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Voor u ligt het laatste nummer van ons 
Wijknieuws van 2022. Het is de periode 
die we de donkere dagen vóór Kerst 
plegen te noemen. Enerzijds is dat beeld 
wat somber. Die term ‘donkere dagen’ 
heeft iets unheimisch: zorg vooral dat u 
binnen blijft want op straat kunt u alleen 
maar onheil en narigheid verwachten. 
Anderzijds schept het juist een mooi, 
aantrekkelijk perspectief: Kerstmis komt 
eraan! Het feest, waar door velen waarde 
aan wordt gehecht. Is het niet vanuit een 
christelijke geloofsovertuiging, dan in 
ieder geval vanuit de natuurlijke behoefte 
van de mens aan contact en verbinding 
met andere mensen. Met Kerstmis zoekt 
men elkaar op. Families treffen elkaar 
en ook staat men vaak wat langer stil 
bij de mensen, al dan niet in de eigen 
sociale omgeving, die wat minder geluk 
en voorspoed in het leven hebben gehad. 
Die vaak onder de armoedegrens leven 
en voor hun levensonderhoud afhankelijk 
zijn van instellingen als de Voedselbank.

Vroeger - wat heet, een jaar geleden - was 
die laatste groep mensen gemakkelijk te 
identificeren. Dat waren mensen die om 
wat voor reden dan ook geen baan had-
den en van een kleine uitkering moesten 
rondkomen. Die met allerlei voorzieningen 
en toeslagen op de been werden gehou-
den. En die u misschien wel kende maar 
die doorgaans in een andere wijk woonde 
dan u. Dat is het laatste jaar behoorlijk 
veranderd.

Torenhoge inflatie, exploderende gas-
prijzen en achterblijvende lonen hebben 
dat beeld stevig aangetast. Het begrip 
‘werkende arme’ kennen we al enige tijd 
maar kreeg het afgelopen jaar veel meer 
betekenis. De overheid heeft weliswaar 
financieel alles uit de kast gehaald om 
de gevolgen van deze ontwikkelingen te 
dempen maar de Voedselbank heeft in 
jaren niet zo’n groei van het aantal aan-
vragen meegemaakt.

Wat ik maar zeggen wil: als u straks 
onder de kerstboom in een moment van 
bezinning denkt aan al die mensen die 
moeite hebben het hoofd boven water te 
houden en afhankelijk zijn van de steun 
van anderen, bedenk dan dat het over uw 
buurman kan gaan. Of over die mensen in 
dat grote huis verderop in de straat, wier 
probleem nou net dat grote huis is.

Sociale cohesie in een straat/buurt en ver-
binding met elkaar zijn daarom belangrij-
ke thema’s. Die lossen natuurlijk niet de 
problemen van mensen op maar kunnen 
voor hen een steun in de rug betekenen.

Namens het bestuur van de Wijkraad en 
de redactie van Wijknieuws wens ik u 
mooie kerstdagen toe en een voorspoedig 
2023.

Rob Jerphanion

Van de voorzitter
In
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Onze wijk gaat al een aardige tijd mee. 
Wat is hier zoal gebeurd, door de eeuwen 
heen? Wie woonden er voor ons op deze 
grond en wat deden zij voor de kost? Een 
kleine geschiedenis van Apeldoorn met 
onze mooie wijk als middelpunt.

Tot 1700
Geschiedschrijvers beschrijven de Veluwe 
vaak als een ‘woest en bijster land’. On-
herbergzaam gebied dus, waarin dichte 
bossen worden afgewisseld door grote 
heidevelden. Niet een plek waar je je 
hond gezellig uitlaat. In het midden van 
die woestenij lag een klein ‘heidedorp’ 
met de naam  Apeldoorn. Deze naam 
komt al voor vanaf het jaar 792. Hier 
woonden vooral landbouwers, keuter-
boeren die van hun eigen grond en 
dieren leefden.

1700-1875 Ontstaan van een agrarisch-
industrieel dorp
Het water uit de vele sprengen in en 
rond het dorp wordt ontdekt als kracht-
bron voor industrie. In 1736 stonden in 
Apeldoorn al 31 papiermolens. Vanaf 
ongeveer 1825 kwam de groei van 
Apeldoorn op gang door de aanleg van 
het Apeldoorns kanaal. De aansluiting 
op het landelijk spoorwegennet in 1876 
geeft opnieuw een boost. Het inwoner-
aantal loopt vanaf 1850 snel op, net als 
het levenspeil. De papierindustrie, en la-
ter de wasserij-industrie, trok veel men-
sen uit de noordelijke provincies aan. 

1875 – 1950 Nieuwe gebieden  
De bossen en heidegebieden rondom 
Apeldoorn komen in trek. Niet van-
wege de mooie natuur maar door de 
mogelijkheid die ze bieden om geld te 
verdienen. Steeds meer bos en heide 
rondom het dorp worden ontgonnen 
tot bouwland of worden gebruikt voor 
bosbouw. Dit proces van ontginning gaat 
in stapjes en duurt decennia. Tot 1896 

was bijvoorbeeld de begraafplaats aan 
de Soerenseweg nog een heideveld, dat 
bekend stond onder de naam ‘Hoegens-
veld’. Elk jaar stookten de bewoners hier 
hun paasvuren – vast ook toen al geen 
kleintjes. Het is in een tijd dat de enken 
ontstaan. Een enk is het ontgonnen 
heideveld, waarvan de boeren de grond 
bewerken.

Voorloper van onze wijk: De Nieuwe Enk
Onze wijk begint zich langzaam af te 
tekenen. Eerst ontstaat de Apeldoornse 
Enk, ook wel Oude Enk genoemd. Dit is 
het gebied tussen de Sprengenweg en 
Asselsestraat, bekeken vanuit wat nu 
de stad is. Gaandeweg ontstaat boven 
deze enk een andere enk. Die krijgt de 
toepasselijke naam Nieuwe Enk, en het 
is dit gebied dat ongeveer de grenzen 
heeft van onze huidige wijk: Sprengen-
weg, Schuttersweg, Jachtlaan en Koning 
Lodewijklaan. Vanaf 1800 worden er links 
en rechts huizen gebouwd op de Nieuwe 
Enk. Dat gaat zonder enig plan, meestal 
komen ze te staan langs de oude be-
staande veldwegen en op open stukken 
grond.

De bewoners: eersteklas vrijbuiters 
Onze voorlopers in deze buurt waren niet 
bepaald fijnbesnaarde types. Zeker rond 
de huidige Diamantbuurt hadden ze een 
beruchte naam. Vaak waren ze dagloners 
in eenvoudige huisjes, die voor landeige-
naren een nieuw stuk land ontgonnen. 
Ook mensen die met rust gelaten wilden 
worden trokken deze kant op: ketellap-
pers, vilders, stropers en bezembinders, 
vaak categorie ‘ruwe bolster, blanke pit’. 
Het heuvelachtige heidegebied van de 
Sprengen had ook aantrekkingskracht 
op kunstenaars. Samen vormden ze een 
armoedige gemeenschap, wars van maat-
schappelijke regels of het gezag, maar 

The making of… 
wijk De Sprengen
Van ruige vrijbuitersbuurt naar prettige woonwijk

Pasteltekening 1881 Nieuwe Enk tussen Jachtlaan 
en Koning Lodewijklaan

Voormalig huisje uit de Nieuwe Enk met strodak
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met sterke onderlinge sociale banden. 
Zij leefden van de handel en van wat de 
tuin en een paar geiten opleverden.

1910-1930 Steeds meer huizen in de wijk
In 1923 waren er grootse plannen voor 
een gerichte ontwikkeling van Apeldoorn. 
Zo was er onder meer het plan om de 
Koning Lodewijklaan vanaf het paleis Het 
Loo door te trekken naar de Arnhem-
seweg. Het idee was om er een mooie 
centrale laan van te maken. Die is er 
dus nooit gekomen. Wel werd tussen 
1910 en 1930 het gebied snel verkaveld 
en bebouwd met kleinere villa’s voor de 
rijkeren. In de jaren 1920-1930 breidden 
de bouwwoede zich verder uit tussen 
de Sprengenweg en Asselsestraat, en 
richting de Jachtlaan.

Vanaf 1965: de vooruitgang
In 1965 bereikte de vooruitgang ook de 
Nieuwe Enk, nog steeds bekend als een 
buurt van eigenheimers en paradijsvo-
gels. De eenvoudige ‘enkhuisjes’ en zelf-
gebouwde hutjes moesten eraan geloven. 
Er kwam nieuwbouw, met echte straten 
die mooie namen droegen (zoals van 
edelstenen). De Nieuwe Enk werd binnen 
een paar jaar verleden tijd, inclusief haar 
karakteristieke bedrijfjes als:

• Buurtcafé Beeltje (hoek Soerenseweg -  
 Koning Lodewijklaan) 
• Banketbakker Van Grijn, later bakkerij  
 Oostenrijk: tegenover café Beeltje, op  
 de andere hoek
•  Jamin-winkeltje op de Soerenseweg
•  Fietsenmaker Damsté op de hoek 
 Soerenseweg/Badhuisweg. 

Is dan alles weg uit de tijd van de Nieu-
we Enk? Nee: we hebben nog altijd de 
Midden-Enkweg, het spoorweghuisje uit 
1898 op de hoek Soerenseweg - Koning Lo-
dewijklaan en enkele huisjes in de buurt 
van de Hegge en Marsweg. Deze laatste 
getuigen van een voorbije tijd groeten u!

Floor de Gruwel
Wijkbewoner Floor de Gruwel -hij heette in werkelijkheid Floor de Beer- leefde 
van 1859 tot 1937. Hij was een handelaar in lompen en oude metalen die vaak 
met zijn hondenkar erop uittrok. Zijn bijnaam had hij te danken aan schelden-
de kwajongens die toch ook wel bang voor hem waren.  
Floor was een kleurrijk figuur waarover vele verhalen de ronde deden. Zo 
reed hij een keer met zijn hondenkar op een smalle zandweg. Een rijtuig met 
paarden kwam hem achterop. Dit bleek van koning Willem III te zijn en de 
koetsier wilde Floor met zijn hondenkar inhalen. Maar Floor weigerde aan de 
kant te gaan en riep als pesterij naar de koetsier dat hij wel zou aankondigen 
dat de koning eraan kwam. De boze koetsier moest achter Floor blijven rijden 
terwijl die tegen elke voorbijganger riep: “Opzij, opzij, de koning komt eraan!”. 
De volgende dag moest Floor op het matje komen bij de koning. Naast een 
uitbrander kreeg hij toch ook wat geld van de koning, die de humor van de 
situatie wel inzag. 
Dit verhaal is opgetekend door Ton Steeman (1928-2016), een wijkbewoner van 
onze wijk. Ton heeft vele verhalen geschreven uit het verleden van Apeldoorn 
in het boek ‘Apeldoorn voorbij…’. Hij maakte ook deel uit van de redactie-
commissie van het ‘Jubileumboek 2013’ van De Sprengen. Verschillende keren 
probeerde hij een standbeeld van Floor de Gruwel in de wijk te realiseren, 
zonder succes.

Buurtcafé Beeltje 1969

Het spoorweghuisje op de Soerenseweg Koning Lodewijklaan 2022

Bronnen:
• ‘Ach lieve tijd’
• ‘Apeldoorn voorbij’ Ton Steeman
• ‘Oud Apeldoorn in woord en beeld’, 
   H.C.J. te Loo
• Foto’s Coda

André Staal   en   Beyke Goris
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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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De boekenkast voor nummer 62 op de Bosweg is, na ruim 10 
jaar, een bekend stuk wijkmeubilair. Wie wil kan een boek 
meenemen, maar sinds begin dit jaar is er meer te halen dan 
alleen boeken. Links bovenin de kast is een plekje ingeruimd 
voor tampons en maandverband. Iedereen die het nodig heeft, 
kan gratis een pakje meenemen. “Ik vind het triest dat vrou-
wen het huis niet uit kunnen als ze ongesteld zijn, puur omdat 
ze de menstruatieproducten niet kunnen betalen”, zegt Catrien 
van Middelkoop. Samen met haar man is ze eigenaar van deze 
bijzondere ‘straatkast’. 

“Dat is toch in deze buurt helemaal niet nodig?” Die vraag 
krijgt Catrien regelmatig als ze vertelt over de menstruatiepro-
ducten in de boekenkast. “Mijn antwoord is dan dat je niet 
in iemands portemonnee kunt kijken. En mensen kunnen ook 
vanuit een andere buurt hiernaartoe komen. De behoefte is 
in ieder geval groot, dat was vanaf het begin al zo. Ik vul de 
pakjes in de kast regelmatig bij, zodra ik zie dat het plankje 
leeg is. Het is natuurlijk ook afhankelijk van de voorraad die ik 
heb.” 

Niet naar school of werk bij ongesteldheid
Menstruatie-armoede is het officiële woord voor het niet kun-
nen betalen van menstruatieproducten als tampons, maand-
verband en menstruatiecups. Dit heeft nare gevolgen: meisjes 
gaan niet naar school waardoor ze een toets of examen kunnen 
missen, vrouwen melden zich ‘ziek’ bij hun werk en/of komen 
de deur niet uit. Vaak weten school of werkgever van niets. 
“De schaamte is groot”, vermoedt Catrien, “en dat begrijp ik 
helemaal. Dat vind ik juist het mooie van deze kast. Als je 
het nodig hebt, pak je wat, en verder kun je gewoon anoniem 
blijven.”

Doneer ook een pakje
Voor Catrien voelt het vanzelfsprekend om dit te doen. “Ik vind 
het triest dat vrouwen het huis niet uitkunnen als ze ongesteld 
zijn, puur omdat ze de producten niet kunnen betalen. Ikzelf 
heb het goed, en wat ik kan doen voor anderen, doe ik graag.” 
En als lezers van dit artikel ook iets willen doneren? “Graag na-
tuurlijk! Want voor het bijvullen van de menstruatieproducten 
zijn we volledig afhankelijk van giften. Een pakje maandver-
band en tampons - of incontinentiemateriaal, zoals Tena - kun 
je altijd neerzetten op de plank in de kast. Heb je meerdere 
pakjes, dan is het handig om deze onder het afdakje te zetten 
bij ons huis. Dat afdakje zie je vanzelf als je het tuinpad even 
oploopt, direct achter de boekenkast.” (onder het afdakje lig-
gen ook boeken – red.) 

Kastje naar de vrijheid
gratis tampons en maandverband voor wie het nodig heeft

Waar zijn de kastjes te vinden?
In onze wijk is, behalve op de Bosweg 62, ook nog zo’n kastje 
te vinden bij de Jachtlaankerk. In heel Apeldoorn hangen er 
intussen zo’n 20 kastjes die dienen als menstruatieproduc-
ten-uitgiftepunten, ofwel MUP’s. Wil je weten waar? Ga naar 
www.indebuurt.nl/apeldoorn en zoek op ‘menstruatiekastje’. In 
het artikel van 10 februari 2022 staat een plattegrond met alle 
plekken waar de kastjes hangen. 

Ik wil met een eigen kastje beginnen!
Zelf beginnen met een kastje met menstruatieproducten? 
Catrien van Middelkoop vertelt graag meer over hoe je 
dat aanpakt! Je kunt haar bellen op 06-1849 8147 of 
mailen op catrien.vanmiddelkoop@gmail.com

Er is ook een Facebookgroep over de MUP’s in Apeldoorn, 
zie ‘Minibieb en menstruatieartikelenbieb De Rietvink’. 

Beyke Goris



8 december 2022 De Sprengen

Het zal u niet ontgaan zijn dat rond de 
toren van de Grote Kerk de laatste tijd 
een indrukwekkende steiger staat. 
Vooruit, de kerk is nèt gelegen buiten 
onze wijk De Sprengen, maar voelt door 
haar beeldbepalende allure toch ook een 
beetje ‘van ons’. De reden: renovatie-
werkzaamheden, uitgevoerd met finan-
ciële steun van de Stichting Vrienden van 
de Grote Kerk.

Deze stichting, opgericht in 1973, zet 
zich samen met de Stichting Exploi-
tatie Grote Kerk Apeldoorn in voor de 
instandhouding van de Grote Kerk. Zo 
blijft dit belangrijke onderdeel van ons 
Apeldoorns culturele erfgoed behouden 
en kunnen ook de generaties na ons 
van het prachtige monumentale gebouw 
blijven genieten.

Toren
Ruim 10 jaar geleden is de eerste fase 
van de torenrenovatie uitgevoerd. Toen 
al was bekend dat er een tweede fase 
nodig zou zijn, ondermeer omdat met 
een tweede fase de subsidiemogelijk-
heden het beste benut konden worden. 
In de eerste renovatie is vooral een 
gedeelte van het natuursteen vervangen. 
Nu blijkt het restant van het natuursteen 
beter dan verwacht, maar is het koper-
werk van de torenspits er slechter aan 
toe. De constructie van de torenspits is 
goed, maar het oppervlaktehout heeft 
ernstig te lijden gehad. Daarom is de 
toren ditmaal tot en met het haantje in 
de steigers gezet.
De 4 wijzerplaten worden ook gerestau-
reerd, waarbij alle verlichting op de wijzers 
en bij de nummering van de uren direct 
door LED-verlichting wordt vervangen.

Orgel
Ook het orgel is de afgelopen maanden 
onder handen genomen. In het verleden 
onderging het orgel al diverse aanpassin-
gen, waarbij onder meer een windvoor-
ziening is verwijderd. Sindsdien is een 
regelmatig gehoorde klacht van organis-
ten, dat in bepaalde situaties het - ove-
rigens alom geprezen - orgel ‘zwabbert’. 
Door een gebrek aan wind door de pijpen 

De renovatie, de nieuwe windvoorziening 
van het orgel, is mogelijk gemaakt door 
een royale schenking van de Stichting 
Vrije Evangelische Gemeente Apeldoorn.

zijn de tonen niet helemaal strak. Op 
basis van historisch onderzoek, onder 
meer in vergelijkbare orgels van Bätz-
Witte, en aangetroffen oude bevesti-
gingspunten in het orgel zelf, is duidelijk 
geworden dat een dergelijke voorziening 
aanwezig moet zijn geweest. 

Renovatie Grote Kerk
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Even voorstellen!
Mijn naam is Eddie Rijckenberg. Sinds oktober ben 
ik de nieuwe wijkbeheerder in Noordwest en dus ook 
in uw wijk ‘De Sprengen’. Als wijkbeheerder ben ik 
verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Dit bete-
kent het onderhouden en het in stand houden van 
de buitenruimte. Het werkgebied binnen de open-
bare ruimte bestaat uit:
- Groen: dit betreft de groenvoorziening, speeltuinen,  
 parken en bomen
- Grijs: hieronder vallen alle verhardingen, zoals  
 wegen en stoepen
- Schoon: het verwijderen van zwerfafval in de wijk. 

Welke zaken komen bij mij?
Als u een vraag of melding heeft over de openbare ruimte, neemt u contact 
op met de gemeente. Dit kan telefonisch via 14 055 of via een melding op 
de website www.apeldoorn.nl. De meeste zaken zijn snel te verhelpen. Denk 
hierbij aan een scheve stoeptegel, kapotte prullenbak of een afgewaaide 
tak. In specifiekere gevallen word ik ingeschakeld. Hierbij kunt u denken aan 
vragen over:
- Een idee om uw straat te vergroenen.
- De aanleg van in- en uitritten.
- Het toevoegen van invalide in- en uitritten. 
- De behoefte aan extra speeltoestellen in de wijk. 
Wanneer het nodig is schakel ik met collega’s uit de organisatie. Dit kan bij-
voorbeeld een vakspecialist op het gebied van groen, verkeer of riolering zijn. 
Zo kunnen we samen tot het beste advies komen. 

Overleg met de wijkraad
Als wijkbeheerder heb ik regelmatig overleg met de wijkraad. Naast meldin-
gen, die bewoners rechtstreek bij ons doen, komen er namelijk ook meldin-
gen en wensen bij hen terecht. 
Naast draagvlak spelen ook factoren als tijd, ruimte, middelen en budget een 
belangrijke rol in de afwegingen. De wijkraad denkt met ons mee in mogelij-
ke oplossingen. Samen kunnen we kijken of het bijvoorbeeld mogelijk is om 
subsidie voor een initiatief aan te vragen. Voor een aantal initiatieven is deze 
mogelijkheid er namelijk in onze gemeente. 
Het overleg met de wijkraad is belangrijk om een beeld te krijgen van wat er 
speelt in de wijk. De wijkraad is dagelijks aanwezig in de wijk en weet dus wat 
er leeft. Vaak kunnen zij ons helpen om te zoeken naar een goede oplossing. 
Op die manier werken we samen aan een veilige en prettige woonomgeving. 

Neem gerust contact op
Ziet u iets wat onze aandacht nodig heeft in de openbare ruimte? Wat uw 
vraag of suggestie ook is, we helpen u graag! U kunt ons bereiken op tele-
foonnummer 14 055 of via de melddesk op onze website www.apeldoorn.nl  

Eddie Rijckenberg
wijkbeheerder Noordwest

De gemeente Apeldoorn heeft tal van 
kunstenaars uit de omgeving uitgenodigd 
voorstellen in te dienen om “lelijke” 
stroomkastjes in het straatbeeld om te 
toveren tot kunstobjecten.
Velen gaven aan de oproep gehoor. Een 
jury maakte een keuze uit de ingediende 
ontwerpen die in oktober 2022 op de 
stroomkasten zijn geplaatst.

In onze wijk is de stroomkast, die staat 
aan de Koning Lodewijklaan nabij de 
Sprengenweg (zijde Julianakwartier), voor-
zien van een kunstwerk van de hand van 
Guido Nieuwendijk met als thema ORANJE.
De kunstenaar geeft de volgende 
toelichting:

Ik houd er van om simpele uitgangspun-
ten te gebruiken.
Voor de kunstkast Koningslijn heb ik me 
aan de droge feiten gehouden, namelijk 
de spoorlijn die naar Het Loo doorgetrok-
ken werd en het feit, dat die door het 
Koningshuis werd gebruikt. Het ontwerp 
toont een patroon van de rails en een 
wiel van een trein. De kleuren, konings-
blauw en oranje, verwijzen naar het 
Koningshuis. 
Maar voor mij, als maker, is dat niet 
genoeg. Er moet ook spanning en bewe-
ging in het ontwerp zitten. De rails lopen 
niet gelijk, er zit beweging in en het wiel 
staat net niet in het midden van het 
linkerdeel. Dat geeft het beeld net dat 
beetje meer sjeu. Beeldend ontstaan er 
zo mooie stukjes van kleuren en vlakken 
die met elkaar spelen.

Van stroomkast 
tot kunstwerk
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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 83 hebben 
we 5 reacties ontvangen met als oplos-
sing “Apenheul”. Dit was niet de juiste 
oplossing. Dit keer was het misschien 
een te moeilijke opgave. Overigens, de 
foto’s voor deze rubriek worden in de 
wijk genomen. Apenheul ligt buiten onze 
mooie wijk De Sprengen.

Helaas kunnen wij niemand feliciteren.

Deze foto werd gemaakt Robijnstraat 45  

Ken uw wijk

11

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

Reageer dan uiterlijk op 20 februari 2023. 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

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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Deelscooters Go Sharing
In veel steden, waaronder Apeldoorn, vor-
men de groene deelscooters van Go Sha-
ring inmiddels een bekend onderdeel van 
het straatbeeld. Ze zijn redelijk populair 
maar het gebruik is kennelijk nog vaak 
te laag om rendabel te kunnen zijn. Go 
Sharing heeft daarom besloten geleidelijk 
uit een aantal steden te verdwijnen, waar-
onder ook onze gemeente. De scooters 
maakten in Apeldoorn overigens uiteenlo-
pende reacties los. Vervuiling straatbeeld, 
staan vaak in de weg enz. Daarom zal niet 
iederen het vertrek betreuren.

Westpoint
Sinds september zijn er rond dit bouw-
project geen activiteiten meer gezien. 
Navraag bij de projectontwikkelaar leerde 
ons dat naar verwachting de bouw pas 
in mei 2023 zal worden hervat. Oorzaak 
is de afhankelijkheid van het verkrijgen 
van bouwmaterialen. Levertijden van 18 
maanden op onder meer warmtepompen 
spelen de bouwers parten. Aan de hand 
van de levering wordt de startdatum 
bepaald. De contracten met de aannemers 
worden nu voorbereid.

Gevallen blad
Sinds half november is de gemeente druk 
doende met bladblazers om gevallen bla-
deren op te ruimen. Dit zijn we sinds jaar 
en dag gewend, toch gaat het nu anders 
dan voorheen. Vroeger was het idee dat 
al het blad weggehaald moest worden om 
de boel er weer netjes te laten uitzien. 
We hadden het dan ook over ‘bladafval’. 
Inmiddels zijn de inzichten veranderd. 
Blad wordt alleen nog weggehaald als het 
gevaar oplevert van gladheid bij regen of 
bevriezing. Het gaat dan vooral om wegen 
en paden maar ook om bijvoorbeeld 
grasvelden en plantsoenen waar mensen 
wandelen of anderszins ontspanning zoe-
ken. Gevallen blad is namelijk goed voor 
de natuur, voor de biodiversiteit. In een 
volgend nummer van Wijknieuws komen 
we hier uitgebreider op terug 

Grindbermen
Diverse wegen in de wijk hebben een 
grindberm met rond grind. Vanuit wijk-
beheer is vorig jaar gekozen om hoekig 
grind te gebruiken als het tijd is om aan 

Wijkraadswerk

Actuele zaken

te vullen. Rond grind rolt namelijk sneller 
de weg op dan hoekig grind. Het type 
grind (Hollandse steenslag) is hetzelf-
de, maar bij aanvulling kan het beeld er 
behoorlijk anders uitzien. De ervaring leert 
dat na verloop van tijd het beeld bijtrekt 
zodat het weer in lijn is met de omliggen-
de grindbermen.

Sprengenweg
Bij de behandeling in de gemeenteraad 
van de meerjarenbegroting is er ruim 
aandacht gevraagd voor het verbeteren 
van de verkeersveiligheid van de Spren-
genweg. Zo komt er geld beschikbaar om 
de fietsroute over de Sprengenweg aan 
te pakken. Herhaaldelijk is de gemeente 
erop gewezen door buurtbewoners, weg-
gebruikers, wijkraad en de omliggende 
scholen dat deze weg anders ingericht 
moet worden.
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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 mel-
den van verdachte situaties in een 
WhatsApp-groep worden buurtbewo-
ners 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 signale-
ment 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.

Deel jouw ervaringen 
via de BuurtBelever 
Beter beeld 
De gemeente Apeldoorn voerde in 2020 de 
enquête ‘Buurtbelever’ voor het eerst uit. 
Met succes, veel inwoners deelden hun 
mening over hun eigen buurt. De resulta-
ten van dit onderzoek zijn terug te vinden 
op www.apeldoorn.nl/buurtbelever.  

Op dit moment vindt er weer een Buurt-
belever-onderzoek plaats. De vragen gaan 
over de leefbaarheid van de eigen buurt, 
zoals: 
• hoe ervaren onze inwoners hun buurt  
 en woning? 
• wat vinden ze van de voorzieningen in  
 de buurt?
• hoe zijn de onderlinge contacten in de  
 buurt?
• hoe verantwoordelijk voelen mensen  
 zich voor de leefbaarheid van hun  
 buurt? 
• wat is hun mening over veiligheids- 
 onderwerpen als verkeersveiligheid en  
 overlast?  
 
Er zijn ook vragen over de eigen situatie. 
Bijvoorbeeld over gezondheid, sport en 
lichaamsbeweging, vrijwilligerswerk, mate 
van zelfstandigheid etc. De uitkomsten 
van de enquête worden gebruikt voor 
evaluatie van het bestaande beleid voor 
de buurt, en voor de aanpak van proble-
men rondom leefbaarheid. 

Een nog betere buurt 
Met de antwoorden uit het onderzoek 
kan de gemeente beter invulling geven 
aan de ontwikkeling van onze stad. Om 
er een nog fijnere plek van te maken om 
te wonen en te leven. Door het onderzoek 
elke twee jaar te herhalen worden trends 
zichtbaar in hoe inwoners hun leefomge-
ving waarderen. 

Doet je ook mee? 
Het invullen van de vragenlijst kost zo’n 
15 tot 20 minuten en je maakt kans op 
een mooi prijzenpakket. Een aantal inwo-
ners hebben via de post een uitnodigings-
brief met inlogcode ontvangen. Maar ook 
zonder inlogcode kunt je meedoen! Dat 
kan tot 19 december via www.apeldoorn.
nl/buurtbelever-vragenlijst  of door de 
QR-code te scannen. 

De resultaten worden in de eerste helft 
van 2023 bekendgemaakt.

                                     
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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De kosten van gas en elektriciteit zijn de 
laatste maanden flink gestegen. Hierdoor 
zijn huishoudens druk op zoek naar an-
dere, goedkopere manieren om het huis 
te verwarmen. Dat is begrijpelijk. Maar 
er kleven ook risico’s aan. Hoe er ook 
gestookt wordt, zet (brand)veiligheid in 
huis en je eigen gezondheid op één!

Van gezelligheidsstoker naar 
haardhoutstoker
In veel huizen in onze regio is een 
houtkachel met schoorsteen aanwezig. 
Eerder brandde deze kachel vooral voor 
de gezelligheid. Nu gebruiken bewoners 
‘m ook als alternatief voor centrale 
verwarming.

Voor het veilig en gezond branden van 
een houtkachel geven we deze tips:
• Gebruik droog hout, dat je volgens  
 de Zwitserse stookmethode brandt
 (zie kader).
• Laat je kachel minimaal 1x per jaar  
 vegen.
• Zorg voor een koolstofdioxidemelder
 en een rookmelder in de ruimte waar  
 je stookt.
• Ventileer voldoende.

Nieuwe vormen van verwarming
Een van de trends op het gebied van het 
verwarmen van een woning is momen-
teel het stoken met een zogenaamde 
‘potkachel’. Dit is een kachel gemaakt 
met een terracottapot en waxinelichtjes.

Ons advies is: doe dit niet!
• Je kunt snel brand in huis veroorza- 
 ken. Dat komt omdat het vet van het  
 waxinelichtje in brand kan vliegen.
• Het is slecht voor je gezondheid. Want
 er komt 3 tot 5  keer meer koolmonoxi 
 de en fijnstof vrij als wanneer je een  
 waxinelichtje vrij laat branden.
• Je warmt je huis er niet mee op. Dus je  
 bereikt je doel niet.

Scan de QR-code en bekijk de video van 
Brandweer Noord- en Oost-Gelderland over 
het stoken met een potkachel.

Wil je meer weten over het veilig en 
gezond verwarmen van je woning? 
Kijk op brandweer.nl

Verwarm je huis veilig en gezond 

STOOK VEILIG
OF STOOK NIET!

Hoe je ook stookt, zet de veiligheid en 
gezondheid van jezelf én je medebewoners 
altijd voorop!
• Zorg voor een CO- en rookmelder.

• Ventileer voldoende.

• Heb je een schoorsteen? 
  Laat deze minimaal 1x per jaar vegen.  Laat deze minimaal 1x per jaar vegen.

M eer  t ips  over  
vei l ig  stoken!

 

 

“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.  
 

De Zwitserse 
methode
Genieten van je kachel of haard en 
tegelijk het risico op brand verklei-
nen? Dat kan door te stoken volgens 
de ‘omgekeerde methode’, ook wel 
de Zwitserse methode genoemd. 
Deze stookmethode zorgt voor min-
der aanslag in de schoorsteen.
Ga als volgt te werk:

• Open de luchttoevoer van je kachel
• Leg in de lengterichting grote 
 blokken hout
• Dwars erbovenop leg je blokken  
 van dezelfde grootte
• Hier bovenop leg je in de lengte 
 richting blokken van ongeveer drie  
 centimeter dik
• Dwars bovenop de vorige laag leg  
 je weer blokken van ongeveer drie  
 centimeter dik
• Vervolgens plaats je in de lengte 
 richting blokken van twee centime- 
 ter dik
• Plaats aanmaakblokjes tussen de  
 laatste twee lagen
• Dek de stapel af met wat sprokkel 
 hout
• Nu kun je de aanmaakblokjes 
 aansteken

Door het vuur van boven naar 
onder te geleiden komen er minder 
schadelijke stoffen vrij. Houd de 
luchttoevoer open, ook als het vuur 
uit is. Pas als de blokken niet meer 
zichtbaar gloeien, kan de luchttoe-
voer dicht.
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Bewonersinitiatief voor 
een nieuw speelveld
Doet u ook mee?

Flyers met QR-code
We vinden het van groot belang dat 
het plan draagvlak heeft in de buurt en 
zeker bij de direct omwonenden. Daarom 
hebben we onlangs in de buurt met 
een grote groep enthousiaste kinderen 
1000 flyers verspreid waarin we het 
plan kort beschrijven en om steun voor 
het plan vragen. Die steun kunt u via 
een QR-code op de flyer geven (digitale 
handtekening). De direct omwonenden 
hebben we al zoveel mogelijk persoonlijk 
geïnformeerd en om hun handtekening 
gevraagd. We hebben veel positieve reac-
ties ontvangen! 

Crowdfunding
Vanuit de gemeente zijn wij genoodzaakt 
om minimaal 10% van het totale bedrag 
zelf door middel van crowdfunding bij 

elkaar te krijgen. Dit komt neer op zo’n 
€ 6.000,-. Met deze crowdfunding zullen 
we op korte termijn gaan starten. 

Doet u ook mee? 
Via de QR-code op de flyer, die u in de 
bus hebt gekregen en die hier ook nog 
eens is afgedrukt, kunt u dus uw hand-
tekening zetten. We vragen u daarbij ook 
om uw e-mailadres. Dan kunnen we u 
op een later moment benaderen met de 
vraag of u ons plan ook financieel wilt 
ondersteunen. Dit is vanzelfsprekend 
geheel vrijblijvend. 

We hopen op uw steun!

Judith Brandsma
Alice Nap

Jeroen Olthof

Op de hoek van de Sterrenlaan en de 
Jupiterlaan ligt sinds jaar en dag een 
speelveld met een tafeltennistafel en een 
betonnen basketbalveld. Dit speelveld is 
intussen hard aan een opknapbeurt toe. 
Met een aantal buurtbewoners hebben 
wij (ondergetekenden) een plan uitge-
werkt om dit speelveld te vernieuwen! 

We richten ons met dat plan op de wat 
oudere kinderen omdat onze wijk al 
twee speelveldjes heeft voor kleinere 
kinderen. Ook hebben we gedacht aan de 
volwassenen/ouderen in onze buurt en 
hebben we gekeken hoe we voor verbin-
ding kunnen zorgen tussen de jongeren 
en die ouderen. Immers, onze buurt kent 
een mooie mix van jong en oud.

Sportveld en jeu de boules-banen
Ons plan is om deze plek te voorzien 
van een multifunctioneel speelveld met 
daarin de mogelijkheid om zowel te 
voetballen, te hockeyen als te basket-
ballen. Dit veld is omheind en voorzien 
van kunstgras, zodat het bij wat slechter 
weer goed bespeelbaar blijft. Ook zal dit 
veld een geluidsdemping hebben zodat 
de omwonenden minder geluidsoverlast 
gaan ervaren dan in de huidige situatie, 
waarin gebasketbald wordt op een be-
tonnen vloer. Naast dit multifunctionele 
speelveld willen we er ook een tweetal 
jeu de boules-banen laten aanleggen. 

O m  s p e l e n  e n  o n t m o e t e n  t e  b e v o r d e r e n  i n  o n z e  w i j k  w i l l e n

w i j  h e t  v e r o u d e r d e  s p e e l v e l d  v e r n i e u w e n .  H e t  b a s k e t b a l v e l d

w o r d t  e e n  m u l t i f u n c t i o n e e l  g e l u i d s a r m  k u n s t g r a s  s p e e l v e l d

m e t  d a a r n a a s t  t w e e  J e u  d e  B o u l e s  b a n e n .  O m  d i t  m o g e l i j k  t e

m a k e n  h e b b e n  w e  u w  s t e u n  n o d i g .

  Vernieuwing speelveld   Sterrenlaan / Jupiterlaan 

Scan of klik de QR-code en steun ons initiatief!
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O m  s p e l e n  e n  o n t m o e t e n  t e  b e v o r d e r e n  i n  o n z e  w i j k  w i l l e n
w i j  h e t  v e r o u d e r d e  s p e e l v e l d  v e r n i e u w e n .  H e t  b a s k e t b a l v e l d
w o r d t  e e n  m u l t i f u n c t i o n e e l  g e l u i d s a r m  k u n s t g r a s  s p e e l v e l d
m e t  d a a r n a a s t  t w e e  J e u  d e  B o u l e s  b a n e n .  O m  d i t  m o g e l i j k  t e
m a k e n  h e b b e n  w e  u w  s t e u n  n o d i g .

  Vernieuwing speelveld  
 Sterrenlaan / Jupiterlaan 
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O m  s p e l e n  e n  o n t m o e t e n  t e  b e v o r d e r e n  i n  o n z e  w i j k  w i l l e n
w i j  h e t  v e r o u d e r d e  s p e e l v e l d  v e r n i e u w e n .  H e t  b a s k e t b a l v e l d
w o r d t  e e n  m u l t i f u n c t i o n e e l  g e l u i d s a r m  k u n s t g r a s  s p e e l v e l d
m e t  d a a r n a a s t  t w e e  J e u  d e  B o u l e s  b a n e n .  O m  d i t  m o g e l i j k  t e
m a k e n  h e b b e n  w e  u w  s t e u n  n o d i g .

  Vernieuwing speelveld  
 Sterrenlaan / Jupiterlaan 

Scan of klik de QR-code 
en steun ons initiatief!
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van dit Wijk-nieuws van de Brandweer 
krijgt, kunt u ook op onze website veel 
informatie over hout stoken vinden. Over 
de nadelen van het stoken met hout, 
maar ook over hoe u veilig en verant-
woord kunt stoken. Zo kunt u genieten 
van uw houtvuur, zonder dat uw buren 
er last van ondervinden. Ook vindt u er 
tips over wat u het beste kunt doen als 
u overlast ervaart. Kijk voor alle info op: 
www.apeldoorn.nl.
 
Ik wens u, met of zonder houtvuur, heel 
fijne feestdagen en een goed 2023.
 

Wim Bergink
Stadsdeelmanager 

Noordwest

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

Het lijkt wel of het maar niet echt herfst 
wil worden – ik schrijf dit in november, 
maar met een stralend zonnetje. Maar 
tegen de tijd dat u dit leest zitten we 
echt in de donkere dagen voor Kerst, dus 
laat ik om te beginnen iets melden over 
Oud & Nieuw.
 
Vuurwerk: alleen toegestaan op aftel-
feesten
Weinig tradities kennen zoveel betrokken 
voor- en tegenstanders als het gebruik 
om vuurwerk af te steken met Oud & 
Nieuw. Die discussie is de afgelopen 
jaren ook in Apeldoorn gevoerd.
Apeldoorn is één van de 12 gemeenten 
waar dit jaar een volledig vuurwerkver-

bod geldt. Om toch samen het nieuwe 
jaar feestelijk in te luiden, organiseert 
de gemeente een aantal ‘aftel’feesten 
op verschillende locaties in de stad. Bij 
u het dichtst in de buurt is dat op het 
Zwitsalterrein. Zo kunnen de liefhebbers 
toch nog genieten van vuurwerk, terwijl 
het in de buurt een stuk rustiger blijft.

Houtvuur: veilig en zonder overlast 
stoken
Deze periode is ook de tijd om de hout-
kachel aan te doen; niets gezelliger dan 
de warmte van een knappend houtvuur. 
Maar bent u zich ervan bewust dat er 
ook nadelen zitten aan het stoken van 
hout? Naast de tips, die u op blz. 15 

Van de gebiedsmanager

Vuurwerkvrij Oud & 
Nieuw en hout stoken

IN MEMORIAM

Cor Bouman 
* 1938   -   ✝ 2022

Afgelopen maand is ons oudbestuurslid Cor Bouman overleden.
Meer dan een decennium is Cor Bouman secretaris/penningmeester van onze wijkraad geweest. Hij was tot 
april 2015 het gezicht van de wijkraad. Tijdens zijn afscheid, waar hij geridderd werd in de Orde van Oranje-
Nassau, werd hij omschreven als een pietje-precies. Hij ondernam actie daar waar nodig en beheerste als 

het ware het wel en wee van de gebeurtenissen in de wijk. Een betrokken bestuurder, onder meer tijdens de 
bouw van Orpheus met de parkeergarage en van de Rijksgebouwen aan de J.F. Kennedylaan. Vele donder-
dagen was hij aanwezig op de Politieke Markt in het gemeentehuis waar hij het gesprek aanging met de 

politici. Een doorzetter, die de regie in handen had. 

Wij herinneren ons hem als een positief-kritisch en opbouwend bestuurslid. 
Wij wensen zijn familie kracht toe om zijn heengaan een plek te geven.
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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 85 kunt u 
uiterlijk 22 februari 2023 inleveren via 
info@wijkraaddesprengen.nl.

Volg de wijkraad op      
Facebook en Nextdoor

Ontmoetingsplek Berkenhove is niet 
alleen een plek voor de eigen bewoners: 
ook wijkbewoners zijn van harte welkom! 
Er zijn diverse activiteiten, zoals gym, 
klaverjassen, koersbal en tai chi.
Voor meer informatie kunt u kijken op 
website www.ontmoetelkaarinapeldoorn.
nl/berkenhove.
Of neem contact op met Hermien van 
Beek 055-3694400, H.van.Beek@atlant.nl.

Wijkdiner in Berkenhove:
Komt u ook gezellig eten met uw buren?
Maandag 30 januari en maandag 27 febru-
ari, om 17.00 uur. 
4 gangendiner voor €15,25. 
Graag vooraf aanmelden via 055-3694400.

Optredens in Berkenhove:
Zaterdag 17 december  
kerstoptreden Goede doelen Matrozen-
koor
Zaterdag 24 december  
Kerstoptreden zangeres Anita Nikamp
Zaterdag 7 januari   
Hanzezangers, koor uit Deventer
Zaterdag 21 januari   
De Oranjeman, Liedjes van Toen & Nu

Toegang € 2,50

Berkenhove Bingo:
Donderdag 15 december, 19 januari en 
16 februari om 20.00 uur.
Deelname € 5,00. 

Kent u Berkenhove al?

Start gespreksgroep 
in Berkenhove
We leven in een tijd, waarin van alles 
aan de hand is waar we geen of weinig 
invloed op hebben. Misschien heeft u 
daardoor ook juist nu de behoefte aan 
een fijn gesprek.
Wij, een kleine groep mensen, kwamen 
nu drie keer bijeen om met elkaar te pra-
ten over zaken die ons bezighouden.
Voor deze gesprekken putten we uit eigen 
levenservaring of uit thema’s, die uit de 
media komen. Aan het eind van iedere 
bijeenkomst stellen we samen het onder-
werp voor de volgende bijeenkomst vast.
U bent van harte welkom om een keer te 
luisteren of mee te praten en te bepalen 
of dit misschien iets voor u is.

Waar: Ontmoetingsplek Berkenhove
Wanneer: 1x per 14 dagen op woensdag 
 ochtend in de oneven weken  
 van 10.00 tot 12.00 uur
Kosten: U betaalt alleen voor koffie of  
 thee
Opgeven: Wies Nieuwenhuis 06-52048735,  
 w.nieuwenhuis@stimenz.nl

Schilderen bij 
Berkenhove
Heeft u er wel eens aan gedacht om te 
gaan schilderen? Komt dat idee, ondanks 
alle voorbereidingen, nog niet goed van 
de grond? Dan is de woensdagmiddag 
wellicht een mooi moment om van start 
te gaan.
In een kleine, gezellige groep gaat u 
zelfstandig aan het werk met de materia-
len van uw keuze, die u zelf meeneemt. 
U krijgt tips en handreikingen van een 
vakdocent om tot een zo goed mogelijk
resultaat te komen. Voor de broodnodige 
inspiratie is veel beeldmateriaal aanwe-
zig, en u kunt experimenteren met een 
speciale techniek of een ander materiaal. 
Hiervoor kan een kleine extra bijdrage 
gevraagd worden.

Het zou leuk zijn u te mogen verwel-
komen, ook als u een keer wilt komen 
kijken of het wat voor u zou zijn.

Kosten: € 5,90 per les, exclusief materiaal. 
Opgeven/informatie: Wies Nieuwenhuis, 
06-52048735
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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

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


