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VAN UW HUIS!

VAN UW HUIS!

Jacob Catslaan 1, 
bij u om de hoek!

tel: 055-3553578
info@bisterbosch.nl
www.bisterbosch.nl

tel: 055-3553893
financieel@bisterbosch.nl

www.bisterbosch.nl

Tel. 055-3554333 - apotheek.bergenbos@bootsapotheek.nl

-  BOOTS apotheek APP: 24/7 toegang
 tot je actuele medicatieoverzicht en  
 bestel je je (herhaal) medicatie direct  
 via je smartphone
- groot assortiment (naast al je recept- en  
 zelfzorggeneesmiddelen) in onze   
 webshop
-  MEDIROL: op een overzichtelijke   
 manier meerdere medicijnen tegelijk in  
 te nemen
-  HERHAALSERVICE: geschikt voor als  
 je dagelijks (chronisch) medicijnen  
 gebruikt
-  Gratis bezorgen!
-  Medicatie beoordeling: als u langere tijd
 meerdere geneesmiddelen gebruikt kan  
 de apotheker uw medicatie beoordelen
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Voor u ligt nummer 85 van het Wijk-
nieuws. Zoals gebruikelijk weer met 
artikelen in soorten en maten. Omdat we 
langzaam richting de herdenking van de 
Tweede Wereldoorlog gaan, leek het ons 
goed weer eens de schijnwerper te rich-
ten op verhalen die zich toen in onze wijk 
hebben afgespeeld. Waar wij als huidige 
bewoners vaak geen weet van hebben, 
maar die zich ‘gewoon’ voltrokken in de 
ons vertrouwde straten en woningen. 
Met mensen, die we soms nog bij leven 
gekend hebben.

Deze keer draait het verhaal om Els Pollen. 
Zij woonde op de Waltersingel 75. De 
buurtbewoners, waaronder ikzelf, kenden 
haar wel. Vooral als een wat zonderlinge, 
zeer teruggetrokken levende vrouw. Nie-
mand wist eigenlijk iets van haar. Tot Jan 
Westera, die schuin tegenover haar aan 
de Waltersingel woonde (en nog woont), 
contact met haar kreeg. Dat had, zo heb 
ik van Jan begrepen, te maken met de kat 
van Jan die om onduidelijke redenen vaak 
bij Els te vinden was. Hem vertelde ze 
uiteindelijk over haar lotgevallen geduren-
de de bezettingsjaren. Deze speelden 
zich voor een belangrijk deel af in haar 
ouderlijk huis op Waltersingel 72. Dit huis 
ligt recht tegenover haar latere woning op 
nummer 75. U kunt hierover lezen op pagi-
na ? e.v. van dit Wijknieuws.

Verder vindt u op pagina ? de aankondi-
ging van de jaarvergadering. Het is alweer 
vier jaar geleden dat we voor het laatst 
zo’n bijeenkomst hielden. In 2020 en 2021 

gooide de coronapandemie roet in het 
eten en in 2022 waren er wat organisa-
torische perikelen waardoor we de jaar-
vergadering niet uit konden schrijven. 
Het wordt dus weer hoog tijd.

Het houden van een jaarvergadering is 
een verplichting vanuit het verenigings-
recht en onze eigen statuten. Maar afge-
zien daarvan, het jaarlijks bijeenkomen 
van wijkbewoners onder de vlag van de 
wijkraad draagt ook bij aan de legitimiteit 
van het bestuur. Als bestuur worden wij 
immers geacht te spreken namens de in-
woners van onze wijk, in het contact met 
de gemeente en andere organisaties. Ook 
biedt zo’n bijeenkomst de gelegenheid 
uitvoeriger stil te staan bij belangrijke on-
derwerpen die iedereen aangaan. Zo heb-
ben we deze keer mensen uitgenodigd 
van het Energiepunt Apeldoorn. Zij gaan 
ons bijpraten over de jongste ontwikke-
lingen rondom het verduurzamen en het 
energieneutraal maken van woningen. 
Alle reden dus om te komen!

Tot slot wijs ik nog even op de bijdrage 
van onze gebiedsmanager Wim Bergink op 
bladzijde ?. Elk initiatief, dat een wijk of 
buurt mooier, leuker, beter of socialer kan 
maken kan in aanmerking komen voor 
subsidie. Als er bij u op dit vlak ideeën 
leven: kijk in dit artikel waar u moet zijn.

Ik wens u veel leesplezier.

Rob Jerphanion

Van de voorzitter
In

h
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d
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‘Vrouwtje Pollen’ werd ze genoemd. 
Bijna 75 jaar woonde Els Pollen-Van der 
Zaal op de Waltersingel. In haar jeugd op 
nummer 72, na haar trouwen op nummer 
75, waar ze woonde tot aan haar over-
lijden. Schichtig als ze was hield ze elk 
contact af. Een zonderling type, vonden 
veel buurtbewoners. Maar haar levens-
verhaal tijdens de oorlog is verrassend 
en dwingt respect af. Buurman Jan Wes-
tera, nog steeds wonend op Waltersingel 
70, lukte het om haar aan het praten 
te krijgen. Dit is een samenvatting van 
de tekst die Coen Seur schreef op basis 
van een interview. Lees haar indrukwek-
kende verhaal over onderduiken, verzet, 
verraad en moed.

Els werd in 1923 geboren in een groot 
gezin in de Harz in Duitsland. In die tijd 
heerste daar grote armoede. Haar vader 
overleed voor haar geboorte en haar 
moeder kon niet voor al die kinderen 
zorgen. Met drie maanden oud kwam 
ze terecht bij pleegouders in Hengelo: 
Elisabeth Baumann werd Els van der Zaal. 
Met haar pleegouders verhuisde ze voor 
zes jaar naar wat toen het verre Oost-In-
dië heette, tegenwoordig Indonesië. Els: 
“Mijn echte moeder heeft later gezegd dat 
ze me nooit had afgestaan als ze dat van 
tevoren had geweten.” 

Eén nachtje logeren
Vanaf 1938 woonde Els met haar pleeg-
ouders aan de Waltersingel 72. Op een 
dag in de herfst van 1942 staat mevrouw 
Hermanides op de stoep. Zij woont op 
Bilderdijklaan 6. Haar vraag: kunnen er 
twee joodse mensen een nachtje komen 
logeren bij jullie? Els: “Nu stond de 
familie Hermanides bekend als ‘verkeerd’ 
dus het kón een valstrik zijn!” Maar al 
snel wordt duidelijk hoe het echt zat. Het 
echtpaar Hermanides blijkt zelf joodse 
mensen in huis te hebben. “Ze verkoch-
ten het NSB-blad ‘Volk en Vaderland’ als 

dekmantel: de Duitsers zouden bij hen 
geen inval doen!” 

Gordijnen dicht
Kort na het bezoek van mevrouw Herma-
nides staan de joodse moeder Seraphine 
van Son en haar dochter Emmy voor de 
deur. Vader en zoon van Son zitten op een 
ander onderduikadres. Els herkent Emmy 
meteen, ze zitten samen op de Modevak-
school. Een nacht logeren zou uiteindelijk 
ruim 2 jaar worden. “Vanaf het moment 
dat Emmy en haar moeder bij ons waren 
ondergedoken, ging het er net zo aan toe 
als in het dagboek van Anne Frank: gordij-
nen dicht, en als we aan het eten waren 
en er werd gebeld dan was het bord en 
bestek mee, weg.” De familie Hermanides 
woont om de hoek en af en toe gaan ze 

Verzet en onderduik op 
de Waltersingel
Verzet en onderduik op de Waltersingel

Waltersingel 72

bij elkaar op bezoek. Dat moet natuurlijk 
heel voorzichtig, maar ze hebben gezellige 
avondjes met spelletjes als Monopoly en 
Roulette. 
 
Dwangarbeid en razzia
In het voorjaar van 1944 komt het bericht 
dat ook meisjes een oproep gaan krijgen 
voor de Arbeidsdienst (Arbeitseinsatz). Of-
wel: dwangarbeid verrichten in Duitsland, 
iets waarvoor tot dan toe alleen jongens 
zijn opgeroepen. De 21-jarige Els krijgt 
vrijstelling omdat ze werkt als stenoty-
piste bij het Departement Van Justitie. “In 
die tijd kreeg ik ook kennis aan Ton, mijn 
latere verloofde, die net als alle andere 
Apeldoornse jongens moest onderduiken 
voor een razzia, die zomer. Hij kwam bij 
ons in huis wonen.”
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Weer samen op de Bilderdijklaan
Er zijn in de zomer van 1944 nog meer 
razzia’s. De familie Hermanides stelt voor 
om het hele gezin Van Son een tijd in 
hun huis te laten wonen. Zijzelf zouden 
een tijdje verdwijnen naar een voor de 
Duitsers onbekend adres. Zo gebeurde 
het: Emmy en haar moeder gingen naar 
de Bilderdijklaan 6 en troffen daar weer 
vader Max en zoon Salomon Van Son. 
Els:”Ik ging elke dag in huize Hermanides 
zogenaamd de plantjes water geven en 
de konijntjes voeren.” Maar de Duisters 
houden zich rustig, en na een maand 
komt de familie Hermanides weer terug. 
Moeder van Son is zó blij haar man weer 
te kunnen zien, dat ze bij hem wil blij-
ven. De familie Hermanides begrijpt haar: 
vader, moeder en zoon van Son blijven 
bij hen wonen op de Bilderdijklaan. 
Emmy van Son wilde liever weer bij ons 
wonen.” 

Huis aan huis zoeken
Op 2 oktober 1944 is er weer een razzia. 
In de straten liggen ’s ochtends de 
dode lichamen van 12 verzetsmensen 
en een Amerikaanse piloot. Ze hebben 
een bordje ‘Terrorist’ om hun nek. Eén 
van de doden is overste Barendse, de 
baas van Ton. Hij is in de val gelopen bij 
het doorgeven van een bericht aan een 
verzetsgroep. Hij en de anderen worden 
gemarteld en daarna geëxecuteerd. De 
Duitsers zoeken huis aan huis naar man-
nen die zich verstoppen. Ton onstpringt 

Bilderdijklaan 6

de dans, maar Els en hij weten dat ze 
vanaf nu extra voorzichtig moeten zijn.

Pistool onder het kussen
“Mijn vriend Ton en ik zaten allebei in 
het verzet. En dat was knap gevaarlijk 
– je kon gepakt worden, of verraden. 
Ik sliep altijd met een pistool onder 
mijn kussen en ja, we waren redelijk 
geoefend. We deden van alles: illegale 
krantjes maken, vervalsen van persoons-
bewijzen… ach, wat deden we niet.” Ton 
gaat ook mee met zogenaamde Rode 
Kruis-colonnes naar Arnhem, waarbij het 
eigenlijk gaat om wapentransport voor 
het verzet. Els: “Eén van die transporten 
werd een keer gebombardeerd en dat 
kostte het leven aan een ‘verpleegster’ 
die ik kende.” 
 
20 kilometer lopen op sloffen
Intussen wordt het steeds drukker bij Els 
in huis. Door de gedwongen evacuatie 
van Arnhem staan een oom en tante 
uit Arnhem ineens op de stoep, net als 
een nicht uit Oosterbeek. “Die nicht was 
met veel andere Oosterbekers gedwon-
gen door de Duitsers naar Apeldoorn te 
lopen. Een dikke 20 kilometer op haar 
sloffen, 68 jaar oud!” Ze hoeven geluk-
kig geen honger te lijden. “Mijn vader 
werkte bij een ingenieursbedrijf: als een 
boer een kapot motortje liet repareren, 
dan betaalde hij weliswaar de normale 
prijs, maar er moest dan nog wel wat bij: 
eieren, boter, leverworst…”

Opgepakt
Dan slaat toch het noodlot toe. Op 6 
januari 1945 gaat Ton naar de buren om 
te helpen met hout zagen. Hij stapt naar 
buiten en ziet bij huize Hermanides de SD 
rondlopen. Dit is de Sicherheitsdienst, de 
geheime dienst die onderduikers en men-
sen uit het verzet probeert op te sporen. 
Els: “Ton stoof terug naar binnen en riep 
‘Moffen!’. We gooiden snel alle eventue-
le belastende papieren in de kachel. We 
zagen dat vader en moeder Van Son, hun 
zoon en mevrouw Hermanides werden 
meegenomen.” Els en Ton weten dat ze nu 
snel moeten onderduiken, om geen verder 
risico te lopen.

Emmy wordt ontdekt
Emmy van Son, die nog steeds bij Els en 
haar ouders zit, wordt snel naar de familie 
Van Putten gebracht, een paar huizen 
verderop in de straat. “Wij wisten dat 
de familie Van Putten deugde, omdat ze 
zelf een joods kindje van een jaar of drie 
in huis hadden.” Maar eind januari 1945 
wordt bij deze familie Van Putten een inval 
gedaan. Vader en moeder Van Putten lukt 
het wonderwel om met het joodse meisje 
ergens onder te duiken. Het is niet duide-
lijjk of dit voor of na de inval is gebeurd. 
“Het wrange was dat de SD eigenlijk bij 
een andere Van Putten moest zijn. Maar al-
les werd toch onderzocht – post, papieren, 
koffers.” Emmy moet haar papieren laten 
zien en wordt ontmaskerd: ‘Niks Marietje 
van der Scheur, Emmy van Son, hè!’ 

>>>

Els Pollen-Van der Zaal
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Onder een aardappelzak
Maar angst geeft vleugels. De Duitsers 
laten Emmy nog even een zakdoek in de 
gang pakken. Daar gooit Emmy de voor-
deur open en rent weg. Twee Duitsers 
rennen achter haar aan. “Het was nogal 
glad en ze gingen alle twee onderuit, 
vertelde Emmy later. Emmy vloog de 
bocht om, sprong over heggen, holde 
door tuinen en belandde uiteindelijk in 
een garage. Daar heeft ze de hele dag 
gezeten met een aardappelzak over zich 
heen. ’s Avonds is ze weer gaan lopen 
en heeft bij de apotheek aangeklopt 
waarvan ze wist dat de eigenaren goed 
waren.” Emmy weet dat Els intussen ook 
is ondergedoken, en ze weet ook waar. 
“De eigenaren hebben haar naar mijn 
schuilplaats gebracht. Ze heeft de hele 
nacht naast me liggen trillen.” 
 
Ouders worden verraden
Een maand later, in februari 1945, hoort 
Els dat ook haar eigen ouders zijn opge-
pakt en in de gevangenis in Apeldoorn 
zitten. De familie Van Putten, waar Emmy 
en het kleine joodse meisje een tijd zaten 
ondergedoken, hebben een 15-jarige 
dochter, Rita. “Deze Rita heeft mijn ouders 
verraden, zo bleek.” De buurt spreekt er 
schande van dat Rita later met Duitsers 
feest viert in haar ouderlijke huis, terwijl 
haar eigen ouders zich noodgedwongen 
moeten verschuilen. “Na de oorlog is Rita 
gepakt in Amsterdam en heeft een tijd in 
het strafkamp van Vught gezeten.”

Niets zeggen
Emmy van Son, Els en haar vriend 
Ton moeten verder vluchten, weg uit 
Apeldoorn. Emmy komt in Bussum 
terecht, zij overleeft de oorlog. Haar 
ouders hadden altijd gezegd dat ze hun 
mond zouden houden als ze werden 
opgepakt. Later hoort Els dat vader Max 
en zoon Salomon van Son geslagen zijn, 
terwijl moeder Seraphine moest toekij-
ken. Ze hebben niets gezegd… Na een 
korte tijd worden ze alle drie naar kamp 
Westerbork gestuurd en beleefden daar 
het einde van de oorlog. In mei 1945 
keren zij terug naar Apeldoorn. Els vertelt 
verder niet in haar interview wanneer ze 
herenigd worden met Emmy.

In de dodencel
De ouders van Els komen weer vrij, maar 
het is kantjeboord voor haar vader. Hij zit 

al in de dodencel en zou geëxecuteerd 
worden bij de Woeste Hoeve, samen 
met bijna 120 andere mensen. Dat is 
de vergelding voor de mislukte aanslag 
op de hoge SS-officier Rauter, ook bij de 
Woeste Hoeve. Hoe de vader van Els aan 
zijn doodstraf is ontsnapt, is een verhaal 
apart. Coba, de vroegere werkster van de 
ouders van Els, heeft hier een belangrijke 
rol in gespeeld. Dit is te lezen in het hele 
interview op de website.

De bevrijding
Els en Ton komen na allerlei avonturen 
in Diepenheim terecht, het oosten van 
het land. Op 20 april keren ze terug naar 
Apeldoorn, dat net bevrijd is, meeliftend 
met een auto. “Onderweg zagen we de 
puinhopen van de oorlog en ik begon 
hem steeds meer te knijpen naarmate 
we dichter bij huis kwamen – wat zou ik 
aantreffen? Toen we mijn straat indraai-
de zag ik bij ons huis de vlag uithan-
gen.” Haar moeder is er! Maar waar haar 
vader is en of hij nog leeft, dat weten ze 
niet. Drie weken later, op 9 mei, keert 
ook hij terug. “En”, zei mijn moeder 

tegen hem, “heb je nu avontuur genoeg 
gehad?”

Na de oorlog
Els heeft in het interview alleen over de 
oorlog verteld. Er is weinig bekend over 
hoe het haar erna is vergaan. Een paar 
jaar na de bevrijding trouwt Els met Joop 
Pollen, die leraar was. Ze gaan wonen 
op de Waltersingel 75, pal tegenover het 
huis van haar ouders. Samen krijgen ze 
twee kinderen. Na het overlijden van haar 
ouders wordt het huis op nummer 72 een 
pand met kamerverhuur. In 1977 wordt 
deze woning verkocht. Het echtpaar dat 
de woning koopt, ziet nog de schuilplaat-
sen in huis die tijdens de oorlogsjaren 
zo’n belangrijke rol hadden gespeeld. Op 
6 april 2002 overlijdt Joop, de man van 
Els. Zij blijft tot 2012 in haar huis op num-
mer 75 wonen. In dit laatste jaar geeft 
zij het interview. Een paar maanden later 
wordt zij in het ziekenhuis opgenomen 
waar zij na een kort verblijf 
op 25 mei 2012 overlijdt.

Rob Jerphanion

Waltersingel 1940-1945

Waltersingel heden
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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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Denk je eens in: op een prachtige len-
temiddag staat er in jouw tuin (of jouw 
parkje) een artiest of gezelschap heerlijk 
te spelen. Mensen komen langs om te 
genieten van de act en van de hapjes & 
drankjes. Een en al gezelligheid en blije 
gezichten.

En dat allemaal… GRATIS!

In het weekend van 15 en 16 april 2023 
wordt alweer de 10e editie van het 
Apeldoornse spektakel ‘Cultuur bij je 
Buur!‘ georganiseerd
Artiesten van allerlei pluimage (bijv. 
bandjes, singer-songwriters, kunstenaars, 
acteurs en dansers) geven zichzelf op 
om bij mensen thuis gratis een heuse 
theatervoorstelling of huiskamerconcert 
te verzorgen. Welke artiest waar komt 
optreden, kies jij als gastlocatie!

Zo word ook jij gastlocatie!
Vanaf begin februari kun jij je opgeven 
via www.cultuurbijjebuur.nl/artiest-boe-
ken. Daar vind je een overzicht met alle 
artiesten die zich beschikbaar stellen 
gedurende het weekend. Jij kiest welke 
artiest(en) je wanneer wilt verwelkomen 
en als de betreffende artiest akkoord 
gaat, komt ie bij jou op de afgesproken 
dag & tijd optreden. Hoe tof is dat?

Jouw locatie wordt dan vermeld op de 
website, zodat het publiek jou straks 
ook weet te vinden. Daarnaast nodig jij 

De enige voorwaarde is dat jij/jullie uit 
Apeldoorn of omgeving komen. 
Je vermeldt in je aanmelding op welke 
dag(en) en tijdstippen jij wilt optreden, 
wat je daar voor nodig hebt en een korte 
beschrijving (met foto of video) wat jij te 
bieden hebt. Daarna kunnen de gastloca-
ties kiezen uit alle aanmeldingen. Bij een 
match sta jij op die locatie te shinen!

Laat je verrassen als publiek!
Door heel Apeldoorn zijn locaties en 
artiesten beschikbaar. Via de website kun 
jij van tevoren een hele route uitstippe-
len voor welke artiesten je wilt bekijken. 
Aangekomen op de locatie word je 
welkom geheten met een hapje en een 
drankje. Dit is helemaal gratis, maar er 
is wel een pot voor een kleine bijdrage 
voor de artiest en/of de CbjB organisatie. 
Altijd vrijwillig, maar even zo goed ge-
waardeerd; zo kunnen wij blijven zorgen 
voor nieuwe edities.

Het evenement is ook uitermate geschikt 
om nieuwe contacten (in de buurt) op te 
doen. Speciaal dit jaar komt er daar-
naast (beperkt) vervoer beschikbaar voor 
mensen die slecht ter been zijn. Zie ook 
daarvoor de website.

Kom je liever niet alleen? Via de hashtag 
#CBJBmaatje kun jij op social media 
aangeven dat je graag iemand vindt 
om samen met jou dit avontuur aan te 
gaan. Zoek je hier op dan zie jij wie ook 
iemand zoekt. Wie weet wat voor een 
mooie vriendschappen daar uit ontstaan!

Ik ben enthousiast, maar heb nog 
een vraag.
Die beantwoorden wij natuurlijk heel 
graag. Meer informatie kun je vinden op 
de genoemde website. Als je daar het 
antwoord alsnog niet kunt vinden, kun je 
mailen naar cultuurbijjebuur@gigant.nl  

We horen van je!
Vrije Evangelische Gemeente Apeldoorn.

zelf natuurlijk ook al je buren, familie, 
vrienden en kennissen uit om te komen 
kijken!
Vanuit de organisatie van ‘Cultuur bij je 
Buur!’ (CbjB) ontvang je hiervoor de be-
nodigde materialen en daarnaast ook nog 
koffie, thee, frisdrank en iets lekkers om 
jouw publiek te verwennen (deze mag je 
te zijner tijd ophalen bij een filiaal van 
Albert Heijn).

Op de dag zelf zorg jij er voor dat jouw 
locatie duidelijk te vinden is (hiervoor 
wordt ook materiaal beschikbaar gesteld 
door CbjB), dat de artiesten kunnen spe-
len en ontvang jij jouw publiek met een 
hapje en een drankje.

Voor dit alles wordt er van tevoren een 
speciale informatie avond gehouden. 
Daar beantwoorden wij al je vragen over 
het verloop van het evenement en kun je 
als nieuwe gastlocatie ervaringen uitwis-
selen met locaties die al eerdere edities 
hebben meegedaan.

Wij zien jouw aanmelding graag tegemoet!

Alle artiesten zijn welkom!
Denk jij bij het lezen hiervan ‘ik sta 
liever op dat podium!’, dat kan natuurlijk 
ook!
Via de website www.cultuurbjjebuur.nl 
kun jij je nu al opgeven. Solo, maar ook 
met een band of gezelschap. 

Een cultureel feestje 
bij jou in huis!
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Was ‘vrijwilliger worden’  één van je goe-
de voornemens voor dit jaar? En is het 
daar nog steeds niet van gekomen? Treu-
zel dan niet langer en laat je informeren 
over de vele mogelijkheden van vrijwilli-
gerswerk in Apeldoorn. Stichting de Kap 
organiseert iedere derde donderdag van 
de maand een informatiebijeenkomst 
voor nieuwe vrijwilligers.

Steeds meer wijkbewoners hebben hulp of 
zorg in de thuissituatie nodig. Velen van 
hen kunnen echter geen beroep doen op 
familie of vrienden en komen helaas ook 
niet voor professionele hulp in aanmer-
king. De Kap probeert hen te helpen en is 
daarom continu op zoek naar enthousias-

Maak als vrijwilliger het verschil
voor een buurtgenoot die wel wat hulp kan gebruiken

te en gemotiveerde vrijwilligers die graag 
iets voor een ander willen betekenen.

Mogelijkheden
Een ervaren medewerker geeft tijdens de 
informatiebijeenkomst uitleg over de vele 
mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Heb 
je wekelijks een paar uurtjes tijd en wil je 
je voor langere tijd aan één persoon ver-
binden? Dan kun je bijvoorbeeld maatje 
worden van iemand die moeite heeft een 
sociaal netwerk op te bouwen door samen 
naar het buurthuis te gaan. Je kunt ook 
wekelijks een kopje koffie drinken bij een 
eenzame oudere, of met iemand samen 
een (rolstoel)wandelingetje door het 
Sprengenbos maken. Of je ondersteunt 

een mantelzorger of helpt iemand met z’n 
administratie of boodschappen.
Flexpool
Voor mensen die niet wekelijks beschik-
baar zijn, maar wel graag af en toe iets 
voor of met een ander willen doen, is er 
de flexpool. De flexpool bestaat uit een 
groep betrokken vrijwilligers, die af en toe 
worden ingezet, bij een acute hulpvraag 
of kleine praktische spoedklus. Denk 
daarbij aan het helpen bij een verhuizing 
of een eenvoudige schilder- of tuinklus. 
Vrijwilligers in de flexpool beslissen per 
keer of ze inzetbaar zijn.

Verschil
Als vaste vrijwilliger of als flex-vrijwilliger 
bij de Kap kun jij het verschil maken in 
het leven van een buurtgenoot die wel 
wat extra hulp kan gebruiken. En het is 
ook nog eens heel leuk om te doen. Het 
aanbod aan vrijwilligerswerk is groot. Er is 
altijd wel een klus die bij jou past en het 
is nooit te laat om je goede voornemens 
waar te maken. 

De volgende informatiebijeenkomst voor 
nieuwe vrijwilligers is op 20 april in het 
gebouw van de Kap aan de Regentesse-
laan 2-B in Apeldoorn en starten om 10:00 
uur. Aanmelden is niet verplicht, maar 
mag wel. Dat kan telefonisch via 055 529 
55 20 of via info@dekap.nl

Woensdag 12 april is er van 14:00 uur 
tot 16:30 uur een voorjaarsfair in De 
Loohof aan de Koning Lodewijklaan 2 in 
Apeldoorn.

Er zijn kramen met verkoop van 2e 
hands spullen waaronder kleding en 
boeken.
Er is een kraam met hobby pullen, die 
zelf gemaakt zijn of die wij op de locatie 
niet meer gebruiken.
Daarnaast hebben we de volgende 
kramen: Jam van ‘in pot en fles’, de 

Voorjaarsfair in De Loohof
Kaasman, bloemverkoop door Delphina 
bloemen, leuke producten van Bloemen-
roosje en van Gerenlien, lekkere verzor-
gingsproducten van Essens@silvia/silly-
enzo  (zie op facebook).
Ook worden er poffertjes verkocht en is 
er een Rad van Fortuin. Speciaal voor de 
kinderen is er een springkussen buiten.
Er zullen niet veel pinapparaten zijn, 
dus denk eraan om contant geld mee te 
nemen!

We zien u graag 12 april!
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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 84 hebben 
we 28 reacties ontvangen die alle goed 
waren. Zoals gewoonlijk heeft de redac-
tiecommissie geloot en de winnaar van 
de cadeaubon van 25 euro is geworden

Krista Schakel
gefeliciteerd!

Deze foto werd gemaakt hoek Zandloper-
weg/Midden Enkweg.

Ken uw wijk

11

Onze mede-wijkbewoner René de Cocq 
schreef in ons Jubileumboek 2013 in een 
artikel Straatnamen in de wijk De Sprengen 
het volgende over de Zandloperweg e.o.

“Vanaf de Badhuisweg lopen twee 
straatjes zuidwaarts met namen die ook 
dateren van vóór de thematische aan-
pak: de Zandloperweg en De Hegge. De 
Zandloopersweg kreeg zijn naam in 1913. 
Toen liep het weggetje van de Badhuis-
weg naar de toenmalige Landstormweg 
(nu Planetenlaan); het heette in de wan-
deling Landloopersweg. Zandloopersweg 
werd daar een ‘nette’ variant van. 
Waar de Zandloperweg loopt, was vroe-
ger de rand van de bebouwing en liep 
een zandpad; aan de westelijke kant van 
het paadje ontstond in het begin van 
de twintigste eeuw de Nieuwe Begraaf-
plaats. De naam De Hegge wijst op het 
agrarische verleden van deze buurt. Deze 
twee straatjes zijn onderling verbon-
den door de Midden Enkweg, vroeger 
inderdaad ongeveer de middellijn tussen 
het noordelijke en zuidelijke deel van de 
Nieuwe Enk.”

maart 2023 De Sprengen

jecten zoals een speelplek voor een wijk. 
Participatie betekent ook dat we mensen 
stimuleren en ondersteunen zelf iets te 
doen voor hun omgeving.

Heeft u een mooi idee? 
Wij proberen als gemeente het meedoen 
te steunen en makkelijker te maken. Hier 
hebben we afgelopen jaren ook stappen in 
gezet. En we hebben nu ook alle informa-
tie op één plek samengevat: 
www.apeldoorn.nl/participatie. 
U kunt hier terecht voor vragen als:
• Heeft u een mooi idee voor de buurt  
 en wilt u weten hoe u daar subsidie  
 voor kunt krijgen, of hoe onze Initiatie- 
 venmakelaar u hierbij kan helpen?
• Heeft u een (bouw)plan en wilt u weten  
 hoe u het best uw buren hierbij kunt  
 betrekken?

Onze gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders vinden het 
een belangrijk onderwerp: participatie, of-
wel meedoen. Daarom is de gemeenteraad 
eind december vorig jaar unaniem akkoord 
gegaan met de nieuwe participatieverorde-
ning voor Apeldoorn.

Het woord participatie heeft meerdere 
betekenissen. Voor veel mensen bete-
kent participeren vooral meedoen en 
naar elkaar omkijken. Meedoen in de 
wijk, met de buren, op de sportclub of 
bij een (wijk)vereniging. Voor de ge-
meente betekent participatie dat we 
inwoners betrekken bij het maken van 
beleid en bij bouwplannen. Dat kunnen 
grotere plannen zijn over de toekomst 
van onze hele gemeente, of van een 
bepaald gebied. Maar ook kleinere pro-

Van de gebiedsmanager

Participatie
Meedoen met een eigen idee

• Wilt u op de hoogte blijven van ver 
 gunningaanvragen? 

Alle informatie en mogelijkheden over 
meedenken en meedoen vindt u hier op 
een rij. Heeft u zelf een goed idee voor uw 
wijk of Apeldoorn? Kijk dan vooral eens op 
deze website of neem contact op met de 
Initiatievenmakelaar van de gemeente.

Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noord-

west

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

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

Reageer dan uiterlijk op 17 mei 2023. U 
kunt hiervoor mailen naar het secreta-
riaat van de wijkraad, info@wijkraad-
desprengen.nl, onder vermelding van uw 
naam en adres. Onder de goede inzen-
ders wordt wederom een cadeaubon van 
25 euro verloot.

                                      Joyce Snel
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Afgelopen weken zijn werkzaamheden 
verricht waarbij delen van de tuin waren 
afgezet. Paden zijn hersteld en er is nieu-
we beplanting aangelegd. De Belasting-
dienst vraagt wel aan hondeneigenaren 
om hun viervoeter aan de lijn te houden 
en eventuele uitwerpselen op te ruimen. 

Julianakwartier
Met het gereedkomen van het 2e en 3e 
zorggebouw is het Julianakwartier een feit.
De officiële oplevering van de nieuwe wijk 
zal plaatsvinden op woensdag 22 maart. 
Over die laatste twee zorggebouwen zegt 
Marco Speckreijse van vastgoedontwikke-
ling Explorius het volgende:
”Met de realisatie van deze duurzame ge-
bouwen is een iets andere koers gevaren 
dan oorspronkelijk bedacht. Een volledig 
1e lijns zorgcentrum is helaas niet haal-
baar gebleken, maar door de combinatie 
van de huisvesting van Samen055 en 42 
zorgappartementen wordt een urgente be-
hoefte ingevuld. Daarnaast wordt hiermee 
de transformatie van het voormalige Julia-
na Ziekenhuis naar een nieuwe woonwijk 
met een combinatie van wonen en zorg 
voor diverse doelgroepen afgerond”.
Bouwinvest heeft deze twee zorggebou-
wen in beheer, evenals het naastgelegen 
gebouw Juliana met 106 woningen voor 
zwaardere ouderenzorg en gehandicap-
tenzorg.
In de afgelopen maand zijn de Dr. Vlaan-
derenlaan en Dr. Rodbardlaan voorzien 
van de definitieve bestrating. De borden 
voor 30 km per uur rijden en voor parke-
ren zullen binnenkort geplaatst worden.

Wegen rond de Julianalocatie
Er liggen plannen klaar om de Sprengen-
weg tussen de Badhuisweg en de Prinses 
Beatrixlaan te renoveren en verkeers-
veiliger te maken. Hierover zal nog een 
informatieavond worden georganiseerd. 
De slechte staat van het gedeelte van 
de Koning Lodewijklaan, dat grenst aan 
de Julianalocatie, zal dan ook aangepakt 
moeten worden. Voor dit gedeelte is nog 
geen planning.

Schuttersweg
Vorig jaar zijn de bushaltes verwijderd 
aan de Schuttersweg. Tegelijk werd ook 
het trottoir op het pleintje/plantsoen 
verwijderd ter hoogte van de Gunninglaan 
en Staringlaan. Er ligt een voorstel om 
dit grasveld om te vormen waarbij een 
voetpad in het midden komt te liggen. 
Het voetpad ligt dan in één lijn met de 
ventwegen langs de Schuttersweg. Ook zal 
een aantal vliegdennen bijgeplant worden, 
met eronder beplanting in plaats van gras.

Speelgelegenheid in de wijk
De vraag naar extra speelgelegenheid blijft 
actueel. In het kader van het vergroenen 
en uitdagend maken van schoolpleinen 
zijn er gesprekken gaande om rond basis-
school de Korenaar speelmogelijkheden te 
creëren op het voorterrein. De omwonen-
den zullen hierover worden geïnformeerd.

Buurtbus
De buurtbus “Berg en Bos”, die ook door 
onze wijk rijdt, is een succes. Om deze 
dienstregeling te kunnen blijven uitvoeren 
moeten er voldoende vrijwillige chauffeurs 
beschikbaar zijn. Bent u bereid een dag-
deel per week de buurtbus te besturen? 
Beschikt u over een goede gezondheid, 
voldoende en bewezen rijervaring met 
minimaal een rijbewijs B? Dan bent u voor 
het besturen van de buurtbus  een moge-
lijke kandidaat. Neem contact op met Otto 

Verkerke, telefoon 06-13220608 of e-mail 
otto.verkerke@wijkbergenbos.nl

Mobiel met hulp van anderen
AutoMobiel vervoert ouderen en minder 
mobiele inwoners, die zelf geen vervoer 
hebben, naar een activiteit in het wijk-
centrum, de dokter, de apotheek of de 
fysiotherapeut. U kunt ermee op visite of 
er gewoon even uit. Informatie hierover 
is te vinden op www.servicepunt-automo-
biel.nl of 088-7004100

Walterbos complex 
Het terrein (de tuin) van het belastingkan-
toor 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. 

Wijkraadswerk

Actuele zaken
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Feestelijke opening nieuwe Samen055 locatie West

Kom een kijkje nemen in het nieuwe Samen055 gebouw in uw wijk. Samen met 
bewoners uit de wijk vieren we graag de opening van deze plek waar u als 
inwoner terecht kan met uw vragen over geldzaken, zorg, opvoeden en werk. 
We organiseren feestelijke activiteiten voor jong&oud!

Wanneer:  woensdag 5 april 
Aanvang:  16.00 - 18.00 uur 
Adres:     Dokter Rodbardlaan 5 

Tot 5 april! 

Team Samen055 West

UITNODIGING

Samen 055 is een netwerkorganisatie van Centrum voor Jeugd en Gezin, Don Bosco, MEE-Veluwe, 
Stimenz, Zuid doet Samen en de Gemeente Apeldoorn. En biedt hulp bij vragen over geldzaken, 
zorg, opvoeden en werk. www.samen055.nl

Koning Lodewijklaan-Soerenseweg
Dit betreft de kruising ter hoogte van 
de oude spoorwachterswoning. Dit deel 
van de secundaire rijbaan van de Koning 
Lodewijklaan is een smalle weg, die 
pal langs deze woning loopt. Dat levert 
regelmatig ongewenste en soms gevaar-
lijke situaties op. Het verkeer dat vanuit 
dit weggetje de kruising oprijdt is slecht 
zichtbaar. Ook is de dakgoot van het huis 
meermaals beschadigd. Door een onder-
zoeksbureau is een drietal varianten van 
een oplossing onderzocht. Hierover vindt 
binnenkort een bewonersinformatie-
avond plaats.

Voormalig belastingkantoor
Voor het voormalig belastingkantoor op 
de hoek van de John F. Kennedylaan en 
de Waltersingel is het bestemmingsplan 
nu onherroepelijk. De verbouwplannen 
zijn in een vergevorderd stadium. De 
start van verbouw is wel weer wat verder 
in de tijd opgeschoven dan vorig jaar 
was gedacht. De omgevingsvergunning 
is deze maand aangevraagd. Met een 
voorspoedige gemeentelijke behandeling 
zal dan in juni 2023 met de verbouw 
gestart worden.
De verbouw is een intensief proces. Nij-
huis Bouw uit Rijssen zal als aannemer 
dit voorjaar een informatiebijeenkomst 

organiseren om de buurt/direct omwo-
nenden te informeren over de bouwlogis-
tiek en tijdelijke verkeersmaatregelen. De 
bijeenkomst is gepland op ………………..
Naar verwachting zal deze zomer meer 
informatie over de huurappartementen 
bekend worden.

                                     
André Staal

John F. Kennedylaan 2 | 1

20.07.22

John F. Kennedylaan 2 
apeldoorn

Kruising Koning Lodewijklaan-Soerenseweg Fotobijschrift?
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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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Elk jaar zijn er gewonden en doden door een koolmonoxi-
devergiftiging, of CO-vergiftiging. De symptomen lijken erg 
op een griepje en worden daardoor vaak te laat herkend. 
Weet wat je moet doen om een CO-vergiftiging te voorko-
men én hoe je de symptomen herkent.

Herken jij een CO-vergiftiging?
Bekende symptomen van een CO-vergiftiging zijn hoofd-
pijn, duizeligheid, misselijkheid, overgeven en wazig zien. 
Een heel ernstige vergiftiging kan leiden tot een hartstil-
stand of zelfs coma. Herken je symptomen, maar twijfel 
je of het een CO-vergiftiging is? Dan kunnen twee simpele 
vragen helpen: 
• Worden de klachten minder als ik buiten ben? 
• Waar in huis kreeg ik de klachten het eerst? 
 Als de klachten minder worden als je buiten bent én je  
 de klachten in een specifieke ruimte in huis kreeg, dan  
 is er waarschijnlijk sprake van een CO-vergiftiging.

Wat doe je bij een mogelijke CO-vergiftiging?
Denk je dat er koolmonoxide in een ruimte is?
Neem dan de volgende stappen:
1. Waarschuw direct andere mensen in huis.
2. Ga zo snel mogelijk naar buiten. Het is belangrijk dat
 je zo snel mogelijk frisse lucht kunt inademen. Zorg
 ook dat de anderen in huis naar buiten gaan.

3. Bel 1-1-2. Ook als je denkt dat bij iemand anders kool 
 monoxide vrijkomt. Ga nooit zelf naar binnen.

Voorkom een vergiftiging: plaats een CO-melder
Een CO-melder kan je leven redden. Bij het vrijkomen van 
koolmonoxide geeft de melder een waarschuwing, zodat 
je actie kunt ondernemen. Kijk op de verpakking van de 
CO-melder waar je deze moet ophangen.

Oorzaken van een CO-vergiftiging
Een CO-vergiftiging kan door verschillende oorzaken 
ontstaan:
• Slecht onderhouden, kapot of verkeerd gemonteerd  
 verwarmingstoestel.
• Verkeerde manier van stoken.
• Verbranding van gas, olie of hout in een afgesloten  
 ruimte.
• Onvolledige verbranding in een pelletkachel.
• Beschadigde of verkeerd geïnstalleerde afvoer of   
 schoorsteenkanaal.
• Kleine, slecht geventileerde ruimte.

Meer informatie
Lees meer over koolmonoxide en hoe je een 
CO-vergiftiging kunt voorkomen op brandweer.nl. 

 

 

“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.  
 

STOP COVERGIFTIGING

VENTILEER  CONTROLEER  ALARMEER
Koolmonoxide (CO) is een zeer giftig gas dat in huis kan 
vrijkomen bij het stoken. Je ruikt en proeft het gas niet, 
dus het is lastig te herkennen. 

Zo voorkom je een CO-vergiftiging:

• Ventileer goed: Zet bijvoorbeeld luchtroosters of kiepramen 
gedeeltelijk dag en nacht open.

••  Controleer regelmatig: Laat het verwarmingstoestel, 
zoals cv-ketel of kachel, minimaal één keer per jaar controleren 
door een gecertiiceerd vakman.

• Alarmeer op tijd: Hang een CO-melder in de ruimte waarin 
je stookt. Deze waarschuwt je als er koolmonoxide 
in je huis vrijkomt.

M eer  t ips  over  
het  voorkomen van een 

CO -vergif t iging
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De agenda van de vergadering luidt als volgt:

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering van 03 april 2019 *.
4. Algemeen jaarverslag over de jaren 2021 en 2022 *.
5. Financieel verslag over de jaren 2021 en 2022 *.
6. Bevindingen en verslag van de kascommissie.
7. Décharge van het bestuur.
8. Benoeming kascommissieleden en reservelid. 
9. Bestuursverkiezing.
 In de afgelopen jaren liepen de zittingstermijnen van  
 Mariëlle Kloosterman. Koos van Elderen en Quentin  
 van der Pan af. Zij stelden zich niet herkiesbaar en  
 hebben het bestuur dan ook verlaten.
 Nu zijn aftredend Rob Jerphanion en André Staal. 

 Beiden stellen zich herkiesbaar.
 Daarnaast stellen zich verkiesbaar Marjo Amptmeijer  
 en Elly Laméris. Beiden draaien al enige tijd in het  
 bestuur mee als kandidaat-bestuurslid.
 Het bestuur stelt de vergadering voor genoemde vier  
 personen te benoemen tot bestuurslid.
 Leden van de vereniging kunnen tot vijf dagen vóór de  
 jaarvergadering kandidaten schriftelijk aanmelden bij  
 de secretaris.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

De met * gemerkte stukken zijn te raadplegen op www.
wijkraaddesprengen.nl en liggen vanaf 19.30 uur in de 
zaal ter inzage.

Na de vergadering zal zo rond 20.45 uur vertegenwoordi-
gers van het Energiepunt Apeldoorn u bijpraten over de 
jongste ontwikkelingen op het vlak van het verduurzamen 
en het energieneutraal maken van uw woning en uw 
vragen op dat vlak beantwoorden.
Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een 
drankje nog wat napraten met buurtgenoten, de wijk-
agent, de gebiedsmanager en de verschillende vertegen-
woordigers van politieke partijen.

Het bestuur van wijkraad De Sprengen nodigt u 
van harte uit voor de jaarvergadering op

Datum: dinsdag 4 april 2023
Tijd:  van 20.00 tot ±20.30 uur 
 (inloop vanaf 19.30 uur)

Lokatie: Berkenhove 
Adres:  Koning Lodewijklaan 387b Apeldoorn

Uitnodiging

Jaarvergadering wijkraad De Sprengen
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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 27 maart en 24 april om 17.00 
uur. 4 gangendiner voor €15,25. 
Graag vooraf aanmelden, uiterlijk 1 week 
van te voren, via 055- 3694400..

Optredens in Berkenhove:
Toegang € 2,50, aanvang 14.30 uur

Zaterdag 18 maart   
Smartlappenkoor Apeldoorn
Zaterdag 1 april - Dixie Five jazzband
Zaterdag 15 april - Cultuur bij je buur 
(gratis, info zie cultuurbijjebuur.nl)
Zaterdag 29 april - Zangeres Marie Christien 
Zaterdag 27 mei - Dialect Keerls

Berkenhove Bingo:
Donderdag 25 mei om 20.00 uur
Deelname € 5,-.
 

Ontmoetingsplek Berkenhove

Tai Chi Tao
Elke vrijdagmiddag is er de activiteit Tai 
Chi Tao in Berkenhove. 
Tai Chi Tao bestaat uit Chinese gezond-
heidsoefeningen. De oefeningen worden 
langzaam en met aandacht uitgevoerd, 
het zijn ronde vloeiende bewegingen die 
de energiestroom in gang zetten en blok-
kades kunnen oplossen. De oefeningen 
bevorderen de gezondheid, zijn ontspan-
nend voor lichaam en geest. Ook verbete-
ren ze houding, soepelheid, kracht.

De eerste groep zit vol en daarom willen 
wij een tweede groep gaan starten, ook 
op vrijdag van 14.30-15.30 uur. De kosten 
zijn € 3,25 per les.
Voor meer informatie of aanmelden kunt 
u contact zoeken met Elise Vlietstra 
van Stimenz, e.vlietstra@stimenz.nl of 
06-54238675. U kunt altijd een proefles 
meedoen!

Studiekring
In Berkenhove hebben wij plannen om 
een studiekring op te richten.
Bij een studiekring gaat het om het met 
elkaar bespreken van zelfgekozen onder-
werpen, van eigen ervaringen en eigen 
inzichten. De onderwerpen hebben vaak 
betrekking op de actualiteit, op eigen 
hobby’s en interesses, of opgedane ken-
nis en ervaring, die je met een ander wilt 
delen. Zo blijf je op de hoogte van allerlei 
ontwikkelingen en zo “intellectueel actief” 
mogelijk.
De studiekring kenmerkt zich door eigen 
inbreng, respect voor elkaars inzichten 
en interessante gedachtewisselingen. 
Daarnaast draagt de kring bij aan een 
uitbreiding van uw sociale contacten. De 
studiekring zal 1x per 2 weken zijn.

We zijn benieuwd wie er interesse heeft 
voor de studiekring. Voor meer informatie 
of aanmelden kunt u contact zoeken 
met Elise Vlietstra van Stimenz, 
e.vlietstra@stimenz.nl of 06-54238675.

Ouder en Kind café 
“Village 055”
“It takes a village to raise a child” dat 
is het motto van het Ouder en Kind café 
“Village 055” dat wij (Bernice Lowik en 
Floor Pol) samen hebben opgericht in 
augustus 2022. Als verloskundigen en 
geboortetraumaconsulenten zien we 
allebei in wat voor een sociaal gat som-
mige ouders vallen na de kraamweek en 
hoeveel vragen er dan vaak nog zijn. Het 
ouderschap begint dan en soms voelt het 
alsof je er helemaal alleen voor staat. 
Het leek ons daarom mooi om een veilige 
laagdrempelige ontmoetingsplek te creë-
ren voor ouders en hun (jonge) kinderen 
om elkaar te ontmoeten, gezellig met 
elkaar ervaringen uit te wisselen rondom 
een kopje koffie of thee, van elkaar te 
leren en af en toe deel te nemen aan 
leuke activiteiten!
De eerste bijeenkomst vond afgelopen 
september plaats en het was gelijk een 
groot succes!

Eén ochtend per maand ontmoeten we 
elkaar van 09.30 tot 11.30 uur, in het 
Grand Café van Berkenhove. Ben jij er 
de volgende keer ook gezellig bij?

Meer informatie over de datums, het 
programma en aanmelden kan via onze 
social media kanalen Facebook en 
Instagram (@ouderkindcafeapeldoorn) 
of stuur een mailtje naar 
village055apeldoorn@gmail.com.
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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 86 kunt u 
uiterlijk .............. 2023 inleveren via 
info@wijkraaddesprengen.nl.

Volg de wijkraad op      
Facebook en Nextdoor

Berkenhove activiteiten 
weekoverzicht 
Maandag
09:00 -10:00 uur  Happy Dancing € 4,90 per les
13:45 -14:00 uur  Kaasspecialist Hardon3 dagprijs
14:30 -15:30 uur  Koersbal € 1,00 per keer
14.30 -16.00 uur  Creatieve club3 GRATIS
16:30 -19:30 uur  Wijkdiner (4 gangen)4 € 15,25 per persoon
19:30 -21:00 uur  Kerkdienst3 gratis

Dinsdag
09:15 -10:15 uur  Gymnastiek € 3,25 per les
10:15 -11:15 uur  Gymnastiek  € 3,25 per les
15:30          uur     Groentenboer                 dagprijs

Woensdag
14:00 -16:00 uur  Teken- en schilderles € 6,50 per les excl.mat.
14:15 -15:45 uur  Langzame bingo3 € 2,50
14:15 -15:45 uur  Filmmiddag3 gratis

Donderdag
11:00 -12:00 uur  Happy dancing € 4,90 per les 
13:00 -16:00 uur  Klaverjassen € 1,00 per keer
14.00 -16.00 uur  Soc. juridisch spreekuur gratis/op afspraak
14.30 -16.00 uur  Sjoelen gratis
15.00 -15:45 uur   Rijdende banketwinkel dagprijs
19:30 -21:00 uur  Berkenhove Bingo5 € 5,00 per keer
19:30          uur     Sociëteit Berkenhove6 € 25,00 per keer

Vrijdag
09:00 -12:00 uur Biljart, elke dag € 0,50 per spel
13:15 -14:15 uur  Tai Chi Tao € 3,20 per les
14:30 -16:00 uur  Muziekmiddag vrije inloop

Zaterdag
14.00 -16.00 uur Optreden3 € 2,50

Zondag
12.00 -14.00 uur  Lunchbuffet4 € 12,50

3: 1x per 2 weken, kerk 1e en 3e woensdag van de maand
4: 1x per maand
5: 3e donderdag van de maand

6: 6x per jaar op donderdag
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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


