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Voor u ligt nummer 83 van ons Wijk-
nieuws. Op een moment waarop de 
vakanties, althans voor mensen met 
schoolgaande kinderen, alweer enige 
weken achter ons liggen en iedereen 
weer aan het werk is. Het einde van de 
komkommertijd zogezegd. Hoewel, we 
hadden dit jaar geen berichten nodig over 
poema’s op de Veluwe (weet u nog?) om 
de kranten te vullen. Oorlog in Oekraïne, 
volgelopen asielketen, drooggevallen 
rivieren en ander onheil waren dagelijkse 
kost.
Ook wij als redactie vinden het vanuit die 
‘komkommergedachte’ ieder jaar weer 
spannend of we voldoende kopij hebben 
om het nazomernummer van het Wijk-
nieuws te vullen. Gek genoeg is dat nooit 
een probleem. Ook nu weer niet. Soms - 
ik heb dat al eens eerder gezegd - rapen 
we de verhalen gewoon op straat op. 
Komen we tijdens een wandeling door de 
wijk mede-wijkbewoners tegen die tijdens 
een vluchtig praatje dingen vertellen die 
zomaar een verhaal voor Wijknieuws 
opleveren. Of we zien op huizen en 
gebouwen teksten staan die ons nieuws-
gierig maken naar de achtergrond daarvan 
en hup, we hebben weer materiaal voor 
het Wijknieuws. Of mensen uit de wijk 
benaderen ons met een verhaal of een 
onderwerp met het verzoek daar in het 
blad aandacht aan te besteden.
Zo ook deze keer. 
Op bladzijde 8 e.v. besteden we aandacht 
aan de schoorsteen in de Hoogakkerlaan 
nabij de Sprengenweg. Ongetwijfeld kent 
u hem maar heeft u daar nooit, in letterlij-

ke of overdrachtelijke zin, bij stilgestaan. 
Terwijl er toch een heel verhaal aan 
vastzit. De schoorsteen heeft een forse 
opknapbeurt nodig en het echtpaar Reijer-
man, die hem in beheer heeft, probeert 
de gelden die daarvoor nodig zijn bijeen 
te brengen.
Op bladzijde 4 e.v. staat een artikel over 
hoe om te gaan met mensen die in een 
rouwproces zitten. Zelf zouden we niet 
snel op zo’n onderwerp gekomen zijn 
maar één van onze bestuursleden werd 
benaderd door een vrouw die ons wees 
op het belang daarvan. Ik moest toen 
denken aan wat mijn moeder me jaren 
geleden vertelde toen haar man, mijn va-
der dus, was overleden. Als zij op straat 
liep, in de wijk waar zij al sinds mensen-
heugenis woonde, waren er mensen die 
met een grote boog om haar heen liepen. 
Om maar niet met haar te hoeven praten. 
Het zal waar zijn dat mensen vaak met de 
situatie geen raad weten en niet weten 
wat ze moeten of kunnen zeggen. Maar 
een blijk van medeleven, hoe onbeholpen 
misschien ook, lijkt mij verre te verkie-
zen boven het negeren van iemand in de 
rouw.
En omdat er naast dit zware thema geluk-
kig ook weer de nodige luchtige onder-
werpen in dit Wijknieuws staan, zoals het 
verslag van diverse buurtbarbecues, wens 
ik u toch maar weer veel leesplezier toe.

Rob Jerphanion

Van de voorzitter
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Het hoort bij het leven, en tegelijk 

praten we er niet snel of gemakke-

lijk over. Het verlies van een dier-

bare, de rouw die zich aandient, 

het zoeken naar een nieuwe weg: 

de meesten van ons zijn gewend 

om dit in kleine kring te houden. 

Doe vooral wat bij je past, zegt 

Judith Langeveld, psychosociaal 

therapeut met een eigen praktijk 

voor onder meer rouwverwerking. 

Maar probeer niet te vluchten voor 

je emoties, want dat heeft weinig 

zin. Hoe kom je een rouwperiode 

zo goed mogelijk door? En wat kun 

je als wijkbewoner doen voor een 

nabestaande, ook al ken je die niet 

zo goed?

Rouw is een persoonlijk proces, dat 
iedereen anders ervaart, weet Judith 
Langeveld. In haar werk begeleidt ze 
onder andere mensen bij het verwerken 
van het verlies van een naaste, zoals een 
echtgenoot, familielid of dierbare vriend. 
“Er zijn wel fases te onderscheiden in 
rouw, maar die lopen vaak door elkaar 
heen. Rouw kent geen vaste stappen, 
die je als het ware af kunt vinken. En 
een tijd eraan hangen, bijvoorbeeld ‘over 
een jaar moet het wel klaar zijn met die 
rouw’, heeft ook weinig zin.” 

Rouwen doe je op je eigen manier
Judith beschrijft rouw als een landschap, 
waar elk persoon eigen stappen in zet, in 
een eigen tempo. “In mijn werk probeer 
ik goed te kijken naar wat er past bij de-
gene die mijn ondersteuning vraagt. De 
emoties kunnen heel verschillend zijn. 
Verdriet, boosheid, onmacht, twijfel… 
maar ook opluchting, bijvoorbeeld als 
het ziekbed lang en zwaar is geweest. Ik 
zeg altijd: het mag allemaal, er zijn geen 

‘verkeerde’ emoties die je niet zou mo-
gen hebben. Wie bepaalt wat jij wel en 
niet mag voelen? Zo werkt rouw niet.”

Er is dus geen vast rouwproces waarin 
iedereen hetzelfde doormaakt. Ook het 
gedrag verschilt van mens tot mens. 
“Je weet van jezelf wel ongeveer hoe je 
reageert op pijn of verdriet. Het is heel 
menselijk om die niet te willen voelen, 
dus als het even kan ‘floepen’ we eruit 
vóórdat het verdriet of de pijn ons on-
deruit kan halen. In de praktijk betekent 
dat gedrag als afleiding zoeken, emoties 
onderdrukken, heel erg voor anderen 
gaan zorgen… of je sterker voordoen dan 
je je voelt en nergens hulp bij vragen.” 

Wegduwen heeft geen zin
Een beetje vluchten in andere zaken mag 
best. Toch is het belangrijk dat je jezelf 
ook toestaat om je emoties te blijven er-
varen. “Wegduwen heeft geen zin, want 
emoties komen toch weer aan je deur 

kloppen, vroeg of laat. Het bijzondere is 
dat juist het toelaten van verdriet en pijn 
een helende werking heeft. Natuurlijk is 
het heftig op het moment zelf, maar je 
merkt erna ook dat de emoties je niet 
onderuit hebben gehaald, tenminste niet 
op de manier waar je bang voor was. Dat 
is een helende stap richting aanvaarding 
van wat het verlies met jou doet.”

Judith spreekt zelf liever van ‘aannemen’ 
dan van ‘aanvaarden’. “Het woord aan-
nemen klinkt minder lijdzaam, er spreekt 
meer actie uit. Je kunt namelijk bewust 
werken aan een plek geven aan je 
emoties en daardoor aan het verlies. Het 
helpt om te weten dat emoties richting-
aanwijzers zijn naar wat je nodig hebt. 
Verdriet vraagt bijvoorbeeld om getroost 
te willen worden. Gevoelens van zinloos-
heid kunnen je helpen om je te gaan 
oriënteren op zingeving. Emoties werken 
dus in feite als boodschappers van jezelf, 
aan jezelf.”

Omgaan met rouw
‘Bij rouw zijn er geen ‘verkeerde’ emoties’

Judith Langeveld
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Wat kunnen mensen in de buurt doen?
Vertrouwde naasten hebben meestal 
regelmatig contact met de nabestaande. 
Maar wat kun je doen als je de vrouw 
van twee straten verderop ziet lopen 
die je niet heel goed kent, maar waar-
van je weet dat zij net haar man heeft 
verloren? “Ook als je iemand alleen ‘van 
de stoep’ kent, kun je echt iets beteke-
nen”, benadrukt Judith. “Ik denk dat we 
onderschatten hoe groot de betekenis is 
van mensen uit de buurt. Juist de directe 
omgeving kan ervoor zorgen dat het 
verdriet beter te verduren is. Medemen-
selijkheid zit in ons! Dit zou ik adviseren 
aan buurtbewoners die hun medeleven 
kenbaar willen maken: 

• Wees niet bang om de verkeerde 
vragen te stellen of de verkeerde dingen 
te zeggen. Helemaal niets zeggen is veel 
erger. Je kunt altijd beginnen met: “Hoe 
is het met je vandaag?” Dan laat je de 
keus aan de ander om er kort of wat 
uitgebreider op in te gaan.

• Betrek de antwoorden niet op jezelf. 
Geef de ander de ruimte voor zijn ver-
haal.

• Luister vooral en kom niet met advie-
zen. Er gewoon zijn en luisteren is al 
goed genoeg.

• Gebruik de woorden die je hoort niet 
als kapstok om je eigen verhalen te gaan 
vertellen. Dan gaat het om jouw emoties, 
niet meer om die van de ander.

• Als je er ruimte voor hebt: bied hulp 
aan bij iets praktisch.

• Blijf de naam van de overledene 
bewust noemen. Het horen van de 
naam biedt (bijna) altijd troost aan de 
nabestaande.

• Denk niet: “iemand anders doet het 
wel” of “iemand anders kan het beter 
dan ik”. 

Die laatste is echt een misvatting, vindt 
Judith. “Je mist dan een mooie kans om 
een beetje aandacht en troost te geven, 
want die ander voelt zich letterlijk gezien 
door je. Die paar minuten contact kun-
nen zomaar net het duwtje in de rug zijn 

om de dag goed door te kunnen komen. 
Psychiater en rouwdeskundige Elisabeth 
Kübler-Ross verwoordde het treffend: 
“Rouw is het vinden van een weg om te 
leren leven met een werkelijkheid waar-
van we niet willen dat die waar is.” Als 
je in dat moeilijke proces een moment 
ervaart van welgemeend medeleven, is 
dat een grote steun, besluit Judith. “Dan 

maakt het weinig uit of je iemand wel of 
niet goed kent.” 

Meer informatie over de praktijk van 
Judith Langeveld: www.vida-plena.nl

Beyke Goris

Tips voor mensen in de rouw:

• Dagritme: maak een overzichtje per dag wat je wilt gaan doen, maar   
 zonder er druk op te zetten. het is geen ‘moeten’.

• Kijk wat je wilt vasthouden van de vaste dingen of rituelen die je voor het  
 overlijden deed. Of bedenk nieuwe waar je vertrouwd mee kunt raken.

• Probeer iedere dag contact te maken met iemand uit je netwerk. Je kunt   
 ook vragen om contact met jou te onderhouden.

• Zorg voor vertraging in je leven. Zo geef je jezelf de kans om nieuwe   
 ontdekkingen te doen, die je iets moois kunnen brengen.

• Als het bij je past: zoek lotgenoten op.

• Het is voor anderen heel moeilijk in te schatten waar je behoefte aan   
 hebt. Geef duidelijk aan als je bijvoorbeeld wilt praten, of als je liever 
 met rust gelaten wil worden.
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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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Al vaker hebben wij in dit Wijknieuws uw aandacht gevraagd 
voor de gedenkstenen, die op tal van plaatsen in Apeldoorn 
in het trottoir zijn opgenomen. Het gaat om stenen, die zijn 
neergelegd ter nagedachtenis aan Joodse medeburgers die 
tijdens de oorlog zijn weggevoerd en vanwege hun (vermeen-
de) ras zijn vermoord. Ze liggen vóór het huis waar de te 
gedenken persoon heeft gewoond en van waaruit hij/zij veelal 
is weggevoerd. 
Vanuit Apeldoorn zijn, naast de bijna 1300 patiënten en 
personeelsleden van het Apeldoornsche Bosch, ruim 400 
Joodse inwoners weggevoerd naar de vernietigingskampen. 
Een Joods gezegde luidt: “Een mens is pas vergeten als ook 
zijn naam is vergeten”. De werkgroep Gedenkstenen Joods 
Apeldoorn wil daarom door het plaatsen van deze gedenkste-
nen ervoor zorgen dat de namen niet worden vergeten. De 
werkgroep wil in enkele jaren tijd alle adressen, waar deze 
Joodse Apeldoorners het laatst hebben gewoond, voorzien 
hebben van gedenkstenen. Inmiddels zijn er, vaak onder grote 
belangstelling, rond de 250 van de ruim 400 stenen gelegd. 
Het zijn zwarte granieten stenen van 10 bij 15 cm met daarin 
gegraveerd de naam, de leeftijd, de datum en de plaats van 
overlijden. Elders worden deze stenen wel “stolpersteine” 
(struikelstenen) genoemd.

Op 1 september werd een gedenksteen gelegd voor perceel 
Jachtlaan 25 ter nagedachtenis aan Abraham Wolf.
Diezelfde dag werden stenen gelegd voor perceel Middellaan 
13 ter herdenking van Berthold Krebs, Josephina Hendrika 
Krebs-Litwer, Carla Krebs, Rudolf Willy Krebs en Paul Berthold 
Krebs.
Voorafgaand aan de steenlegging werd stilgestaan bij hun, in 
sommige gevallen nog heel korte, leven.

Meer info www.gedenkstenen-apeldoorn.nl

Gedenkstenen

Woensdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Op deze 
dag organiseert het Geheugensteunpunt Apeldoorn van 13:00 
tot 16:00 uur een Open Huis in Wijkcentrum Orca, Germanen-
laan 360 in Apeldoorn. 

Maar liefst één op de vijf mensen krijgt te maken met de-
mentie. Volgens stichting Alzheimer Nederland hebben op dit 
moment ongeveer 290.000 mensen een vorm van dementie. In 
2050 zal dit aantal oplopen naar meer dan 620.000. Dementie 
wordt daarmee volksziekte nummer één. Helaas is er nog geen 
genezing mogelijk en juist daarom is het zo belangrijk dat er 
meer van en over deze ziekte bekend wordt. Zo kan er meer 
begrip ontstaan voor mensen met dementie en hun naasten.

Acceptatie kost tijd
Marriët de Kraker, coördinator van het Geheugensteunpunt 
Apeldoorn, spreekt veel mensen met dementie en hun mantel-
zorgers. “Zij zitten veelal vol vragen na het horen van de diag-
nose ‘démentie’. Acceptatie van de ziekte en daar een nieuw 
toekomstbeeld bij vormen gaat niet van de één op de andere 
dag. Daar kan men best wat hulp bij gebruiken”, aldus Marriët. 

Op het Geheugensteunpunt komen mensen samen die nog niet 
toe zijn aan dagbesteding of dagactiviteiten. “Onze activiteiten 
richten zich met name op het actief houden van het brein”, 
legt Marriët uit. “Maar natuurlijk wordt er ook gesproken over 
de geheugenproblemen die spelen. Iets wat je misschien niet 
zo makkelijk met buren of kennissen deelt.” 

Kom gerust langs
Bent u benieuwd wat het Geheugensteunpunt allemaal te 
bieden heeft of wilt u gewoon wat meer weten over démentie? 
Kom dan woensdagmiddag 21 september naar het Open Huis 
in Wijkcentrum Orca. De koffie staat klaar. Neem voor meer 
informatie contact op met Marriët de Kraker via 06 126 777 88 
of mail naar: apeldoorn@hetgeheugensteunpunt.nl.

Open Huis Geheugen-
steunpunt Apeldoorn

Het Geheugensteunpunt Apeldoorn organiseert activiteiten voor mensen met 
vergeetachtigheid of een vorm van beginnende dementie en hun mantelzor-
gers. (foto: de Kap/Freepik)
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Een letterlijke blikvanger in onze 

wijk: de fabrieksschoorsteen die 

de lucht in priemt aan het begin 

van de Hoogakkerlaan. Maar liefst 

19 meter hoog en al gebouwd in 

1907, toen de buurt vooral nog uit 

bomen en zandwegen bestond. 

Een van de oudste stenen be-

woners dus. Nog steeds kras en 

kranig overeind maar intussen wel 

toe aan een flinke renovatiebeurt. 

Pierre en Marianne Reijerman 

doen er alles aan om het markan-

te bouwwerk te redden. Helpt u 

mee?

De schoorsteen staat in de achtertuin 
van nummer 2 van de Hoogakkerlaan. 

De schoorsteen aan de 
Hoogakkerlaan 
Gaat het lukken om dit markante bouwwerk te redden?

Sinds 1990 woont hier de familie Reijer-
man. Pierre en Marianne kennen de 
hele bijzondere geschiedenis ervan: ze 
willen niets liever dan het opvallende 
bouwwerk bewaren voor het nageslacht 
in het algemeen, en voor de buurt in het 
bijzonder. “Het is zo’n aparte verschij-
ning, die willen we graag in ere houden”, 
vertelt Pierre Reijerman. “De schoorsteen 
is ook industrieel erfgoed, dus de histori-
sche betekenis ervan is erkend”. 

Subsidies en donaties
Toch wil die status van industrieel 
erfgoed niet zeggen dat de renovatie 
financieel geen problemen oplevert. De 
Reijermans zijn eigenaar van de schoor-
steen en daarmee verantwoordelijk voor 
het onderhoud. Pierre: “Gelukkig zijn we 
niet de enigen die vinden dat de schoor-
steen behouden moet blijven voor de 
toekomst. De gemeente Apeldoorn heeft 

een subsidie gegeven, later zelfs nog een 
extra subsidie. Ook de provincie Gelder-
land draagt bij, net als de erfgoedvereni-
ging Heemschut en de Stichting Vrienden 
van Boei.” Het gat wordt dus kleiner 
maar ze zijn er nog niet. Marianne: “Het 
gaat nu nog om iets minder dan 9.000 
euro die we ergens vandaan moeten zien 
te halen.” 

Theo Mensing: uitvinder en ondernemer…
Apeldoorn heeft nog maar drie van dit 
soort schoorstenen: de andere twee zijn 
van de Nettenfabriek en de Zwitsalfa-
briek. De schoorsteen op de Hoogakker-
laan kent een bijzondere geschiedenis. 
Hij werd in 1907 gebouwd, naast een 
fabriek die er al langer stond: de “Ned. 
Wrijfglazuur & Bijtsfabriek”. Deze was in 
handen van vader en zoon Mensing. Va-
der Theo was de uitvinder van de ‘was- 
en kleurglazuur’, waarmee houtwerk en 
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meubels gekleurd konden worden. Een 
succesvolle onderneming, want tot dan 
toe moesten meubels in een zogeheten 
rookkast worden geplaatst om op kleur 
te komen. Dit proces duurde langer en er 
waren minder soorten kleuren mogelijk.

…met als hobby: porselein maken
Het rare is: die fabriek heeft de schoor-
steen nooit gebruikt. Wie dan wel? Theo 
Mensing had een aparte hobby, namelijk 
het maken van porseleinen (Delftsblau-
we) tegels. Voor het bakken had hij een 
flinke oven nodig, en daar hoorde de 
schoorsteen bij. Die moest goed hoog 
zijn, want er kwam rook uit van de oven 
die tot 1200 graden opgestookt werd om 
het porselein in te bakken. In de tuin 
zijn veel resten van tegels gevonden 
uit de periode 1915 – 1917 die duide-
lijk laten zien dat Mensing volop aan 
het experimenteren was met kleur en 
samenstelling van porseleinen tegels. 
Het bleef trouwens vooral bij een hobby, 
want het is Mensing nooit gelukt om het 
echte porselein te maken. Toch waren 
sommigen wel onder de indruk van zijn 
tegeltableaus - een afbeelding gemaakt 
van meerdere tegels -. Zijn ‘tegelportret’ 
van Michiel de Ruyter hing jarenlang in 
het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Kan de restauratie beginnen in najaar 
2023?
Terug naar nu – Pierre en Marianne 
wonen in de voormalige fabriek, die 
opgericht werd in 1886 en tot 1976 heeft 
gedraaid. “We hebben altijd een voorkeur 
gehad voor oude woningen. Toen we het 
pand kochten in 1990, dachten we: mooi, 
die schoorsteen krijgen we er gewoon 

bij. Het was in die tijd nog geen monu-
ment. Intussen is de historische waarde 
overduidelijk en zetten we ons volledig 
in om hem te kunnen laten restaureren.” 
Als het geld rond komt, gaat de Groning-
se firma Meijer najaar 2023 aan de slag . 
Zij zijn gespecialiseerd in het restaureren 
van oude fabrieksschoorstenen en doen 
dit door het hele land.

En als het niet lukt om het geld bij 
elkaar te krijgen: laten slopen? Marianne: 
“Dat is geen optie voor ons, we willen er 
gewoon niet aan denken. Voordat wij het 
huis met de schoorsteen erbij kochten, 
lagen er ook plannen om de boel plat te 
gooien. We zijn nog steeds blij dat het 

niet zover is gekomen. Er is al zoveel 
afgebroken in Apeldoorn. Laten we goed 
zorgen voor de weinige oude gebouwen 
en bouwwerken die er nog wel staan.”

Heeft u nog foto’s of herinneringen aan 
de schoorsteen en/of de fabriek? Of 
kent u mensen die nog gewerkt hebben 
in de wasbeitsfabriek? Pierre en Mari-
anne Reijerman zijn op zoek naar deze 
verhalen en foto’s! U kunt hen bereiken 
via familie.reijerman@gmail.com of via 
Pierre: 06-21 47 21 07.

Weetjes
• Tijdens de industrialisatie waren er 10.000 fabrieksschoorstenen in Nederland.
• Anno 2022 zijn hier nog 500 van over.
• Er worden nog steeds oude fabrieksschoorstenen gesloopt.
• Apeldoorn telt nu nog maar 3 fabrieksschoorstenen: van de Nettenfabriek, de  
 Zwitsalfabriek en die op de Hoogakkerlaan.
• De SAM (Stichting Apeldoornse Monumenten) nam de schoorsteen op in het  
 programma van de Open Monumentendagen, op 10 en 11 september 2022. 
• Folders over deze actie zijn verspreid in meerdere straten in de wijk. Ze lig- 
 gen ook bij CODA, bakkerij De Ochtendstond, slijterij ’t Okshoofd en de Spar.
• Op de website www.voorapeldoorn.nl staat een activiteit over de geldinzame- 
 ling voor de schoorsteen, met een doorverwijzing naar de eigen website van  
 de Reijermans: www.schoorsteen-hoogakkerlaan.nl 
• Een leuke korte video met Pierre en Marianne Reijerman is te zien op de web 
 site van de Stentor. Zoek op ‘schoorsteen Hoogakkerlaan’. Een abonnement is  
 niet nodig om het filmpje te zien.
• Meer informatie en de actuele stand van zaken: 
 zie www.schoorsteen-hoogakkerlaan.nl

OPROEP!
Helpt u mee om deze schoorsteen te behouden voor het nageslacht?
Elke bijdrage is van harte welkom! 
Al het geld gaat rechtstreeks naar de restauratie.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:  
NL 78 RABO 010 316 73 66 t.n.v. P.P.J. Reijerman

Hartelijk dank voor uw steun!

Volg de actuele stand van zaken op www.schoorsteen-hoogakkerlaan.nl

Pierre en Marianne Reijerman
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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 82 hebben 
we 9 reacties ontvangen die alle goed 
waren. Zoals gewoonlijk heeft de redac-
tiecommissie geloot en de winnaar van 
de cadeaubon van 25 euro is geworden

Alexander Hemmers
gefeliciteerd!

Deze foto werd 
gemaakt in de 
binnentuin van 
het Amphion  

Eén van de 
inzenders gaf de 
volgende om-

schrijving bij de oplossing: “Twee opval-
lende, blauwe objecten waren voor ons 
niet moeilijk te herkennen. Deze twee 
‘knapen’ staan pal voor onze neus op 
het binnenplein. Het zijn de twee afvoer-
pijpen voor de lucht uit de parkeergarage 

voor de bewoners van Amphion. Voor de 
afvoerroosters van die lucht was geen 
geschikte plek. De architect - Cees Dam, 
onder meer bekend als mede-ontwerper 
van de Stopera - koos er bij de bouw in 
1998 voor om de afvoer via pijpen te la-
ten lopen, en die heel groot uit te voeren 
in een opvallende blauwe kleur. 

Bepaald geen bloemperk
Toen we ze voor het eerst zagen dachten 
we aan een kunstobject, maar het bleek 
dus de creatieve oplossing voor een 
technisch probleem te zijn. Een buur-
vrouw die haar appartement alleen nog 
maar op tekening had gezien voordat ze 
het kocht, zag op die tekening een ronde 
cirkel. Ze dacht een bloemperk voor 
haar deur te krijgen dus ze moest even 
slikken toen er twee van die gevaartes 
gebouwd werden. Inmiddels vinden we 
allemaal dat ze helemaal bij ons complex 
horen, ze geven er ook een leuk tintje 
aan.”

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

Reageer dan uiterlijk op 12 november 
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

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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Rammelende bestrating Koning 
Lodewijklaan
In de afgelopen jaren zijn asfaltwegen in 
de wijken bij renovatie veelal omgezet 
naar wegen met klinkerbestrating. Zo ook 
de gedeelten van de Koning Lodewijklaan 
tussen de Soerenseweg en de Sterren-
laan. Er blijken problemen te zijn met de 
voegen. De straatklinkers rammelen in 
het wegdek als je erover heen rijdt. Dit is 
al een tijd een punt van aandacht bij de 
gemeente maar er is geen oplossing voor. 
Daarom is nu besloten deze wegvakken 
opnieuw te bestraten.

Waltersingel
Aan de Waltersingel wordt gewerkt aan 
het opnieuw inrichten van het weggedeel-
te bij het Veluws College en de prikpoli. 
De weg wordt versmald en de inrit van de 
fietsingang van de school wordt verbreed. 
Ook komt er een heg tussen de weg en 
het trottoir aan de westzijde, en komen 
er parkeerhavens aan de oostzijde. Het 
idee is dat door deze aanpassingen de 
snelheid van het verkeer zal afnemen.

Minder stenen, meer groen in uw tuin 
is een goed idee. Waarom? Het weer in 
Nederland wordt steeds extremer. Hevige 
regenbuien en lange periodes van hitte en 
droogte volgen elkaar op. Dit veroorzaakt 
wateroverlast en hittestress doordat onze 
omgeving voor een groot deel uit steen 
bestaat. Al die stenen verkoelen niet als 
het erg warm is en ze laten ook geen wa-
ter door als het regent. Meer groen helpt 
hiertegen. Als regenwater op beplante 
grond valt in plaats van op tegels, zakt 
het de grond in en hoeft het niet via het 
riool afgevoerd te worden. Dit vermindert 
wateroverlast. Een mooie bijkomstigheid: 

Wijkraadswerk

Actuele zaken

planten en bomen helpen ook uw tuin of 
terras af te laten koelen in hete periodes. 
De gemeente Apeldoorn wilde hier graag 
een handje bij helpen door een tijdelijke 
actie te starten. Hierbij ging de gemeente 
kosteloos de tegels ophalen die u zelf 
uit uw tuin had verwijderd. De enige 
voorwaarde was dat u de tuin inderdaad 
vergroende en niet oude tegels ging ver-
vangen door nieuwe. Het tijdstip van deze 
actie lag in de vakantieperiode: aanmel-
den kon tot  21 augustus. Een succes? 
Dat is niet te zeggen. Hopelijk komt er 
volgend jaar een herkansing.

Voormalig belastingkantoor 
J.F.Kennedylaan
In het voormalige belastingkantoor op 
de hoek van de J.F.Kennedylaan en de 
Waltersingel zijn zorgstudio’s en huurap-
partementen gepland. In de zomermaan-
den lag het ontwerpbestemmingplan voor 
iedereen ter inzage. Via onze website en 
een nieuwsbrief aan de wijkbewoners, 
waarvan bij ons het e-mailadres bekend 
is, bent u op de hoogte gebracht.
Op dit plan is één zienswijze ingediend. 
Deze reactie wordt door de gemeente 
afgewogen bij de verdere planontwikke-
ling. Het is nog niet bekend wanneer de 
gemeenteraad het ontwerp in behande-

ling neemt. De projectontwikkelaar heeft 
de verbouw van het pand begin 2023 voor 
ogen.

De groene scootertjes en fietsen: 
Go-Sharing
Elektrische deelscooters en/of fietsen, 
je ziet ze veel in Apeldoorn. Iedereen 
heeft daar wel een mening over zoals 
‘mooi makkelijk vervoer maar ze staan 
overal in de weg’. De gemeenteraad was 
benieuwd hoe de inwoners dit soort 
vervoer ervaren, nu je ze overal ziet in 
het straatbeeld. De raad stelde er in 2021 
al eens vragen over aan het college van 
Burgemeester en Wethouders. Het college 

Ontstenen van uw tuin: doet u mee?
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antwoordde toen dat de gemeente zelf 
weinig klachten binnenkrijgt. Mensen 
kunnen immers klagen bij de aanbieder. 

Fracties in de gemeenteraad horen echter 
veel opmerkingen van inwoners over de 
scooters. Begin dit jaar besloot de raad 
om inwoners te vragen naar hun ervarin-
gen. Op 20 mei 2022 werd een mailbox 
geopend om ervaringen en meningen 
binnen te krijgen. Zo wil de raad zich een 
beeld vormen hoe Apeldoorn aankijkt 
tegen het gebruik van de elektrische deel-
scooters en fietsen.
Een laagdrempelige actie waarmee ieder-
een in eigen bewoordingen kon uitleggen 
wat hij of zij ervan vindt (soms met foto’s 
erbij). Er zijn bijna 300 reacties binnenge-
komen. Deze raadpleging geeft een globa-
le indruk welke ervaring de Apeldoorners 
hebben met dit vervoer en welke aanbe-
velingen ze erbij hebben.

De aanbevelingen variëren van blijdschap 
tot grote ergernis. De meeste reacties 
zitten er ergens tussenin. De 14 politieke 
fracties zullen in een vergadering van de 
gemeenteraad, vermoedelijk dit najaar, 
over het onderwerp Verkeer & Vervoer 
gebruik maken van de input uit deze poll. 
Heeft u belangstelling voor deze geano-
nimiseerde rapportage, stuur dan een 
e-mail naar info@wijkraaddesprengen.nl.

Burendag 24 september
Het idee achter Burendag is, dat op die 
dag zoveel mogelijk buren met elkaar in 
contact komen. Waarom? Omdat buurten 
leuker, socialer en veiliger worden als 

buren elkaar kennen, ontmoeten, waar 
nodig helpen en zich samen inzetten voor 
de buurt. Burendag is een mooi moment 
voor een buurt om een leuke activiteit te 
organiseren om de buren te ontmoeten. 
Deze bijzondere dag werd in Nederland 
voor het eerst gevierd in 2006. Dat was 
toen op initiatief van Douwe Egberts die 
daarmee reclame wilde maken voor hun 
koffie. Sinds 2008 doen ze dat samen met 
het Oranje Fonds. Het doel is om mensen/
buren dichter bij elkaar te brengen en ze 
een motivatie te geven om een buurt-
activiteit te organiseren. Wordt er in uw 
omgeving niets georganiseerd? Neem dan 
samen met uw mede-straatbewoners het 
initiatief!

Actuele informatie voor u: check de website!
Regelmatig zien wij berichten die belangrijk kunnen zijn voor de wijkbewoners en 
net niet in ons wijknieuws vermeld kunnen worden. Voorbeelden zijn de tegel-
taxi, ontwerpbestemmingsplan en uw mening over deelscooters. Wij delen die 
informatie via onze website, eventueel een nieuwsbrief als uw e-mailadres bij ons 
bekend is, en via www.nextdoor.nl

Laatste stap onderhoud A50 in 
zuidelijke richting
In zuidelijke richting is het groot onder-
houd aan de A50 bijna klaar: in 3 week-
endafsluitingen wordt aan dit wegvak de 
laatste hand gelegd. Daarom is de weg 
tussen knooppunt Beekbergen en knoop-
punt Waterberg in de richting Arnhem 
afgesloten in de weekenden van 23 - 26 
september, 30 september - 3 oktober en 
7 - 10 oktober 2022.
Daarna is de A50 tussen knooppunt Beek-
bergen en knooppunt Waterberg in beide 
richtingen weer klaar voor de 
komende jaren.

André Staal

Zaken rond de belastingkantoren

Rookverbod
Op alle terreinen van de rijksoverheid geldt een rook-
verbod. Zo ook op het terrein van de Belastingdienst 
rondom het Walterboscomplex. Werknemers die roken 
zoeken hun plek dan ook buiten het terrein. Regel-
matig komen bij de Belastingdienst klachten binnen 
over stankoverlast en zwervende peuken. Een advies 
om een centrale rookplek op het terrein in te richten 
behoort helaas niet tot de mogelijkheden. Vanuit de 
dienst wordt het personeel dringend verzocht om de 
overlast voor de buurt te beperken. Bij de ingangen 
van het terrein zijn gele asbakken geplaatst om in 
ieder geval daar zwervende peuken tegen te gaan. Er 
zal ook aandacht komen voor het vaker schoonmaken 
van deze plekken.

Tuin van het belastingkantoor: vrije toegang
Het terrein (de tuin) van het belastingkantoor is eigen terrein maar wel openbaar 
toegankelijk. Wandelend over de houten vlonders heeft men steeds weer een an-
dere kijk op de gebouwen. Voor kinderen is er een aparte hoek om te spelen. De 
belastingdienst vraagt wel aan hondeneigenaren hun viervoeter aan te lijnen en 
eventuele uitwerpselen op te ruimen. Rijksgebouwendienst bekijkt mogelijkheden 
om, vermoedelijk volgend jaar, de tuin anders in te richten.
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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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Het riool is geen 
afvalbak voor 
hondenpoep
Recent las de redactie van dit blad het 
verslag van een rioolinspectie van een 
woonwijk in Apeldoorn West. Het ging 
om een regenwaterriool, waarin alleen 
het regenwater wordt opgevangen. Zo’n 
regenwaterriool wordt vaak aangelegd bij 
een wegrenovatie, naast het traditionele 
vuilwaterriool. 

Uit het verslag bleek dat het riool was 
volgegooid met poepzakjes van honden. 
Dit is gebeurd via de ‘kolkjes’, de putjes 
waar het regenwater instroomt dat van de 
weg komt.

Schade aan riool én de natuur
Natuurlijk doen de hondeneigenaren het 
goed wanneer ze de behoefte van hun 
trouwe viervoeter oprapen. Maar de zak-
jes erna in de putjes langs de weg gooien 
richt flinke schade aan! 
• De riolering raakt verstopt want plastic  
 zakjes vergaan niet. 
• Het water in een regenwaterriool gaat  
 terug naar de natuur, dus niet naar de  
 waterzuivering (zoals bij een normaal  
 riool). 

Kortom: als je een hondenpoepzakje in 
zo’n putje gooit, vervuil je dus onbedoeld 
de natuur. Dat is vast niet je bedoeling!

Op het eind van het verslag staat: “Wij 
gaan deze hondenpoepzakjes eruit zuigen 
en het riool reinigen. Helaas weer kosten 
die de burger betaalt…” Hopelijk spreken 
we als buurtbewoners elkaar hierop aan 
om de zakjes gewoon thuis in de afvalbak 
te deponeren. Zo moeilijk kan dat niet 
zijn.

Hulp nodig? Samen055 
helpt je op weg!
Soms zit je met vragen waar je zelf niet uitkomt. Dit kan gaan over de opvoeding 
van je kinderen, de zorg voor je ouder wordende vader of misschien over geldza-
ken. Kom je hier zelf niet uit, kom dan  langs bij één van de Samen055 locaties. 
Een team van vrijwilligers en deskundigen zit klaar om jou weer op weg te helpen. 
Soms ben je al geholpen door even met iemand te praten en soms is daar meer 
voor nodig. Bij Samen055 werken de gemeente Apeldoorn, Stimenz, het Centrum 
voor Jeugd en Gezin, MEEVeluwe, ZuiddoetSamen en Don Bosco nauw samen. Hier-
door is er een groep deskundigen beschikbaar is om jou bij te staan.

Wie kun je tegenkomen?
Eén van de medewerkers van Samen-
055 is Marina Ruijsch. Zij werkt als 
coördinator bij Samen055 West, op de 
Vosselmanstraat. In haar werk zorgt zij 
ervoor dat alle professionals van de ge-
noemde organisaties kennis met elkaar 
delen. Ze houdt zich onder meer bezig 
met het goed laten verlopen van de 
samenwerking tussen ontmoetingsplek-
ken, huisartsen en politie. Ook zorgt ze 
ervoor dat alle nieuwe medewerkers een 
scholingsprogramma volgen. Bovendien 
houdt zij goed bij wat er op het gebied 
van zorg en welzijn is te vinden in de wijk. En bij alles wat ze doet houdt ze voor 
ogen wat de inwoners van Apeldoorn nodig hebben.

Samenwerken en korte lijntjes
Marina: “Een van de voordelen van Samen055 voor de inwoner is dat we sneller 
kunnen schakelen tussen de verschillende expertises binnen de betrokken organi-
saties. Dit betekent dat de inwoner niet meer van loket naar loket wordt gestuurd. 
Door deze nauwe samenwerking zijn er korte lijntjes en weten we goed wat er 
speelt bij de inwoner. Zo kunnen we sneller handelen. Een voorbeeld: je hebt 
vanwege familieomstandigheden contact met Stimenz, maar je hebt ook schul-
den. Je contactpersoon bij Stimenz kan dan een schuldhulpverlener erbij halen en 
meenemen naar jullie afspraak. De medewerker van Stimenz en de schuldhulpver-
lener houden daarna contact met elkaar en stemmen af wat er moet gebeuren. Jij 
hoeft dan geen extra afspraken te maken. Dit scheelt je weer een hoop uitzoek- en 
regelwerk.”  

Kom langs bij Samen055, locatie Vosselmanstraat
Heb je hulp nodig bij vragen op het gebied van geld, zorg, opvoeden of werk? Kom 
dan langs bij onze Samen055-locatie op de Vosselmanstraat 508. Tijdens de inloop-
spreekuren zit er altijd iemand voor je klaar om te helpen. Onze inloopspreekuren 
op de Vosselmanstraat zijn op maandag en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur. Je kan gewoon binnenlopen, een afspraak is niet nodig. 

Voor meer informatie over de andere Samen055 locaties en tijden van de inloop-
spreekuren: bezoek onze website op www.samen055.nl. 

Begin 2023 verhuist de vestiging in de Vosselmanstraat 
naar de nieuwbouw in het Julianakwartier
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Eindelijk goed kennismaken met 
de nieuwe buren

Het was stil op straat tijdens de jaren van 
de Covid-lockdown. Buurtfeesten kon-
den niet doorgaan en mensen moesten 
afstand houden. Niet echt de optimale 
setting om nieuwe buren te ontmoeten. 
Wat juist wel nodig was want in diezelfde 
twee jaar zijn er zes nieuwe buren ko-
men wonen aan de Waltersingel, uit alle 
hoeken van Nederland (en dan hebben 
we het alleen nog over het stukje straat 
tussen Bilderdijklaan en Gunninglaan). 
Gelukkig kon eind augustus het jaarlijkse 
buurtfeest weer worden gevierd!

Een tijdlang was het voorzichtig zwaaien/
boksen/elleboog geven en een beetje 
onhandig kennismaken want “blijf op 
afstand, niet meer dan twee mensen op 
bezoek…”. We weten inmiddels allemaal 
hoe dat ging. Maar op 20 augustus kwam 
hier een einde aan. Al na het sturen van 
de uitnodigingen was te merken dat de 
buurt er zin in had. Enthousiast werd er 
gereageerd en men wilde graag zijn/haar 
steentje bijdragen waar nodig was. Het 
was duidelijk tijd voor een feestje.

Van koffie tot aan barbecue 
Zo gezegd, zo gedaan. Op de prachtige 
zonnige zaterdag werd in de ochtend 
al vroeg aan de voorbereiding gewerkt. 
Buren kwamen hun huizen uit en hielpen 
mee met de tent opzetten en slingers 
ophangen. Het feest begon met koffie en 
thee en Banketbakkerij Maassen had een 
heerlijke verzameling taarten en gebakjes 
gemaakt. Een prachtige verrassing voor 
de buurt! Het springkussen werd druk 
bezocht door de kinderen, nadat ze eerst 
schitterend waren geschminkt door een 
buurtbewoonster. De sfeer zat er goed in.

Verslag van diverse buurtfeesten 

Stil zitten was van korte duur. Kinderen 
en volwassen werden samen in teams 
verdeeld en deden fanatiek mee aan bal-
lon-darten, puzzels oplossen, straat-bow-
len, sjoelen, ringwerpen en stoepje gooi-
en. Als afsluiting werden de barbecues 
aangestoken en ter plekke heerlijke 
pizza’s gemaakt. Voor elk wat wils. Er 
werden verhalen gedeeld met bekenden, 
kennis gemaakt met nieuwe gezichten, 
geproost op het samenzijn en vooral veel 
gelachen. De buurt was vrolijk, en dat 
was nou net de bedoeling van het feest!

Kristel Steenbergen

Buurtfeest 
Waltersingel

Buurtfeest Schuttersweg
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Augustus mooie zomeravonden. Zo ook 
vrijdag de19e. Bewoners van de Schut-
tersweg, tussen de Sterrenlaan en Tes-
selschadelaan, genoten van hun jaarlijks 
festijn op eigen terrein.

Waarom?

• Goed elkaar weer te spreken

• Het is leuk en gezellig

• Elkaar beter leren kennen

• Het schept een band

• Ideaal om nieuwkomers te
  verwelkomen

• Sociale cohesie

Ingrediënten: barbecue, je eigen vlees, 
salade en drankje waarbij delen mag. 
Statafels, muziek, en een springkussen 
voor de kinderen.

Kortom: weer heel gezellig met ieder 
zijn eigen inbreng en enthousiasme; een 
traditie om in ere te houden!

Karin Veldkamp

Verslag van diverse buurtfeesten 

Buurtfeest 
Berg en 

Boschweg

Zaterdagmiddag 3 september was het 
eerste echte buurtfeest van het gehele 
Julianakwartier. De meeste bewoners 
wonen er nu ongeveer 2 jaar. Er waren 
ongeveer 85 volwassenen en 30 kin-
deren. Het was fijn elkaar te kunnen 
ontmoeten. Door de coronatijd is dit de 
laatste twee jaren niet altijd vanzelfspre-
kend geweest. 

Met de bijdragen van de Gemeente, de 
Wijkraad en de bewoners is er een mooi 
feest georganiseerd. Er was een bar, 
lekkere snacks, een ijswagen en vrolijke 
versiering in de straat. Voor de kinderen 
waren er verschillende activiteiten zoals 
o.a een springkussen,een  levensgroot 

4-op-een-rij en bouwblokken. Een prach-
tige middag met veel nieuwe ontmoe-
tingen. Op deze manier leren we elkaar 
beter kennen en vormt zich een mooie 
sociale verbinding in de wijk. Op naar de 
volgende editie! 

Paul Mather en Sietske van Zandvoort

Buurtfeest 
Schuttersweg 
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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.

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 84 kunt u 
uiterlijk 16 november 2022 inleveren via 
info@wijkraaddesprengen.nl.

Volg de wijkraad op      
Facebook en Nextdoor

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. 

Het complex telt 132 appartementen voor 
zelfstandige bewoning. Onderdeel van het 
complex is het Grand café, een ontmoe-
tingsplek voor de buurt. 
Zowel bewoners van Berkenhove als 
buurtbewoners kunnen dagelijks terecht 
voor een kop koffie of een maaltijd. Maar 
ook worden regelmatig activiteiten georga-
niseerd voor (buurt)bewoners. Zoals nu 
een kookcursus.

Onder leiding van een ervaren kok, Ronald 
Berkhoff, worden in overleg eenvoudige 
gerechten bereid. Na het koken gaan we 

met elkaar aan tafel. De recepten krijgt u 
mee naar huis.
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en 
vindt om de 2 weken plaats.

Datum: woensdag 28 september
Tijd: 16:45 uur
Kosten: € 7,50 per les (incl. ingrediënten) 
Adres: Koning Lodewijklaan 387b, 
Apeldoorn

Voor meer informatie en opgeven kunt u 
contact opnemen met Hermien van Beek, 
06-53783024 of h.van.beek@atlant.nl

Kookcursus in appartementen-
complex Berkenhove
Wilt u graag leren hoe u kunt koken voor uzelf? Woensdag 28 september 
start er een kookcursus in Ontmoetingsplek Berkenhove.
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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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A U D I O  V I D E O  W I T G O E D
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