
                                                                                     
 
 
 
                                                                                                               Reminder op 18 juni, 2022 
 
Beste allemaal, 
 
Dit is een algemene informatiebrief aan iedereen die maandagavond 20 juni als bezoeker 
komt, als zanger, ervaringsdeskundige (of kundige) en aan iedereen die betrokken is bij onze 
wijk. 

 
Maandagavond 20 juni is het zover! 
 
Om 19:30 uur zal het Pop en Rockkoor iedereen muzikaal welkom heten in Het Bolwerk, 
Ravelijn 55 te Apeldoorn. 
 
Onder het genot van een kopje thee/ koffie/ limonade en een gebakje – verzorgd door Van 
Laar Events – kan je dan alvast medewijkbewoners, ervaringsdeskundigen, professionals, 
gemeenteraadsleden en extern betrokken geïnteresseerden ontmoeten. Na 20 uur is het de 
bedoeling om samen (over het thema waar je interesse in hebt) te brainstormen zodat er na 
deze avond basisstappen staan om actief op te pakken.  
 
Aanwezige deskundigen voor de diverse thema’s met een wijkraad lid ter ondersteuning: 
Duurzaamheid  
Raadslid Hans van Gerrevink met Egbert Douma van WOW 
Ouderen 
Irene Kraaijvanger en Carola Wentink (Talma Borgh) met Stephan Jansen van WOW 
Jongeren 
Studenten Saxion Sarvesh en Dennis met Katja van Reede van WOW 
Verkeer en Veiligheid 
Bert Licht en Bert Ware (Fietsbond) en Martijn Nijsingh (wijkagent) met Jelmar Blauw van 
WOW 
Activiteiten 
Bas Kemps met Ferry Sabandar van WOW 
Buurthuis 
Rosita Meyer - Bouwmeester met Durk Tuinier van WOW 
 
 
 
 
 



 
Het Ontmoetingsavond Programma  
19:30 uur Inloop met muzikale omlijsting door het Pop en Rockkoor.  
 
20:00 uur Voorzitter Stephan Jansen heet welkom en legt uit wat het doel is van de 
ontmoetingsavond. 
 
20:05 uur Wethouder Peter Messerschmidt geeft beknopt uitleg over Vitaliteitsagenda en het 
doel hiervan in de wijken. 
 
20:15 uur Naar de Break Out Rooms met de diverse thema’s om met medewijkbewoners en 
ervaringsdeskundigen actief een wijkproject te bedenken.  
 
20:45 uur Pauze met Pop en Rockkoor, van Laar Events schenkt koffie/ thee/ limonade. 
 
21:00 uur Verder met de brainstormsessies in de Break Out Rooms met de diverse thema’s. 
 
21:25 uur Pop en Rockkoor intermezzo als teken dat iedereen in de centrale ruimte kan 
verzamelen. 
 
21:30 uur Netwerken en verbinden in de centrale ruimte onder het genot van een hapje en 
een drankje. 
 
21:50 uur Muzikale afsluiting met Pop en Rockkoor.  
 
22:00 uur Dankwoord en afsluiting voorzitter Stephan Jansen en een drankje om op de 
vruchtbare avond te proosten. 
 
22:30 uur Einde. 
 
 
Graag tot ziens maandagavond 20 juni. 
 
Goed weekend! 
 
Met vrolijke groeten namens de wijkraad, 
 
 
Katja van Reede 
 
Secretaris Wijkraad Osseveld- Woudhuis 
bestuur@osseveld-woudhuis.nl 
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