afname van bepaalde dierenpopu-
laties of verstoring van het leefgebied 
van dieren is ook onwenselijk. 

Spreeuwen die zorgen voor stank en 
geluidsoverlast kun je moeilijk een boete 
opleggen. Paul: “Het zijn beschermde 
vogels die aan het einde van de zomer 
rustplekken opzoeken. Dit doen ze voor-
namelijk in buitengebieden, maar ook 
in toenemende mate in woonwijken. Dit 
leidt bij mensen tot overlast. Maar we 
kunnen en mogen ze niet zomaar weg-
schieten of verjagen.  Bovendien: waar 
komen ze dan terecht, bij de buren?” 

“We moeten als mensen soms ook ac-
cepteren dat we moeten samenleven met 
dieren”, vindt Paul. “Maar bij extreme 
overlast, zoals in het geval van een neer-
strijkende spreeuwenzwerm, probeert 
de gemeente wel te helpen, bijvoorbeeld 
door de straat schoon te maken of te 
kijken of auto’s tijdelijk anders zijn te 
parkeren.” Oplossingen zitten soms ook 
bij jezelf. “Wees niet kwistig met afval, 
zorg juist dat een marter in een zelf-
gebouwde kast kan en sluit dan kieren 
af naar je zolder. En  met vleermuizen 
valt vaak prima samen te leven, het zijn 
fascinerende beestjes.”  

Jan beaamt dit: “Zoals iedereen inmiddels 
weet is ook de auto is een ideale rustplek 
voor steenmarters. Parkeer je auto een 
straat verder, dan treedt er verandering 
op in zijn gebied. Doe dit een paar weken 
lang. Het kost wat moeite, maar het helpt 
wel. Een dier vangen is veel lastiger.”

Oplossing
De gemeente neemt klachten van die-
renoverlast serieus en denkt mee om 
dit voor haar inwoners op te lossen. 
Met daarbij de kanttekening dat veel 
dieren bij wet beschermd zijn en ook de 
gemeente die wet moet naleven. Vaak 

ligt die oplossing ook in kleine aanpas-
singen. En als mensen hebben we een 
beter aanpassingsvermogen dan dieren. 
Een vermogen, waar zowel Paul als Jan 
een beroep op doen. Jan: “De afgelopen 
jaren is het een stuk drukker geworden 
in bosgebieden. Het is goed dat mensen 
buiten recreëren, maar het verstoort 
tegelijkertijd het leefgebied van reptie-
len, vogels en amfibieën.” Jan adviseert 
dan ook om dieren rust te gunnen en je 
netjes aan de openstellingsregels van de 
buitengebieden te houden. “Dan is er 
niets aan de hand!”

Jeanette van Dijk
Regisseur Openbare ruimte

Tips van Jan en Paul:

• Ervaar je overlast van wilde dieren?
 - Houd je straat schoon!
 - Steenmarter, gans of spreeuw die
  voor overlast zorgt? Meld dit via
  www.apeldoorn.nl/buitenlijn-
  dieren-en-ongedierte
• Een initiatief voor meer groen (en 
 dus fauna) in jouw buurt? Laat het
 weten  aan de gemeente Apeldoorn.
• Fietsen of wandelen in het bos?
 Top! Maar niet na zonsondergang.
 Wilde dieren hebben hun rust 
 nodig.

Vragen of opmerkingen?
Gemeente Apeldoorn staat graag in 
nauw contact met haar bewoners. 
Heb je een vraag over faunabeheer? 
Neem dan contact op met de ge-
meente via tel: 14 055 of apeldoorn.nl
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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
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Op de opgave in Wijknieuws 81 hebben 
we 16 reacties ontvangen die alle goed 
waren. Zoals gewoonlijk heeft de redac-
tiecommissie geloot en de winnaars van 
de cadeaubon van 25 euro zijn geworden

Sytske en Bastiaan Dreier Gligoor
gefeliciteerd!

Deze foto werd 
gemaakt van 
één van de 
bloembakken bij 
de ingang van 
de begraafplaats 
Soerenseweg 

Zie pagina 16 over de herkomst van deze 
bloembakken.

Wie van u weet waar wij dit 
keer de foto hebben genomen?

Reageer dan uiterlijk op 20 augustus 
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 cadeau-
bon van 25 euro verloot.

                                      Joyce Snel

Ken uw wijk
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Linksom of 
rechtsom
Onlangs kreeg onze wijkraad het ver-
zoek van het Platform Gehandicapten 
Apeldoorn (PGA) om onze wijk te checken 
op toegankelijkheid voor mensen met een 
lichamelijke beperking. Het gaat om een 
check in alle wijken van Apeldoorn op de 
wegen en de winkels en, indien aanwezig, 
horeca en buurthuizen. In eerste instantie 
is het dus voor mensen die minder goed 
ter been zijn, maar ook mensen met een 
kinderwagen zullen hier ervaring mee 
hebben.

Als aspirant-bestuurslid met Sociaal Do-
mein als portefeuille leek dit een mooie 
klus voor mij. Op een zonnige dag er op 
uit en de wijk door. Nu woon ik er al ja-
ren, maar het is een openbaring om met 
deze blik te kijken naar de toegankelijk-
heid van de stoepen, straten, bushaltes, 
winkels etc.

Vaak de straat op
Vooral de oudere delen van de wijk, 
met de daarbij behorende voorzieningen 
zoals hiervoor genoemd, bleken nogal 

eens problemen op te leveren. Niet in 
de laatste plaats door de mooie, maar 
ook grote, bomen die op de stoep soms 
een obstakel waren. Dus linksom of 
rechtsom, vaak moest ik de straat op 
om verder te kunnen. Ook zijn niet alle 
stoepen breed genoeg om een veilige 
doorgang te geven aan mensen met een 
lichamelijke beperking. En in sommige 
straten ontbreken de stoepen helemaal 
en ligt er grind. De winkels zijn over het 
algemeen gelukkig goed bereikbaar en 
toegankelijk.

Oproep: normaal parkeren en 
heggen bijhouden
Helaas waren de obstakels ook vaak 
in de berm geparkeerde auto’s, bestel-
busjes, containers of slecht gesnoeide 
heggen. Ook bleek een net aangelegde 
bushalte aan de Sprengenweg wel erg 

moeilijk bereikbaar. Gelukkig is een groot 
deel van de wijk wel goed toegankelijk, 
zeker in de nieuw aangelegde delen. 
Maar er is dus nog zeker verbetering 
mogelijk. Het makkelijkst op te lossen 
zijn natuurlijk de obstakels door het par-
keergedrag van de wijkbewoners en het 
bijhouden van de heggen en struiken.
Het Platform Gehandicapten Apeldoorn 
(PGA) stuurt de bevindingen door aan 
de gemeente Apeldoorn met het verzoek 
dit, waar het de verantwoordelijkheid 
van de gemeente betreft, te verbeteren. 
En verder moeten wij als wijkbewoners 
waar het gaat om parkeren en heggen 
snoeien natuurlijk zelf aan de 
slag! 

Marjo Amptmeijer
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Graafwerkzaamheden
In veel straten in onze wijk, maar ook el-
ders in Apeldoorn, zijn en worden wegen 
en trottoirs  opengebroken. Dit heeft te 
maken met de vernieuwing van allerlei 
leidingen. De werkzaamheden worden uit-
gevoerd door Vitens en door Liander. Deze 
organisaties informeren de omliggende 
bewoners over de tijdelijke (verkeers-)
maatregelen. Bij vragen hierover kunt u 
het beste bij deze bedrijven terecht.

Nieuwsflits AutoMobiel 
AutoMobiel vervoert ouderen en minder 
mobiele inwoners, die zelf geen vervoer 
hebben, naar een activiteit in het wijk-
centrum, de dokter, de apotheek of de 
fysiotherapeut. U kunt ermee op visite of 
er gewoon even uit. In augustus vorig jaar 
reed chauffeur Henk de eerste klant naar 
haar bestemming. Wat is er in die tijd 
allemaal gebeurd? 
 
De start is vlekkeloos verlopen. Via het 
landelijke telefoonnummer 088-7004100 
melden klanten zich aan als lid (€ 15,00 
per jaar) en wordt de aangevraagde rit 
gepland. De klanten laten weten blij te 
zijn van huis opgehaald en na afloop van 
het bezoek weer veilig thuisgebracht te 
worden. AutoMobiel heeft intussen onge-
veer 130 leden in Apeldoorn, Hoenderloo, 
Ugchelen en Wenum Wiesel. 

De passagier betaalt een vergoeding voor 
de variabele kosten van het autorijden 
van 0,35 per km.
 
Om aan de groeiende vraag te kunnen 
voldoen worden vrijwilligers gezocht, 
die met hun eigen auto mensen willen 
vervoeren die anders moeilijk van huis 
kunnen. Bel Gert Mulder via 06 3712 9390 
of mail naar gertjemulder@gmail.com. 
Meer info op www.servicepunt-automo-
biel.nl/deelnemende-regios/

Juliana locatie
Beide zorggebouwen schieten als padden-
stoelen uit de grond. Afgelopen maand is 
er een omgevingsvergunning afgegeven 
om nabij Koning Lodewijklaan 415 twee 
zuilen te plaatsen met de oorspronkelijke 
natuurstenen dekzuilen van het Julia-
na ziekenhuis. Dit als verbeelding van 
het oude Julianaziekenhuisterrein. Deze 
natuurstenen dekzuilen, waarop ooit ook 
nog lantaarns stonden, markeerden de 
ingang van het Julianaziekenhuis.

Wijkraadswerk

Actuele zaken
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Voormalig belastingkantoor 
J.F. Kennedylaan
Na drie maanden uitloop was de planning 
dat het bestemmingsplan in de 2e helft 
van april ter inzage gelegd zou worden. 
De uitloop had te maken met een aantal 
milieurapporten die nog geactualiseerd 
moesten worden. Het ontwerp bestem-
mingsplan wacht momenteel nog op de 
uitkomsten van een aanvullend vleermui-
zen-onderzoek dat eind juni is afgerond. 

Westpoint
Het kaal strippen van het voormalig 
stadskantoor is gereed. Het betonskelet, 
met een vloeroppervlak van ca. 10.000 
m2, zal ingericht worden met in totaal 94 
woningen. Alle woningen worden voorzien 
van een buitenruimte. De gevel krijgt een 
geheel nieuwe look. 

Verkeer
Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit op de A50 tussen Epe en Heerde in de 
richting Zwolle. In de periode van 30 mei tot 21 juni wordt er in 14 nachten aan de 
weg gewerkt en is de A50 afgesloten voor verkeer vanaf 20.00 tot 06.00 tussen Epe en 
knooppunt Hattemerbroek in de richting Zwolle. 
Meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht

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

Sprengenweg 4  Apeldoorn
www.haarmodedominique.nl

Tel. 055-5215824

Dames, heren  
en kinderen 

knippen op afspraak

Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189
Ugchelen

Welkom
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Mooi weer, dus lekker de barbecue aan. 
Veilig barbecueën is best makkelijk! 
Een aantal tips van de Brandweer: 

• Gebruik een barbecue alleen buiten. 

• Zet hem op een vlakke ondergrond.

Verplaats de barbecue niet wanneer hij aan is en zorg dat 
hij uit de buurt van brandbare materialen en spelende 
kinderen en dieren staat. Denk hierbij ook aan de schut-
ting, de partytent en planten zoals coniferen of hoog gras. 
Het is momenteel namelijk erg droog in de natuur.  

Gebruik briketten of houtskool en maak de barbecue aan 
met aanmaakblokjes. Ga nóóit met spiritus, benzine of 
petroleum aan de gang. 

Pas op met licht ontvlambare kleding. Mocht er toch 
een vonk overspringen op kleding: ga niet hollen, maar 
rollen! Rol over de grond en dek de vlammen af met een 
blusdeken. 

Koel de wond 10 minuten met lauw, zacht stromend 
leidingwater. Ga met blaren of een open wond altijd naar 
de huisarts.  

Na afloop: dek de barbecue goed af met de bijpassende 
deksel, en zorg dat er geen lucht meer door het ventila-
tierooster komt. Afdekken kan ook met zand. En pas op: 
gooi geen warme kooltjes in de kliko. Laat ze eerst goed 
afkoelen!

Meer tips? 
www.brandweer.nl/onderwerpen/barbecueen/        

Veilig barbecueën doe je zo  

 

 

“Rookmelders in huis verplicht vanaf 1 juli 2022” 
 
Denk je dat je ’s nachts wakker wordt van de rook die vrijkomt bij een brand? Dat is 
begrijpelijk, want overdag kun je rook ruiken. Maar ‘s nachts niet! In je slaap ruik je 
namelijk minder goed. Hierdoor word je niet wakker van rook. Waar je wél wakker van 
wordt, is het geluid van een rookmelder. Een rookmelder slaat alarm als er brand is, zodat 
je tijdig en veilig kunt vluchten.   

Rookmelders worden verplicht   
“Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op iedere verdieping van je woning minimaal één 
werkende rookmelder te hebben hangen, bij voorkeur in de vluchtroute” vertelt Dick de 
Vries, districtscommandant van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland . “Deze 
verplichting bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving gaat ook voor 
bestaande bouw gelden. Het invoeren van deze nieuwe wet heeft als doel levens te redden".   
 
Gelukkig hebben de meeste mensen al een of meerdere rookmelders in hun woning, zo blijkt 
uit regionaal onderzoek van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. "Zo'n 85% van 
de inwoners in onze regio heeft al rookmelders hangen en bijna driekwart van hen test de 
rookmelder regelmatig", aldus Leonie Webbink, gedragspsycholoog bij de Veiligheidsregio. 
 
Hoeveel rookmelders heb ik nodig? 
We hebben steeds meer elektrische apparaten in huis, waardoor het risico op brand 
toeneemt. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij je eigen brandveiligheid. Naast het 
nemen van de maatregelen om brand te voorkomen is snelle alarmering bij brand cruciaal. 
Rookmelders zorgen hiervoor. Er worden 3 veiligheidsniveaus gehanteerd: voldoende, beter 
en best. Het veiligheidsniveau voldoende houdt in dat je ten minste één werkende 
rookmelder hebt hangen op iedere verdieping in de vluchtroute. Vaak is dat de hal of de 
overloop. Je bent nog beter beschermd wanneer er ook rookmelders worden opgehangen in 
de slaapkamer. Voor de beste veiligheid plaats je ook rookmelders in alle overige ruimten 
waar brand kan ontstaan.  
 
Veilig vluchten bij brand 
Daarnaast is het belangrijk dat je veilig naar buiten kunt als er brand is. Met deze tips ben jij 
beter voorbereid: 
 
Oefen je vluchtplan  
Oefen regelmatig je vluchtplan met eventuele huisgenoten en/of kinderen. Zo weet je hoe je 
snel en veilig naar buiten kunt bij brand.  

Hang een vluchtsleutel op een vaste plek 
Door het ophangen van een vluchtsleutel op een vaste plek op de vluchtroute, verlies je bij 
een brand geen kostbare tijd met zoeken. Zorg dat de sleutel op een plek hangt waar je snel 
bij kunt, maar buiten het zicht en bereik van buitenstaanders. 

Sluit binnendeuren 
Door ‘s nachts binnendeuren te sluiten, verspreidt brand en rook minder snel. Hierdoor heb 
je meer tijd om veilig te vluchten. Sluit bij het vluchten bij brand ook de deuren achter je en 
blijf laag bij de grond bij rook.  
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Deze keer was de foto genomen 

van één van de vier bloembakken, 

die geplaatst zijn vóór en achter 

de ingang van de begraafplaats 

aan de Soerenseweg. Deze bloem-

bakken stonden ooit rond het 

borstbeeld van Koning Willem I op 

het Raadhuisplein. Oorspronke-

lijk stond dit beeld vlak voor de 

ingang van het raadhuis in een 

plantsoen met die vier bloembak-

ken met daar bovenop lantaarns. 

In de loop der jaren werd het beeld een 
aantal keren op het plein verplaatst. 
Aanleiding was onder meer een archeo-
logisch onderzoek naar de fundamenten 
van de Oude kerk van Apeldoorn en op 
een ander moment de restauratie van 
het raadhuis. Het plantsoen is al jaren 
geleden verdwenen. Het hekwerk, de lan-
taarns en de bloembakken kwamen op 
de gemeentewerf terecht. 

Prins terug uit Engeland
Het borstbeeld van Koning Willem I werd 
op het Raadhuisplein geplaatst in het 
kader van de viering in 1913 van 100 jaar 
onafhankelijkheid van Nederland. Het 
‘Comité voor het blijvend gedenkteken 
1813-1913’ besloot daartoe als dank voor 
wat de uit Engeland teruggekeerde erf-
prins, gekroond tot koning Willem I, voor 
Apeldoorn had betekend. Het was een 
geschenk van de Apeldoornse burgerij 
aan de gemeente. 

Borstbeeld met plaquettes
Het monument werd op 2 september 
1913 op het Raadhuisplein onthuld 
door de burgemeester. Het ontwerp was 
afkomstig van beeldhouwer Pieter Puype 
die zijn gipsmodel - één vijfde van de 
ware grootte - tentoonstelde in een 
plaatselijke winkeletalage, twee maan-
den voor de onthulling. Het bronzen 
borstbeeld plaatste hij op een hardste-
nen, afgeknotte obelisk met vier bronzen 
plaquettes in de zone vlak onder het 
borstbeeld. Elk vertelt een verhaal: de 

landing van Willem I te Scheveningen, 
het wapen van Willem I, de gecombineer-
de wapens van Willem III en Emma en 
dat van koningin Wilhelmina.

Wilhelmina als pijl
Rond het monument zette Puype 
bloembakken met lantaarns, die een 
grote symboliek ademden. Elk van de 
lantaarns was opgebouwd uit drie delen. 
Het onderste deel werd gevormd door 
een bundel van zeven pijlen, bekroond 
met gestileerde Oranje-appels, symbool 
van het Oranjehuis in 1813 dat toen nog 
vele loten kende. Het middendeel telde 
vijf pijlen, uitlopend in het bovenste 
deel. Dat deel was een enkele pijl, die 
voor de koningin Wilhelmina stond: de 
enige loot van de in de loop van de 
19de eeuw gedecimeerde Oranje-stam. 
Deze pijl boog naar buiten toe, waarmee 

Bloembakken vol koninklijke historie 

verbeeld werd dat Wilhelmina haar licht 
over haar volk uitstraalde.

Waar zijn de lantaarns?
De bloembakken zijn jaren bewaard 
gebleven op de gemeentewerf. Bij de 
verhuizing van de gemeentewerf zijn 
ze dus terechtgekomen voor en achter 
de toegangspoort van de begraafplaats. 
De afbeelding op de hoeken geeft een 
adelaar weer met een sleutel, welke 
ook is terug te vinden in het wapen van 
Apeldoorn. Waar de lantaarns - niet te 
verwarren met de Lichtzuil van burge-
meester Roosmale Nepveu - zijn geble-
ven, is nog een raadsel.

André Staal

Poortgebouw begraafplaats Soerenseweg
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Bron: Geheugen van Apeldoorn, Coda archief 

en kleine monumenten in Apeldoorn

Bloembakken vol koninklijke historie Even voorstellen

Kandidaat-bestuurslid 
Elly Laméris

Mijn naam is Elly Laméris, gebo-
ren in 1950 in Assen, Drenthe. Na 
9 jaar Delft wonen we, mijn man 
en ik,  sinds 1980  in Apeldoorn. 
We hebben samen 1 dochter en 2 
kleindochters.
Vanaf juni 2020 zijn we gaan wonen 
in het Julianakwartier, waar we 
al snel werden verwelkomd door 
Wijkraad De Sprengen.
Na een aantal oproepen in het 
wijkblad heb ik de stoute schoenen 
aangetrokken om mij aan te melden 
als penningmeester.
Tot de jaarvergadering blijf ik 
uiteraard kandidaat-bestuurslid.

In mijn werkzame leven heb ik altijd 
cijfermatig werk gedaan en heb dan 
ook daarmee een grote affiniteit. Ik 
ben geen professional, maar hoop 
toch in de toekomst op dat gebied 
wat te kunnen gaan betekenen voor 
de wijkraad.

Ik heb veel hobby’s, dus verveel me 
geen moment. 
Het feit dat we zijn komen wonen 
in het Julianakwartier zal, hopelijk, 
eraan bijdragen dat ik ook als een 
doorgeefluik kan gaan functioneren 
naar de wijkraad toe.

Fotograaf: Theo van Beek
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Eén van de bewoners zei daarbij “Ik woon 
hier al sinds 1971, maar ik heb nog nooit 
zo’n saamhorigheidsgevoel meegemaakt.” 
En daar gaat het natuurlijk ook om: niet 
alleen de tuintjes, maar ook: samen.

Begint het bij u nu ook te jeuken, om-
dat u ook wel een idee heeft voor een 
initiatief om de wijk een stukje mooier, 
beter of socialer te maken? Kijk dan eens 
op onze website bij www.apeldoorn.nl/
inwonersinitiatieven. Misschien kunt u 
ook subsidie krijgen voor uw initiatief.

We weten niet hoelang deze corona-ar-
me, ‘terug-naar-normaal’ periode duurt, 
maar laten we ervan profiteren nu het 
kan. Ik wens u een heel mooie, 
lange zomer.

Wim Bergink
Stadsdeelmanager 

Noordwest

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

Het is (bijna) zomer en corona lijkt opeens 
heel ver weg. Langzamerhand weer minder 
thuiswerken, vaker de wijk in, weer meer 
mensen ontmoeten. Ik was er wel weer 
aan toe.

Voor de wijkraden was dit ook een lastige 
periode. Alleen met bewoners communi-
ceren via mail of digitale vergaderingen is 
toch echt anders dan elkaar ‘live’ ontmoe-
ten. Je mist de nuance, het non-verbale, 
de een-op-een interactie. Maar we wennen 
nu weer snel aan het ‘normale’. Het mag 
weer, het kan weer, we doen het weer.

Bij ‘terug naar normaal’ horen ook de 
activiteiten die overal in de stad worden 
georganiseerd.

In juni zijn er op verschillende plekken 
weer de buitenspeeldagen en ik zie soms 
ook alweer een buurt-/straatfeest langsko-
men. Dat is mooi, zo ontmoeten we elkaar 
ook weer vaker. Half mei was er in een 
buurt in Orden een ‘tuinendag’, waarbij 
samen tuintjes werden opgeknapt. 

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.

Van de gebiedsmanager

Terug naar normaal?

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 83 kunt u 
uiterlijk 24 augustus 2022 inleveren via 
info@wijkraaddesprengen.nl.

Volg de wijkraad op      
Facebook en Nextdoor

Wat maakt dat jij met plezier woont? 
Bijvoorbeeld dat je huis een comfortabele, 
veilige plek is. Dat je er rust vindt. Dat 
er veel licht binnenkomt en dat je buiten 
kunt genieten van een groene omgeving. 
Allemaal hele gewone wensen. Of je nu 
in een klein appartement woont of in een 
groot huis met een tuin, je eigen buurt is 
altijd belangrijk voor hoe je je voelt. 

Daarom vind ik het heel goed dat we 
bij de gemeente mensen hebben die de 
wijken en dorpen goed kennen en hard 
werken aan wat beter kan voor iedereen. 
Ook in het gemeentebestuur hebben we 
dat zo geregeld. 

Daarom stel ik me graag even aan u voor. 
Ik ben in april begonnen als nieuwe wet-
houder Gezondheid, Inwonerparticipatie en 

Zorg. We hebben in totaal zeven wethou-
ders en elk van ons heeft naast onderwer-
pen die we voor heel Apeldoorn aanpak-
ken, ook een gebied in de gemeente om 
speciaal aandacht aan te geven. Voor mij 
is dat het noordwesten van Apeldoorn, 
waar ook De Sprengen bij hoort. 

En dat treft, want ik woon zelf ook in 
dit deel van de stad. Tijdens mijn eerste 
rondjes op de fiets heb ik al gezien hoe 
divers dit stadsdeel is en hoeveel verschil-
lende initiatieven hier leven. Mensen 
ontmoeten, weten wat er echt leeft, dat 
is voor mij het belangrijkste. Dus het kan 
zomaar zijn dat we elkaar een 
keer gaan zien de 
komende tijd!

Anja Prins
 

Nieuwe wethouder voor 
De Sprengen: Anja Prins
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Koning Lodewijklaan 168
SPAR Zweers Apeldoorn

•  POSTNL PAKKETPUNT •  ZELFZORGMEDICIJNEN
•  VERSE BLOEMEN •  VERSE KOFFIE
•  STOMERIJ •  GEKOELDE DRANKEN
•  MAALTIJDSERVICE •  AMBACHTELIJKE BAKKER

MA T/M VR     08:00 - 19:00 uur
ZATERDAG   08:00 - 18:00 uur
ZONDAG        12:00 - 18:00 uur

ONZE SERVICES

   doe je bij 
SPAR Zweers
       Apeldoorn

  boodschappen
je dagelijkse 

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)

Al sinds 1920 geven onze medewerkers 
kleur en bescherming aan vele, vaak ook 

prachtige (bijzondere) objecten.

Onze opdrachtgevers bevinden zich in het segment 
waarbij onze medewerkers hun vakmanschap 

mogen laten zien. Onze medewerkers zijn 
gespecialiseerd in schilder- en onderhoudswerk-
zaamheden, renovatie, behang en alle soorten 

wandafwerking.

Van Olst Schilders, wij zijn u graag van dienst!

Schuttersweg 51 7314 LD Apeldoorn 
tel. 055-3554091

info@vanolstschilders.nl | www.vanolstschilders.nl
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