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Ondertunneling Laan van Osseveld

Tiny Forest
Luchtkwaliteit in de wijk

Hoogspanning
Vergroening 't Fort
In gesprek met wethouder Sunita Bihari

Ontmoetingsavond

Steun de Wijkkijker! Word 'Vriend van de Wijkkijker'. 
Scan de QR code en kies zelf het bedrag waarmee je ons steunt. 

U heeft een 
Nee-Nee-sticker op de 

brievenbus en u wilt geen 
Wijkkijker meer ontvangen? 

Meld u af via
bestuur@osseveld-woudhuis.nl

of stuur een mail naar
wendy@legriep.nl
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Spreekuur Iedere tweede maandag van de maand in Het Bolwerk, 
Ravelijn 55, 19.30-20.00 uur. www.osseveld-woudhuis.nl

Facebook osseveld-woudhuis

Voorzitter Stephan Jansen/voorzitter@osseveld-woudhuis.nl 
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penningmeester@osseveld-woudhuis.nl
Secretaris Katja van Reede/bestuur@osseveld-woudhuis.nl
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ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl
jelmar.blauw@osseveld-woudhuis.nl
egbert.douma@osseveld.woudhuis.nl
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Colofon Wijkkijker, herfst 2022, Jaargang 31 

De Wijkkijker is het wijkblad voor de wijken Osseveld-Oost, 
Osseveld-West en Het Woudhuis. De Wijkkijker is een wijkblad 
geschreven door en voor bewoners van de wijken Osseveld-
Woudhuis. Bijdragen in de Wijkkijker worden op vrijwillige basis 
geschreven door de redactie, door vrijwilligers van de wijkraad, 
door wijkbewoners en door relaties van de wijkraad/Wijkkijker. 
Betaalde bijdragen zijn herkenbaar als advertorial of als 
advertentie. De redactie kan ingezonden kopij inkorten of 
weigeren. De Wijkkijker wordt in 2022 driemaal uitgegeven in een 
oplage van 5500 stuks en wordt gratis huis-aan-huis verspreid. 

Dgitaal teruglezen? Dat kan via:
www.osseveld-woudhuis.nl/wijkkijker

Redactie Wijkkijker Wendy Le Griep/Roely Smit/Theo Groen/
Henk Methorst/Marianne Hutters-Dijkhuizen/Hans Verbeek/
Maria Rovers /Marcel Jongman en Tessa Gruppelaar

Vacatures Bezorgcoördinator/advertentieverkoop en -
administratie/algemeen verslaggever met focus op bijv. 
architectuur/jeugd/AZC/openbare ruimte/activiteiten

Opmaak Wendy Le Griep/wendy@legriep.nl
Omslagfoto Wendy Le Griep
Drukwerk CTRL-P/www.ctrlp.eu/i.vandalen@ctrlp.eu

Kopij 
De kopijsluiting voor de eerstkomende Wijkkijker is nog niet 
definitief. Houd rekening met de tweede week van januari 2023. 
De bezorgperiode van de eerstkomende Wijkkijker is nog niet 
bekend, maar zal waarschijnlijk in de tweede helft van februari 
2023 plaatsvinden. 

Contact wendy@legriep.nl/bestuur@osseveld-woudhuis.nl
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Ambagtsheer.eu Zonnepanelen

Voor advies, zelfbouw en installatie bij particulieren en bedrijven

Contactgegevens

Peter Ambagtsheer
Houttuinen-Noord 39
7325 RE  Apeldoorn

www.ambagtsheer.eu
peter@ambagtsheer.eu
06-51448832

Ook voor laadpalen en meterkastaanpassingen 
bent u bij ons aan het juiste adres.
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De inspiratie om hier een lekkere ‘Kijk op de 
Wijk(kijker)’ te dichten fladdert mijn hoofd in 
én meteen weer uit. Dat zet dus geen zoden 
aan de dijk. Is het een zogenaamd writer’s 
block? Een spreekwoordelijk dipje? Zeg het 
maar. 

In deze Wijkkijker is weer voor elk wat wils te 
vinden, te lezen en te ontdekken. Inspiratie 
genoeg zou je zeggen. Inderdaad, laat de 
Wijkkijker die hier ligt mijn inspiratie zijn om 
over te schrijven. De Wijkkijker, ons wijkblad, 
die wij liefkozend de Full Colour Feel Good 
Wijk Glossy zijn gaan noemen, doet donkere 
wolken even verdrijven.

De Wijkkijker: drie keer per jaar een cadeautje 
in de brievenbus. Drie keer per jaar werken wij 
met een bescheiden berg aan wijkvrijwilligers 
gemotiveerd en gedreven aan een nieuwe 
editie. Wij raken nooit uitgeschreven of uitgefo-
tografeerd. Elke seizoen is er weer genoeg om 
over te schrijven, zijn er altijd weer mooie en 
interessante wijkbewoners om te interviewen
of onderwerpen om uit te diepen of projecten in 
en nabij de wijk om toe te lichten. Een woonwijk 
is altijd in beweging en de Wijkkijker beweegt 
dus mee. 

De Wijkkijker wordt gewaardeerd. Het 
merendeel van de Nee-Nee sticker huishou-
dens ontvangt hem graag. De Wijkkijker is 
geen regulier huis-aan-huis-blad (zoals de 
Stedendriehoek) en geen ongeadresseerd 
reclamedrukwerk. Daarom bezorgen wij hem op 
elk adres. De huishoudens die hem niet wensen, 
kunnen dit nog steeds aan ons doorgeven.

Kijk op de Wijk(kijker)
In deze editie duiken we de diepte in met 
het artikel over de Hoogspanningsbekabeling 
(ondergronds brengen) en leren we meer 
over de luchtkwaliteit in onze wijk. Ook gaan 
wij in gesprek met onze nieuwe wethouder 
Sunita Bihari die de komst van het azc aan 
de Deventerstraat in haar portefeuille heeft 
en worden we blij van de interviews met 
wijkbewoners die een mooie hobby of passie 
hebben.  

Liefhebbers van vaste bijdragen zoals ‘Soof 
vertelt verder’, ‘Zin, Ziel, Zaligheid’ en 
‘Afwijkend’ kunnen hun hart weer ophalen. 
De vele activiteiten die mede door de 
wijkvrijwilligers van DenkTank Breed worden 
georganiseerd geven de wijk kleur en de 
Zero/LessWaste vrijwilligers ruimen de wijk 
elke maand weer een beetje op. Gelukkig 
staan ze daarin niet alleen. Veel handen 
maken hierin echt licht werk. 

Als ik aan alle mooie en goede dingen denk 
die wij in onze wijk met heel veel wijkbe-
woners samen oppakken en organiseren, 
dan word ik (weer) helemaal blij. Ik wens 
iedereen heel veel kijk- en leesplezier toe. 
Deze kleurrijke dikke Wijkkijker hoeft niet in 
één keer uit, geniet er lekker lang van.

Tot ziens in de wijk!

Wendy Le Griep
Eindredacteur
06-50533266 (appen mag altijd)
wendy@legriep.nl

Het Kasteelplein krijgt een make over: groener en speelser.
Hoe, wat en wanneer dan precies, daarover vertellen wij 
meer in de volgende Wijkkijker(s). Foto: Wendy Le Griep
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Samen (en) verder deel 6
Een gemeenschappelijk voorwoord

Er zijn van die momenten, dat je het even niet meer ziet 
zitten, maar dan hou je je vast aan “samen verder”. Ook 
de afgelopen periode hebben wij (Wijkraad Osseveld-
Woudhuis en Wijkkijker) samengewerkt om onze wijk 
leefbaar (en de Wijkkijker leesbaar) te houden. De vraag is 
of we daarin slagen? We doen meer dan ons best. 

Zo organiseerden wij op 20 juni j.l. een prachtige bijeen-
komst waar we met meer dan 50 buurtgenoten en een 
groep professionals aan de slag gingen om een volgende 
stap te zetten in de vitaliteitsagenda van onze wijk. 
Het was een mooie avond en het gaf ons goede zin en 
goede hoop dat we samen verder zouden kunnen werken 
aan onze wijken.

Helaas bleef het na de ontmoetingsavond van 20 juni erg 
stil. Wie zou die handschoen(en) oppakken om samen met 
ons aan de slag te gaan? Ook vanuit de gemeente duurde 
het een tijd voordat de aangeboden hulp voor onze wijken 
kon worden uitgerold.

Wanneer u dit voorwoord leest is de samenwerking met 
de gemeente, Stimenz en de drie woningbouwcoöpera-
ties opgestart en zijn wij hopelijk in de eindfase van 
de vitaliteitsagenda aangekomen. Misschien hebben 
we deze dan zelfs wel afgerond? Want dan is het ook 
duidelijk wie wat precies gaat oppakken voor en in onze 
mooie wijken en wat we samen kunnen betekenen om 
aan de vele uitkomsten van het SamenOsseveld en 
SamenWoudhuis onderzoek handen en voeten te 
geven.

Uiteraard zijn er in onze wijk ook veel vrijwilligers actief, 
zoals bij DenkTank Breed, maar als we echt een grote 
slag willen maken met zaken zoals vergroening van onze 
wijk, meer (sociale) activiteiten en misschien op termijn 
zelfs een bruisend buurthuis, zullen we het echt samen 
moeten doen. Want samen kom je verder. Pak je met 
ons samen de handschoen(en) op?  Neem dan zeker 
contact met ons op: 
bestuur@osseveld-woudhuis.nl 
Graag tot ziens! Stephan en Wendy

Foto: Jan Timner

Tijden veranderen. Daar kan iedereen inmiddels over 
meepraten. De prijzen stijgen. Bij de Wijkkijker zien we de 
prijs voor het drukwerk al ruim twee jaar gestaag stijgen. 
Om die verhoogde papierkosten tegemoet te kunnen 
komen, verhoogden wij aan het begin van dit jaar de 
advertentietarieven. Met ingang van januari 2023 gaan 
de advertentietarieven opnieuw omhoog, maar deze 
verhoging is niet in verhouding met de gestegen drukwerk-
kosten. Hoe komen we dan toch aan de nodige gelden? De 
‘Vrienden van de Wijkkijker’ levert elke editie 300-400 euro 
op. Daarmee ‘winnen we de oorlog niet’, maar alle beetjes 
helpen.

Subsidie aanvragen
Gelukkig hebben we nog een beetje spek om de botten 
(ons spaarpotje bij de wijkraad), maar daarna zullen wij, net 
als andere burgerinitiatieven in de wijk, moeten aanklop-
pen bij de gemeente. Daarvoor heeft de gemeente immers 
de nieuwe regeling burgerparticipatie opgezet. En wanneer 
deze regeling geen soelaas biedt, dan is er ook nog het 
‘initiatievenfonds’. Er gloort dus nog hoop aan de horizon 
voor de Wijkkijker, gelukkig maar. Die vaste subsidie die 
de wijkraad voorheen elk jaar van de gemeente ontving  
was zo gek nog niet. Het is nu behoorlijk puzzelen om de 
Wijkkijker-eindjes aan elkaar te knopen. Net als in het 
gewone leven. 

Inkomsten en uitgaven
Met ingang van de wintereditie van 2023 gaan de nieuwe 
advertentietarieven in. Voor elke Wijkkijkereditie hebben 
we ongeveer dezelfde uitgaven en inkomsten. Naast de 
drukwerkkosten (6000 euro + 9% BTW) ontvangen onze 
jeugdige bezorgers een vergoeding per bezorgde Wijkkijker 
(totaal bezorgvergoeding 300 euro) en ook de opmaak 
van de Wijkkijker geschiedt tegen een milde vergoeding 
(440 euro). De advertentie-inkomsten (3500 euro) en de 
opbrengsten van ‘Vrienden van de Wijkkijker '(300-400 
euro) zijn niet voldoende om de kosten te dekken. Een 
simpel rekensommetje laat zien dat we voorlopig die 
spreekwoordelijke broek niet omhoog kunnen houden. 
Ook al was dit wel ons voornemen. Het loopt soms anders. 
Net als in het echte leven.

De eigen broek ophouden
Wens versus werkelijkheid

Foto: Wendy Le Griep

Vitaliteitsagenda
To be or not to be?

Na het onderzoek SamenOsseveld en 
SamenWoudhuis dat we samen met Eurus, 
Stimenz en de gemeente in 2020-2021 hebben 
uitgevoerd en de opbrengsten van de ontmoe-
tingsavond van 20 juni j.l. zou het opstellen van 
de vitaliteitsagenda een koud kunstje moeten 
worden. Niets bleek minder waar.

Door allerlei oorzaken lekte de energie bij de 
wijkraad een beetje weg en stonden we letterlijk 
op het punt om er mee te stoppen. We kregen 
het niet voor elkaar om andere mensen te 
enthousiasmeren om samen de volgende stap te 
zetten. 

Toch wilden we niet zomaar het bijltje er bij 
neergooien. Wij zijn na de zomervakantie 
opnieuw gestart. Wij werden positief verrast 
door de tijdelijk aangestelde gebiedsmanager
(stadsdeelmanager) die het binnen het gemeen-
tehuis voor elkaar kreeg dat onze wijk de 
hoogste prioriteit krijgt om de vitaliteitsagenda 
af te ronden! Dat betekent dat wij hier in onze 
wijken op korte termijn met de uitvoering 
kunnen starten!

Dat gaf en geeft ons weer goede hoop en  
nieuwe positieve energie om met elkaar die 
handschoen op te pakken. In de maanden 
oktober en november hebben we samen hard 
gewerkt om de agenda voor onze wijk af te 
ronden. Op het moment van het schrijven van 
dit stuk weet ik nog niet wat er concreet uit is 
gekomen. Maar houd onze social media in de 
gaten en blijf zo op de hoogte!

Stephan Jansen
Wijkraad Osseveld-Woudhuis
Voorzitter 
voorzitter@osseveld-woudhuis.nl
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Nu de Wijkkijker weer drie keer per jaar wordt uitgegeven is het onze 
grote wens om enkele nieuwe redactieleden bij de Wijkkijker te mogen 
verwelkomen. De Wijkkijker is immers het wijkblad voor bewoners van 
onze wijk, gemaakt door bewoners van onze wijk. 

Woon je in de wijk, heb je affiniteit met architectuur, heb je wellicht nog 
kinderen in de basisschoolleeftijd, zou je de bezorging willen coördineren 
of lijkt het je leuk om de huidige en mogelijk ook nieuwe adverteerders 
onder je hoede te nemen? Schrijf je graag of wil je het graag leren? Of 
wil je graag een column beginnen? Misschien ben je geïnteresseerd in 
de ontwikkeling van het azc aan de Deventerstraat, zet je je in voor een 
gezelligere buurt of kom je in actie voor een veiligere wijk? Binnen ons 
redactieteam is zeker plek voor jou! Dat kan ook als freelancer.

De huidige redactie bestaat uit 9 leden. Wij vormen een bont gezelschap 
in leeftijd, de wijk waarin wij wonen, fase van gezinsvorming, achtergrond, 
al dan niet werkzaam in een betaalde baan, vrijwilligerswerk, hobby’s en 
interesses. Kortom, dit bonte gezelschap kan absoluut nog extra kleur en 
nieuwe geluiden gebruiken. 

Groter is natuurlijk niet persé beter, maar gezien de hoeveelheid mooie 
en boeiende onderwerpen die er in en om onze wijken spelen, is het wel 
zo prettig om meer handschriften binnen ons redactieteam te kunnen 
hebben.

Wil je nog meer weten of heb je interesse in vrijwilligerswerk voor de 
Wijkkijker? Aarzel dan niet en laat van je horen of lezen.

Graag tot ziens!
Eindredacteur
wendy@legriep.nl

De Wijkkijker wordt voor een groot deel betaald vanuit de 
inkomsten uit de advertentieverkoop. Ook de wijkraad legt uit 
reserves een deel bij. Deze reserves zijn echter niet oneindig. 
Daarom vragen wij aan onze wijkbewoners om een vrijwillige 
bijdrage over te maken. Iedere donatie ter ondersteuning van 
de Wijkkijkerproductie is van harte welkom. Dat kan per editie, 
maar dat mag ook jaarlijks. 

De Wijkraad Osseveld-Woudhuis wikkelt de financiën voor de 
Wijkkijker af. Zij int en beheert de advertentie-inkomsten en 
derhalve ook de toekomstige financiële steunbijdragen. 
De Wijkraad Osseveld-Woudhuis legt hiervoor elk jaar een 
financiële verantwoording af aan de wijk.

Wanneer u de QR code met uw smartphone scant, dan maakt u 
naar eigen keuze een bedrag over naar de Wijkkijkerrekening bij 
de Wijkraad Osseveld-Woudhuis. Wilt u liever zonder de QR code 
te gebruiken een bijdrage doneren? Gebruik dan het volgende 
rekeningnummer onder vermelding van:

Vrienden van de Wijkkijker 2022
NL10 RABO 0393 2530 07 

Vrienden van de WijkkijkerWijkkijker zoekt nieuwe handschriften!

1.  Wendy Le Griep
2.  Henk Methorst
3.  Hans Verbeek
4.  Roely Smit
5.  Marianne Hutters-Dijkhuizen
6.  Theo Groen
7.  Marcel Jongman (freelance)
8.  Maria Rovers
9.  Tessa Gruppelaar

‘De Vrienden van de Wijkkijker’ 
heeft inmiddels € 750 gedoneerd 
gekregen. Daar zijn wij heel blij mee. 
Alle giften komen ten goede aan de 
Wijkkijkerproductie. 

Bent u ondernemer en wilt u  
wellicht adverteren in de Wijkkijker? 
Dat kan ook. 
Hieronder staan de 
advertentietarieven.

1 2

3 4

5 6

7 8

9

Formaat   Plaats   Bedrag

A4 staand (hele pagina)  Willekeurige plek € 180
A4 staand (hele pagina)  Cover achter  € 360
A4 staand (hele pagina)  Binnenzijde cover € 270

A5 liggend (halve pagina) Willekeurige plek € 130
A6 staand (kwart pagina) Willekeurige plek €   60

Ondernemer in de wijk  A4 met interview € 240
    inclusief opmaak
    A4 zonder interview € 200
    inclusief opmaak

Non-profit tarieven: 
Plaatsing op willekeurige  A4 staand  € 170
pagina    A5 liggend  € 110
    A6 staand   €   55

wendy@legriep.nl 
bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Jij?

Adverteren in de Wijkkijker 2023

Foto's: Herma Oosterloo-de Jong

Foto: Herma OosterlooFoto: Wendy Le Griep
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Vrijwilligers gezocht voor de 
Wijkraad Osseveld-Woudhuis

De vrijwilligers van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis zetten zich 
op vrijwillige basis in voor onze mooie wijken Osseveld-Oost, 
Osseveld-West en Het Woudhuis. Je enthousiasme, nieuws-
gierigheid, je interesse in bestuurswerk, een praktische instel-
ling en een hart voor je eigen wijk zijn belangrijk om met veel 
plezier dit vrijwilligerswerk te kunnen doen.

Wij vormen een energiek team en we zoeken nieuwe vrijwilligers 
voor de portefeuilles Sociaal Domein en Communicatie. 

Het Sociaal Domein: In dit domein gaat het om het maken van 
verbindingen tussen organisaties/instellingen en wijkbewoners 
die op een bepaald gebied aandacht horen te krijgen. Het gaat 
vooral om welzijn en leefbaarheid in de wijk. Aandachtsgebieden 
zijn bijvoorbeeld: eenzaamheid, dementie, jeugd, ouderen, maar 
ook om andere hulpvragen zoals bijvoorbeeld bij het ervaren van 
overlast of bij drugsproblematiek. 

Communicatie: Denk hierbij aan het beheer en het vullen van 
de Facebook pagina en de website, het uitgeven van digitale 
nieuwsbrieven, meedenken en mogelijk ook praktisch handen 
en voeten geven aan communicatie-uitingen. Hierin maak je 
absoluut het verschil.

Maandelijks komen wij op de tweede maandag van de maand in 
Het Bolwerk bij elkaar. Je zult merken, dat je een warm welkom 
krijgt. Je leert veel over je eigen wijk en de wijken om je heen, 
het ‘gemeentelijk apparaat’ en je doet nieuwe contacten op 
binnen en buiten de wijk.

Spreekt dit alles je aan? Of wil je misschien nog meer weten? 
Kom dan gerust naar ons inloopspreekuur op de tweede 
maandag van de maand in Het Bolwerk van 19:30-20:00 uur of 
neem contact op met onze secretaris Katja van Reede via 
bestuur@osseveld-woudhuis.nl.  Jij?

1. Stephan Jansen (voorzitter)
2. Katja van Reede (secretaris)
3. Durk Tuinier (penningmeester)
4. Jelmar Blauw (openbaar domein)
5. Ferry Sabandar (openbaar domein)
6. Egbert Douma (openbaar domein)
7. Gerard Link (algemeen lid)
8. vacatures, wellicht iets voor jou?

1

3

2

4

5 6

7 8

Foto's: Herma Oosterloo-de Jong

Afscheid, of toch niet?

In de vorige Wijkkijker nam Herma Oosterloo 
afscheid als redactielid. Gelukkig kon en
wilde Herma blijven als fotograaf. Er meld-
den zich meer wijkbewoners om met hun 
camera aan de Wijkkijker bij te dragen. 
Herma maakt inmiddels onderdeel uit van 
de vaste ‘fotografenpoule’. Fotografen zetten, 
net als de redactieleden, hun tijd en kunde 
op vrijwillige basis in voor de productie van 
ons mooie wijkblad. 

Lijkt het jou ook leuk om als (amateur) 
fotograaf bij te dragen aan de Wijkkijker? 
Neem dan contact op met 
wendy@legriep.nl/06-50533266

Tessa Gruppelaar begon maar liefst 14 jaar 
geleden bij de redactie als tegenlezer, nota bene 
vlak voordat ze uit de wijk zou gaan verhuizen. 
Haar beide kinderen bleven hier in de wijk op de 
basisschool, dus de link met de wijk bleef. Tessa 
ging aan de slag als tegenlezer en dat deed ze 
voortvarend en uiterst secuur. 

Tessa begon met tegenlezen toen de Wijkkijker 
nog 'slechts' 32 pagina's telde. Anno 2022 heeft 
zij, samen met tegenlezer Maria, een beste kluif 
aan de dikke 80 pagina's tellende edities. Tessa 
zette altijd letterlijk de puntjes op de 'i' en voegde 
leestekens toe en haalde overtollige spaties en 
spreekwoordelijke tangconstructies weg. Niets 
ontging haar. Dankjewel Tessa voor je inzet, tijd 
en betrokkenheid bij de Wijkkijker en de redactie!

Apeldoorn is vijf netsportvelden rijker. 
Deze zijn geplaatst in het kader van het 
WK Volleybal 2022, waarvan Apeldoorn 
de Host City was. Op 31 augustus werd 
het netsportveld in Ossenveld-West 
officieel geopend en in gebruik genomen 
door jong en oud.

Wethouder Jeroen Joon (topsport 
evenementen) opende samen met Eline 
Timmerman en Florien Reesink, beide 
speelsters van het Nederlands volleybal-
team, het nieuwe netsportveld. 

Nieuw Volleybalnet in Osseveld-West

Jeroen Joon: "Kinderen die plezier maken met 
elkaar, bewegen en buiten zijn, prachtig om 
te zien. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Dit 
is een mooi en nuttig aandenken aan het WK 
Volleybal 2022. Ik hoop dat jong en oud hier 
nog jaren actief van blijft genieten. Met veel 
trots open ik dit eerste volleybalcourt."

Na de opening gaf volleybalvereniging SV 
Dynamo aan de kinderen uit de buurt en van de 
naast gelegen openbare basisschool De Bundel  
een volleybalclinic. 



12 13

Tot en met het jaar 2020 kreeg onze wijkraad subsidie 
van de gemeente op grond van de Verordening dorps- 
en wijkraden voor de uitvoering van diverse taken, 
zoals gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over 
beleidsvoornemens die het algemeen belang in de wijk 
beïnvloeden, communicatieve taken als intermediair 
naar de inwoners in het werkgebied, betrokkenheid 
bij ontwikkelingen en bij beleidsprocessen in het 
werkgebied.

Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe subsidiere-
geling Gebiedsparticipatie van kracht. Het doel van de 
subsidieregeling Gebiedsparticipatie is het stimuleren, 
verbreden en uitbreiden van participatie in en vanuit 
gebieden, zodat gemeente en inwoners samen werken 
aan vitale straten, buurten, wijken en dorpen. Subsidie 
wordt aangevraagd per gebied. Dat kan een straat zijn, 
of een dorp, maar ook heel Apeldoorn.

Voor 2021 en 2022 was voor deze subsidieregeling in 
totaal € 325.000,- beschikbaar en bedroeg de subsidie 
per aanvraag maximaal € 5.000,-. Subsidie wordt aange-
vraagd per kalenderjaar. In principe vóór 1 november van 
het voorafgaande jaar.

Afgelopen jaar heeft de wijkraad een aantal subsidie-
aanvragen ingediend volgens deze nieuwe regeling. 
Deze aanvragen werden door de gemeente inhoudelijk 
goedgekeurd, maar de toekenning van de subsidie heeft 
op een andere manier plaatsgevonden. Onder andere 
omdat onze wijkraad nog over gelden beschikte uit 
eerder verstrekte subsidies (middels de oude regeling). 
Daarbij komt dat wij (Wijkraad Osseveld-Woudhuis) 
samen met de gemeente bezig zijn met de invulling van 
de vitaliteitsagenda. 

De voortgang van de vitaliteitdagenda liep echter ook 
vertraging op door corona en tijdelijke afwezigheid van 
contactpersonen bij de gemeente. 

Voor 2023 wil de Wijkraad Osseveld-Woudhuis onder 
andere subsidie aanvragen voor de Wijkkijker. Voorheen 
werd de Wijkkijker betaald vanuit de advertentie-
inkomsten, aangevuld met subsidie die de wijkraad van 
de gemeente ontving. In de afgelopen twee jaar was dit 
niet anders, maar was er geen aanvulling vanuit jaarlijkse 
subsidies, doch werd de Wijkkijker aangevuld vanuit 
reserves. Deze reserves zijn natuurlijk eindig en daarom 
wil de wijkraad voor 2023 subsidie aanvragen.

Het aanvragen van subsidie voor de Wijkkijker gaat 
bijvoorbeeld als volgt in zijn werk:

Via het e-loket van de gemeente 
(https://e-loket.apeldoorn.nl/nxt/f/3008/login) 
kom je op de betreffende website van de gemeente. 
Na het invullen van een aantal algemene gegevens 
zoals adres en bankrekeningnummer kun je de details 
van de aanvraag invullen met een omschrijving en 
kun je bijlagen ter onderbouwing toevoegen. Deze 
subsidieaanvraag zal door het subsidiebureau van de 
gemeente beoordeeld worden. Zoals eerder aangege-
ven kan iedereen, die een idee of een plan heeft dat de 
inwoners van een straat of wijk ten goede komt, subsidie 
aanvragen. 

Heb jij een plan of een idee, maar vind je het lastig 
subsidie aan te vragen, neem dan contact op met de 
penningmeester van de wijkraad, Durk Tuinier: 
penningmeester@osseveld-woudhuis.nl

Subsidieregeling Gebiedsparticipatie
Tekst: Durk Tuinier Foto: Herma Oosterloo-de Jong

Ontmoetingsavond 20 juni 2022
Samen maken wij de wijk

Wat was het lang geleden dat we met een grote groep 
bij elkaar konden komen. De groep buurtbewoners die 
zich had aangemeld voor de Ontmoetingsavond was met 
50 mensen groter dan we hadden durven hopen. Ook 
hadden we een aantal professionals bereid gevonden om 
ons gedurende het programma terzijde te staan.

De avond stond in de eerste plaats in het teken van 
ontmoeten. Want één van de resultaten uit ons onderzoek 
(SamenOsseveld en SamenWoudhuis) was, dat we elkaar 
niet echt kennen en er nog geen plek in onze wijken is om 
elkaar te ontmoeten. Dus was er koffie met iets lekkers 
en was er ruim de gelegenheid om elkaar (opnieuw) te 
ontmoeten. Dit alles werd sfeervol én swingend muzikaal 
omlijst door de leden van het Pop en Rockkoor.

Deze avond wilden wij ook gebruiken om een volgende 
stap te zetten in de wens om onze wijken nog mooier 
te maken dan deze al zijn. Na een kort welkom door de 
voorzitter van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis en uitleg 
over het verloop van de avond, gaf onze (wijk)wethouder 
Peter Messerschmidt een korte uitleg over het fenomeen 
Vitaliteitsagenda en het doel hiervan in en voor onze 
wijken. 

Daarop gingen we aan de slag, de handen uit de mouwen 
zogezegd. In de verschillende Break Out Rooms bedachten 
wijkbewoners en professionals voor de diverse thema’s 
van de vitaliteitsagenda actief een wijkproject. De thema’s 
waarover we in gesprek gingen lagen op het gebied van 
veiligheid, duurzaamheid, buurthuis, activiteiten, jongeren 
en ouderen. Hoewel de opbrengst per thema sterk kon 
verschillen, kwamen er veel mooie ideeën en initiatieven
op tafel. Wie van de aanwezigen zou vervolgens het 
voortouw willen nemen om aan de slag te gaan met de 

opgehaalde initiatieven? Dat was echt de hamvraag, 
een lastige zo bleek. Genoeg ideeën, maar voor elk 
project heb je iemand nodig die de spreekwoordelijke 
kar trekt...en mensen die willen helpen duwen.

De avond werd afgesloten met een korte samenvatting
van de thema’s, waarna er nog tijd en ruimte was voor 
verdere gezelligheid, een hapje en een drankje. De 
leden van het Pop en Rockkoor zongen ondertussen de 
sterren van de hemel. Het was absoluut een geslaagde 
avond, waar wij als wijkraad ook weer veel geleerd 
hebben en inspiratie hebben opgedaan voor allerlei 
projecten in onze wijk. 

Doe je ook mee? 
De verschillende projecten zoeken nog initiatiefnemers 
om ze handen en voeten te geven. Wij hebben niet de 
menskracht om alle ideeën zelf op te pakken en uit te 
voeren, daar hebben we onze wijkbewoners hard voor 
nodig. Wij kunnen je wel helpen en dat doen we met 
onze kennis en kunde maar al te graag. 
Graag tot ziens!
Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Durk, Egbert, Ferry, Gerard, Jelmar, Katja en Stephan
bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Tekst: Stephan Jansen i.s.m. 
Wendy Le Griep

Foto's: Wendy Le Griep
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Op een bestuurskamer in het stadhuis ontmoet ik 
wethouder Sunita Biharie. We gaan praten over het axc 
dat in de komende periode vluchtelingen - asielzoekers 
en/of statushouders - gaat huisvesten. Weergave van 
een levendig gesprek over samenwerken, gevoel en 
aanpak.

Natuurlijk is het een gevoelig onderwerp in de 
portefeuille van de wethouder. Met enerzijds de verant-
woordelijkheid om ook in Apeldoorn vluchtelingen op te 
vangen en anderzijds om de belangen van de bewoners 
van de stad een volwaardige plek te geven. En dat vanuit 
het besef van het gemeentebestuur dat dit soort onder-
werpen alleen door samen te werken aan te pakken 
is. Om dat in te vullen moet je dus bijvoorbeeld niet 
besluiten om statushouders alle sociale woningen te 
geven zoals Utrecht dat doet. 

Bihari: “Wij (red: het college van burgemeester en 
wethouders) kiest er bewust voor om vast te houden aan 

onze aanpak in Apeldoorn om het grootste deel 
van de sociale woningen naar de huidige inwoners 

te laten gaan.” 

Met deze uitspraak is heel veel gezegd over de aanpak: 
“De statushouders die bij ons in Apeldoorn komen wonen 
zijn belangrijk. Dat klopt. Maar dat zijn de mensen die 
hier al wonen ook. Het is belangrijk dat deze mensen ook 
weten dat wij oog voor hen hebben.”

“In Apeldoorn is een groep 
mensen die het door allerlei 
ontwikkelingen ook moeilijk 
heeft. Dat mogen we niet 
vergeten. Dat is zeker niet de 
bedoeling, maar het gebeurt 
ook niet”, aldus de wethouder. 
“We willen graag luisteren naar 
iedereen die iets te zeggen 
heeft over het azc en we doen 
er ook wat mee. Het betekent 
natuurlijk niet dat iedereen zijn 
of haar zin krijgt. Dat kan ook 
niet.”

En wat betekent het voor de dingen die komen gaan? 
Er is bij omwonenden een enquête gehouden. Een 
nulmeting over hoe de buurten in de omgeving van 
het toekomstig azc hun leefomgeving nu ervaren. Door 
dat later te herhalen wordt zichtbaar wat er eventueel 
veranderd is en waar bijgestuurd moet worden.

Bewonersavond
“Het COA zal ook – zodra we weten wanneer de eerste 
mensen in het complex gaan wonen – een bewonersavond 
organiseren, om te laten zien hoe de mensen daar gaan 
wonen, te vertellen hoe dat dan gaat en om vragen te 
beantwoorden.” 

In gesprek met wethouder Sunita Biharie: 

“Geef het een kans!”

azc aan de Deventerstraat

Tekst: Hans Verbeek
Foto's: Maarten Sprangh, 

gemeente Apeldoorn, 
Wendy Le Griep

Maar ergens in de komende periode komt die zeker en wethouder 
Biharie doet een bijna hartstochtelijke oproep: “Kom vooral naar 
die bewonersavond. Of je nou gewoon meer wilt weten hoe het er 
allemaal uitziet, bezwaren hebt tegen de komst van de asielzoekers 
of je bent alleen bezorgd over wat er gebeuren gaat: kom! Kom 
kijken, stel je vragen en deel eventuele zorgen.” Op zaterdag 12 
november jl. vond er een informatiemiddag plaats op het azc terrein. 

Beheergroep
Als het complex in gebruik is genomen gaat het COA het beheer 
organiseren. Daarbij wordt ook nadrukkelijk de samenwerking met 
de wijk gezocht. Er komt een beheergroep waar de gemeente ook 
graag omwonenden bij wil betrekken die de wijk vertegenwoordigen. 
Deze beheergroep adviseert de gemeente en het COA bij de aanpak 
in en rond het centrum en de wijk.

Als ik vraag naar de veiligheid waar sommige mensen zich zorgen om 
maken, zegt wethouder Biharie: “Er is op het terrein natuurlijk al van 
alles geregeld, zoals camera’s en verlichting. Maar veiligheid is vaak 
een gevoel, daar moet en zal oog voor zijn. De beheergroep krijgt 
daar ook een rol in. Onder andere de vervolg-enquêtes zullen inzicht 
geven of er veranderingen op dit punt nodig zijn. Als dat het geval is, 
dan moeten we dat met elkaar gaan regelen.”

De wethouder geeft ook aan dat Apeldoorn best ervaring heeft met 
asielzoekers. Vooral het gebruik van het gebouw aan de Christiaan 
Geurtsweg heeft veel kennis en ervaring opgeleverd. Die ervaring 
is positief, ook omdat er mensen die rond die locatie wonen 
betrokken zijn bij het wel en wee van de bewoners. Het is belangrijk 
dat mensen uit de omgeving van het azc in contact komen met de 
bewoners. Daar is straks alle kans voor. Er zijn bijvoorbeeld vrijwillig-
ers nodig: op de bewonersavond komt daar meer informatie over. 

Wethouder Biharie: “Ik zie de emoties die spelen en die zullen we 
ook serieus nemen, maar laten we vooral het azc en 

de bewoners straks een kans geven.”
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Ferry Sabandar en Marcel Jongman hebben op 
1 september jl. namens de Wijkraad Osseveld- 
Woudhuis een kennismakingsgesprek gehad met 
Arno Klein Goldewijk. Arno is namens de gemeente 
Apeldoorn het aanspreekpunt voor alle vragen en 
opmerkingen inzake de verkabeling van een deel 
van de hoogspanningsleiding die langs onze wijk 
loopt.  

Allereerst het goede nieuws: het gaat door!
De gemeente Apeldoorn geeft opdracht voor het 
uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor het 
onder de grond brengen van een hoogspanningslijn, 
ook wel ‘verkabelen’ genoemd. Het gaat om het 
stuk hoogspanningslijn tussen de Woudhuizermark 
(mastnummer 209) en de Deventerstraat (mastnum-
mer 215). Dit traject is door de Minister van 
Economische Zaken en Klimaat aangewezen. Deze 
studie geeft inzicht in de haalbaarheid en kosten van 
enkele ondergrondse trajecten, die de bestaande 
bovengrondse hoogspanningslijn kan vervangen. 
Hieruit volgt een advies voor welk ondergronds 
traject het meest geschikt is.  

Het minder goede nieuws...
de realisatie duurt nog wel even.
De haalbaarheidsstudie gaat ongeveer een jaar 
duren. Na een positief besluit in de gemeenteraad
over het benodigd budget voor de uitvoering van 
de verkabeling, volgt een basisontwerpfase van 
ongeveer 15 maanden. Daarna volgt nog een 
detailontwerpfase van ongeveer 10 maanden. 
Mogelijke uitvoering van de verkabeling duurt dus 
nog een paar jaar.  

Hoogspanning 
in de wijk deel 2

Tekst: Marcel Jongman 
en Ferry Sabandar

Foto's: Wendy Le Griep

Daarbij speelt ook de prioritering bij netbeheerder TenneT 
een belangrijke rol. Er wordt in Nederland de komende jaren 
volop in het hoogspanningsnetwerk geïnvesteerd. Dit om 
overbelasting van het elektriciteitsnet op te lossen. Niet alle 
projecten kunnen naast elkaar worden uitgevoerd, omdat 
TenneT ook de leveringszekerheid op het hoogspanningsnet 
moet beschermen. Tenslotte kent de samenleving momenteel 
in veel sectoren een schreeuwend tekort aan technici. TenneT 
en de aannemer, die de verkabeling moet realiseren, zijn hier 
geen uitzondering op. De beschikbare capacitit voor uitvoering 
is dus beperkt.

Hoe zit dat allemaal?
Naast onze hoogspanningsverbinding loopt er in De Maten 
ook een hoogspanningstraject dat verkabeld wordt. Dit project 
loopt voor op onze verkabeling. Voor dit project vond in 2019 
al de haalbaarheidsstudie plaats, waarbij het meest geschikte 
traject werd vastgesteld en gezocht is naar het benodigd 
budget voor de uitvoering. Dat budget is gevonden en is door 
de gemeenteraad in de gemeentelijke begroting opgenomen. 
In De Maten bevindt de verkabeling zich nu in de basisont-
werpfase; bij ons voor Woudhuis-Osseveld wordt nu pas 
gestart met de haalbaarheidsstudie.  

Financiën
Het ondergrondse traject wordt voor 80% gefinancierd door 
het Rijk, de rest moet de gemeente Apeldoorn zelf ophoesten. 
Het Rijk financiert alleen het gedeelte van de verkabeling waar 
de huidige hoogspanningskabels minder dan ongeveer 70 
meter van huizen en bedrijfsgebouwen liggen. Omdat in de 
provincie Gelderland in 8 gemeenten verkabelingsprojecten 
onder de regeling van het Rijk vallen, hebben deze gemeenten 
de provincie om een bijdrage gevraagd. 

Immers de verkabelingsprojecten in deze 8 
gemeenten hebben uiteindelijk betrekking op de 
elektriciteitsvoorziening van de gehele provincie. 
De provincie Gelderland was gevoelig voor dit 
argument en heeft een bijdrage gedaan van 2 
miljoen euro, welke de 8 gemeenten in 8 gelijke 
delen onderling verdeeld hebben.

Eerdere vragen
Natuurlijk hebben we de eerdere vraag, waarom de 
hoogspanningslijn niet vanaf mastnummer 205 (ten 
oosten van de A50) en tot en met het hoogspan-
ningsstation in Zuidbroek verkabeld wordt weer 
voorgelegd. Dit heeft veel, zo niet alles, met geld te 
maken. 
Het Rijk financiert alleen die verkabeling waarbij 
de woonhuizen binnen een afstand van 70 meter 
van de (huidige) hoogspanningskabels liggen, 
zie hiervoor. De huizen aan de Houttuinen-Oost/
Houtsingel voldoen daar niet aan. Verkabeling 
daar zou volledig voor rekening van de gemeente 
Apeldoorn komen. 
Voor wat het traject betreft vanaf mastnummer 215 
tot aan het hoogspanningsstation Zuidbroek wordt 
wel onderzoek gedaan naar mogelijke verkabeling in 
verband met mogelijke toekomstige bebouwing.

Al met al was het een prettig gesprek, dat zeker 
vervolgd gaat worden. Echter, op korte termijn 
zullen wijkbewoners weinig merken van de 
aanstaande verkabeling. Een vervolgafspraak komt 
er pas als er echt weer wat te melden valt. 
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Het afgelopen jaar was 80% van de Apeldoorners 
tevreden over de openbare ruimte. Een mooi resultaat, 
maar we zijn er nog niet. De komende jaren blijven er 
nog genoeg uitdagingen voor de gemeente Apeldoorn. 
Michiel Bruins, hoofd van de afdeling Beheer en 
Onderhoud, vertelt over de koers van de gemeente, 
uitdagingen voor de toekomst en wat wij zelf kunnen 
doen om Apeldoorn (en dan specifiek onze wijken 
Osseveld-Woudhuis) een stukje mooier te maken. 

Michiel: “Het is mooi dat inwoners de openbare ruimte 
waarderen. Dat willen we vasthouden of verbeteren. 
Apeldoorn elke keer wat mooier en natuurvriendelijker
maken, dat motiveert alle collega’s!” Bij Beheer en 
Onderhoud werken circa 300 medewerkers die zich bezig 
houden met de openbare ruimte. Dat gaat over groen en 
wegen, maar ook over de riolering, bruggen, landgoede-
ren en begraafplaatsen. Apeldoorn is groot, dus het gaat 
om flinke hoeveelheden.

Tegeltaxi en regentonnen
Ook inwoners kunnen een steentje bijdragen om 
Apeldoorn een stukje mooier te maken. Michiel Bruins 
vervolgt: “Als gemeente kunnen we het niet alleen. 
Daarom zijn we bijvoorbeeld begonnen met de Tegeltaxi, 
waarbij we oude tegels ophalen wanneer je er groen voor 
terug plaatst in je tuin. 

Het helpt natuurlijk ook als je regentonnen plaatst en 
wanneer je je tuin wat minder strak aanharkt. Dat er 
via Zero Waste en Heel Apeldoorn Rein al 250 inwoners 
rommel in de openbare ruimte opruimen geeft hoop. 
Uiteindelijk voelt zelf wat doen veel beter dan je zorgen 
maken over een mondiaal probleem.”

Meer wilde flora
“Het is duidelijk dat het niet goed gaat met de natuur. 
Er is verlies van biodiversiteit (minder soorten dieren 
en planten) en de effecten van klimaatverandering zijn 
steeds duidelijker. Om die reden stappen we over naar 
ecologisch beheer, waarbij we meer ruimte geven aan 
dieren en planten om te groeien. Ook voegen we meer 
en meer wilde flora toe zodat bijvoorbeeld insecten 
eten vinden, wat weer goed is voor vogels en andere 
diersoorten. Dat zie je dit jaar bijvoorbeeld terug in het 
Mariëlle Park. We laten deze winter bewust delen van 
het uitgebloeide gras staan, zodat insecten en andere 
kleine dieren een schuilplaats kunnen vinden en er 
voedselaanbod blijft.”

Stap voor stap
Ook wil de gemeente meer materialen hergebruiken om 
de hoeveelheid grondstoffen te beperken. “In Nederland 
hadden we dit jaar op 12 april al alle grondstoffen 
gebruikt die de aarde in een heel jaar kan opbrengen. 
Dat is dus 3,6 keer te veel. Daarom geven we hout en 
metaal een tweede leven. Eigenlijk recyclen wij zoals 
elke Nederlander doet.” Hoewel de gemeente dus al 
veel doet, blijft er werk aan de winkel. Michiel: “We 
zetten mooie stappen, maar ik maak me wel zorgen of 
het genoeg is. Veel van wat we in Nederland doen, doen 
we gelet op economische groei. Terwijl we weten dat 
waarden als natuur en gezondheid op de langere termijn 
belangrijker zijn. 
Als ik bijvoorbeeld door onze bossen loop en zie hoeveel 
bomen door aanhoudende droogte en verzuring van 
de bodem sterven, dan is dat echt ingrijpend. Zeker 
de jonge aanplant heeft het zwaar door de droogte en 
poelen vallen droog, waardoor water- en voedselschaar-
ste ontstaat.”

Beheer en Onderhoud
Gewoon buiten, wordt buitengewoon

Tekst: Michiel Bruins 
i.s.m. Wendy Le Griep

Foto's: Gemeente Apeldoorn

Michiel Bruins

Zorgen dus, maar Michiel ziet het ook als een verant-
woordelijkheid van ons allemaal om Apeldoorn leefbaar 
te houden voor mens en dier. “Het enige wat we 
kunnen doen is onze werkwijze aanpassen zodat je 
de natuur zoveel mogelijk helpt. In Apeldoorn leven 
nu eenmaal niet alleen bijna 170.000 mensen, maar 
ook miljoenen dieren. Als mens hebben we de verant-
woordelijkheid om onze omgeving leefbaar te houden. 
Gelukkig kan dat ook, door bijvoorbeeld meer ruimte 
te geven aan groen en stenen te verwijderen. Zoals bij 
winkelcentrum ’t Fort dit jaar."

Nieuwe koers
Naast de uitdagingen voor de natuur, betekent de 
komst van een nieuw college van Burgemeester en 
Wethouders wat voor de openbare ruimte. Bruins: 
“Ontmoeten en bewegen wordt steeds belangrijker. 
Dus hoe kun je de openbare ruimte zodanig inrichten 
dat inwoners graag de fiets pakken, een praatje maken 
bij een bankje of speel- en sportvoorzieningen gaan 
gebruiken. Het nieuwe volleybalcourt in Osseveld-West 
is daar een voorbeeld van.

Ook investeren wij in betere groeiplaatsen voor bomen 
en planten en geven wij meer voeding in voedselarme 
periodes. Bijvoorbeeld door het maken van 4 miljoen 
kilo Bokashi. Ja, dat ruik je wel een beetje, maar het is 
voor de goede zaak."

Wie doen al dit werk?
Bij Beheer en Onderhoud werken vakmensen, zoals 
hoveniers en stratenmakers of mensen met een 
elektrotechnische achtergrond. Een kleine 40% heeft 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij werkten bijvoor-
beeld vroeger in de Sociale Werkvoorziening en nu 
via de Participatiewet. Daarnaast hebben we werk-/
leerlijnen, waarmee we mensen nieuwe vaardigheden 
leren, zodat ze een betaalde baan kunnen krijgen. Een 
prachtige groep mensen en echt een dwarsdoorsnede 
van de samenleving dus.

Trots
Hoewel er zorgen zijn over de toekomstige ontwikkelin-
gen, is Michiel Bruins vooral trots op alle collega’s die 
zich inzetten voor Apeldoorn. “De openbare ruimte is 
het bindmiddel van onze gemeente. Het is de plek waar 
mensen zich verplaatsen en elkaar ontmoeten. Een plek 
die veilig en toegankelijk moet zijn en bijdraagt aan de 
gezondheid van mensen en dieren. Tegelijkertijd staan 
we voor grote uitdagingen zoals klimaatadaptatie, circu-
lariteit, de energietransitie en inclusiviteit geven we hier 
letterlijk vorm. We maken gewoon buiten, buitengewoon. 
En daar zijn we trots op!”

Wil je zelf aan de slag? 
Uw straat of buurt vergroenen? Spullen nodig om op te 
ruimen zoals zakken of prikkers? Meedoen aan maande-
lijkse opruimacties? 
• www.apeldoorn.nl/groeninitiatief
• rein@apeldoorn.nl
• www.zerowasteapeldoorn.com
• denktankbreed@gmail.com

Onderhoud

10.500.000 m2 verharding
33.000 stuks straatmeubilair
30.000 verkeers-/
straatnaamborden
5 begraafplaatsen
5 parkeergarages
6 rijwielstallingen
30.000 lichtmasten
71 verkeersregelinstallaties
2.000 speeltoestellen
300 bruggen en 530 duikers
450 objecten bewegwijzering
840 rioolgemalen en pompen
1300 kilometer riolering
2.800.000 m2 beplanting
4.200.000 m2 gazon
68.000 bomen
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Proef met bakfietsen
Na de zomervakantie werden, in samenwerking met RG 
Tweewielers, een aantal elektrische bakfietsen beschik-
baar gesteld aan de buurt. Dit deed de gemeente om 
de omleiding te ontlasten en om alternatief vervoer te 
stimuleren. Dit was een samenwerking met PCBO De 
Regenboog Woudhuis. De proef loopt vooralsnog tot het 
einde van het project Laan van Osseveld.

Het informatiepunt
Aan het parkeerterrein van de Linie (in het winkelpand 
waar voorheen de dierenwinkel was) werd een informa-
tiepunt geopend. Hier zijn alle tekeningen en ontwerpen 
van het project in te zien én kunnen wijkbewoners te-
recht met hun vragen. Tijdens de schoolvakantie was het 
informatiepunt incidenteel geopend op de donderdag-
morgen. Na de zomervakantie is het informatiepunt elke 
donderdag van 10:00 uur tot 14:00 uur geopend.  

Omleidingen en verkeer
De Laan van Osseveld is inmiddels bijna 10 maanden af-
gesloten. Het is best druk op de omleidingsroutes, maar 
over het algemeen ging en gaat het goed. 

Gebroeders Van Kessel
De firma de Gebroeders Van Kessel voert sinds augustus 
2022 in opdracht van de gemeente Apeldoorn, diverse 
wegwerkzaamheden uit aan de Laan van Osseveld en aan 
delen van de Veenhuizerweg en de Laan van Zevenhui-
zen. Contactpersoon gemeente Apeldoorn 

Tijdens de bouw blijft de omgevingsmanager van de 
gemeente, Bettine Potter, bereikbaar voor uw vragen 
en opmerkingen over de omleidingen, wegverdubbe-
ling en algemene vragen over de werkzaamheden. 

Bettine Potter 
06-186 875 89 
tunnelosseveld@apeldoorn.nl 
 
Contactpersoon aannemer Hegeman 
Voor vragen over de tunnelwerkzaamheden of 
overlast die u hierdoor ervaart, kunt u contact 
opnemen met 
Omgevingsmanager aannemer Hegeman
Martijn Oosting 
apeldoorn@hegeman.com 
 
Contactpersoon aannemer Van Kessel 
Voor vragen over de verdubbeling of overlast die 
u hierdoor ervaart, kunt u contact opnemen met 
Omgevingsmanager van aannemer Van Kessel
Remko Mulder 
remulder@kessel.nl 
06-25761408
 
Algemene informatie 
www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld

Download de Bouwapp

Tijdens de werkzaamheden plaatsen de aannemers 
regelmatig updates in de BouwApp over de werk-
zaamheden. U kunt de app downloaden in de Market 
(Android) of App Store (Iphone). In de App zoekt u 
op project ‘onderdoorgang Laan van Osseveld’ en 
‘verdubbeling Laan van Osseveld’ en kunt u zich aan-
melden. U kunt ook aangeven of u automatisch een 
melding wilt ontvangen als nieuwe informatie is 
toegevoegd.

e-mail naar 
tunnelosseveld@apeldoorn.nl

Projectinformatie van de gemeente Apeldoorn 
(een terugblik, zomer 2022)

We zijn inmiddels ruim een half jaar onderweg met het 
werk aan de tunnel. Na de zomervakantie hebben we nog 
zeven maanden nodig om klaar te zijn op 31 maart 2023. 

Een update van het werk
Mensen die wel eens kwamen kijken of ons volgen via web-
cam, BouwApp of andere sociale media, weten dat in de 
zomerperiode de tunnelmoot serieuze vormen aan begon 
te nemen. De wanden en de steunpilaren werden in die 
periode goed zichtbaar. De periode daarna werd gewerkt 
aan de tunnelmoot en de toeritten. Dat gebeurde steeds in 
vaste volgorde: betonvlechten, aanbrengen van de bekis-
ting en dan het storten van beton. In de zomervakantie en 
gedurende de bouwvak werd er gewoon doorgewerkt.

Plannen voor de verdubbeling Laan van Osseveld 
Aannemer Van Kessel voert de verdubbeling van de Laan 
van Osseveld uit. Deze werkzaamheden startten op 5 sep-
tember 2022. Tijdens de inloopavond op 22 juni presen-
teerde de aannemer de werkzaamheden, de planning en de 
fasering. Deze informatie is nog steeds terug te vinden op 
de website: apeldoorn.nl/tunnelosseveld 

Project verdubbeling toegevoegd in de Bouwapp
De voortgang van de verdubbeling is te volgen op de 
Bouwapp. Abonneer je hiervoor op het project ‘verdub-
beling Laan van Osseveld’ en blijf zo op de hoogte van de 
werkzaamheden voor de verdubbeling.  

Treinvrije periodes
In week 36 en week 42 waren er treinvrije periodes. 
Dat betekende dat een aantal dagen geen treinen 
tussen Apeldoorn en Deventer konden rijden. Dat gaf  
aannemer Hegeman de gelegenheid om op en aan 
het spoor te werken. 
 
U zag wellicht dat er in de zomer aan de zijde van 
’t Fort een betonnen moot in aanbouw was. Deze 
werd tijdens de tweede treinvrije periode richting het 
spoor geschoven om vervolgens op de juiste plek te 
worden geduwd. Deze betonnen constructie woog 
maar liefst 6.600 ton en werd met 2 meter per uur 
verplaatst. Daarbij verzetten we ongeveer 12.500 m3 
grond. Bij hoge uitzondering was het in deze periode 
noodzakelijk om in de nachten door te werken. 

Mooie kleurplaten fleuren bouwhekken op  
Heel veel kinderen deden mee met de tekenwed-
strijd. De tekeningen waren te bewonderen aan de 
bouwhekken aan de kant van de Linie. Omdat er zo-
veel mooie tekeningen binnenkwamen, duurde het 
even om de winnaars bekend te maken. De winnende 
tekeningen werden vervolgens groot afgedrukt op 
een bouwhekdoek. Direct na de zomervakantie wer-
den de winnaars bekend gemaakt en was er een prijs-
uitreiking bij snackbar Charly in winkelcentrum 
’t Fort!

Ondertunneling Laan van Osseveld

 Foto’s: Bouwapp,  
@matthiassander, 

Erik Rutgers, Peter Vroon,
DenkTank Breed en

Winkelcentrum 't Fort
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Er werd in september in het informatiepunt 
van de Laan van Osseveld in winkelcentrum 
't Fort een leuke modelspoorshow georga-
niseerd. 

De leden van Modelspoorgroep IJsselland 
brachten hun eigen modules naar Apeldoorn 
om die tot één grote modelbaan aan elkaar 
te koppelen. Er werd tijdens de showdagen 
intensief gereden met diverse treinsamen-
stellingen, zoals deze momenteel op ’s lands 
spoorwegen te zien zijn, dan wel in vroegere 
tijden te zien waren. 

Incidentenbestrijding
Op zaterdag 3 september 2022 had een 
ploeg van ProRail Incidentenbestrijding in 
Apeldoorn dienst en kwam op bezoek in 
winkelcentrum ’t Fort! Zij vertelden over hun 
werk en over de veiligheid op en rond het 
spoor.

Voor de eerste 100 bezoekers van ’t Fort die 
met de fiets kwamen, was er 3 september 
een speciale actie: zij kregen een luxe fiets-
tas cadeau!! 

Proef elektrische bakfietsen
In samenwerking met PCBO De Regenboog 
Woudhuis en RG Tweewielers startte een 
bakfietsenproef. Met de door RG Tweewie-
lers geleverde elektrische bakfietsen kunnen 
ouders van PCBO De Regenboog Woudhuis, 
die meedoen met de proef, hun kinderen van 
en naar school vervoeren. 

Met de (bak)fiets is de route van Het Woud-
huis naar Osseveld-Oost een stuk korter. En 
op deze manier proberen we ook het auto-
verkeer in de wijken en over de omleiding te 
verminderen.

Activiteiten in winkelcentrum 
't Fort

Stel je vragen via:
tunnelosseveld@apeldoorn.nl

In 2022 wordt door de firma Gebroeders Van Kessel ge-
werkt aan de noordzijde van het spoor. De werkzaam-
heden vonden en vinden gelijktijdig plaats met de reeds 
gestarte bouw van de onderdoorgang, uitgevoerd door de 
Hegeman Bouwgroep.
 
Wat zijn de werkzaamheden? 
Van Kessel: "Wij verbreedden de weg van twee naar vier 
rijstroken, vervingen de rotonde bij de Veenhuizerweg voor 
een kruising en brachten verkeerslichten bij Het Rietveld 
aan. Daarnaast werden en worden de fietspaden aan beide 
kanten van de Laan van Osseveld verbreed om tweerich-
tingsverkeer mogelijk te maken."
 
Planning en fasering 
"Het gehele project is verdeeld in 6 fases zodat de omgeving 
zo min mogelijk hinder ondervindt en de bereikbaarheid 
gegarandeerd wordt. In 2022 werken we aan de noordzijde 
van het spoor aan de Veenhuizerweg vanaf De Ontvangst tot 
de Deventerstraat. Voorbereidende werkzaamheden vonden 
plaats vanaf eind augustus tot en met begin december."

Bereikbaarheid 
Tijdens de werkzaamheden bleven en blijven woningen, 
winkels en bedrijven altijd bereikbaar. Wel werd en wordt 
het auto- en fietsverkeer via een andere rijbaan geleid. 
In het weekend van 24-26 maart 2023 zal het gehele werk-
vak afgesloten zijn in de nacht i.v.m. asfalteringswerkzaam-
heden. 

Treinvrije periodes
We kwamen in september bij een belang-
rijke mijlpaal in het project: het inschui-
ven van de tunnelmoot. Vanaf 10 septem-
ber (01.00 uur) tot 12 september (05.00 
uur) was er een buitendienststelling van 
het spoor. Er was geen treinverkeer tussen 
Deventer en Apeldoorn (Trein Vrije Peri-
ode 1). In deze periode werd dag en nacht 
gewerkt op en rondom het spoor. Tijdens 
deze TVP werden voorbereidende werk-
zaamheden uitgevoerd voor de treinvrije 
periode in oktober (TVP2). 

Vanaf 15 oktober tot 20 oktober was de 
volgende buitendienststelling van het 
spoor. Tijdens deze periode werd er even-
eens dag en nacht gewerkt door dagelijks 
zo’n 100 vakmensen. Het grote doel van 
deze TVP2 was het op de plek schuiven 
van de tunnelmoot. Een bijzonder moment 
en belangrijke mijlpaal in het project! Het 
daadwerkelijk inschuiven van de tunnel-
moot nam volgens verwachting zes uur in 
beslag. 

Even voorstellen…
Mijn naam is Remko Mulder. Ik kom uit Apeldoorn en ik 
werk sinds 4 jaar voor de firma Gebroeders Van Kessel als 
omgevingsmanager. Toevallig was de aanleg van de snelfiets-
route Apeldoorn-Deventer F344 aan de Ontvangst en de 
Veenhuizerweg mijn eerste opdracht waar we veel werk 
voor hebben verricht, dus ik ken de omgeving goed!

Als omgevingsmanager is het mijn taak de relatie met de 
omgeving en de belanghebbenden, zoals de bewoners, 
bedrijven en winkels gedurende het project in balans te 
houden en ben ik verantwoordelijk voor het contact met de 
omgeving. Een uitdaging in dit project is het grote aanbod 
van het fietsverkeer en de verschillende toegangswegen voor 
fietsers. Deze situatie zal per fase kunnen verschillen. De 
kunst is om de veiligheid voor iedereen te waarborgen, de 
overlast te beperken en toch ons werk te kunnen doen.

Bewoners maken dagelijks gebruik van de omgeving en zien 
veel. Verschillende bewoners hebben al contact met mij 
opgenomen om hun zorgen te delen en suggesties te doen 
voor verbeteringen. Deze zijn meer dan welkom! Mijn oproep 
is om dit te blijven doen. Dit kan op verschillende manieren: 
telefonisch en via mail maar ook d.m.v. de BouwApp. 

Elke donderdag van 10.00 tot 11.00 uur houd ik ook spreekuur 
in het informatiepunt (Winkelcentrum ’t Fort tegenover Dirk 
van den Broek, winkel op de hoek), waar bewoners langs 
kunnen komen met hun vragen en opmerkingen.

Met vriendelijke groet,
Remko Mulder
06-25761408 
remulder@kessel.nl

In 2022 wordt door de  firma Gebroeders Van Kessel 
de noordzijde van het spoor (Veenhuizerweg t/m 

Deventerstraat) aangepakt. In 2023 wordt de zuidzijde 
(Het Rietveld en Ommeland) en het stukje tussen de 

rotonde Veenhuizerweg en het spoor aangepakt.
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Heeft u ook iets te vertel-
len aan de wijk?  Stuur uw 
verhaal en foto’s naar de 
redactie. Een beetje hulp 
nodig bij het schrijven of 
fotograferen? De redactie 

helpt graag. 

Dus schrijf ons een mail, 
bel of app ons met uw 
verhaal en/of foto’s. 
wendy@legriep.nl

06-50533266 

Vergroening van winkelcentrum ’t Fort

Wijkbewoner Bert Slors zat op de eerste rij tijdens de aanleg 
van de nieuwe groenperken rondom winkelcentrum ’t Fort. 
Hij deelde enkele foto’s van de werkzaamheden én van het 
resultaat met de Wijkkijker. 

Bert: “Met het aanleggen van de laatste groenvoorziening bij 
complex De Linie, is het na weken zwoegen eindelijk klaar. 
Op de foto’s is te zien hoe tegel voor tegel moest worden 
uitgespit om grond voor beplanting klaar te maken. Na de 
beplanting was het zaak i.v.m. de warme zomer de jonge 
aanplant te besproeien. Maar het resultaat is geweldig. 
De Linie staat er vanaf heden opperbest en groen bij!”

Vriendelijke groeten,
Bert Slors Foto's: Bert Slors, Herma Oosterloo en Wendy Le GriepTER LINDEN MEIJER TUENTER ADVOCATEN  EN MEDIATION. 

 
Wij ondersteunen u op de gebieden: 
 
Personen- en familierecht:       echtscheiding, omgang, alimentatie 
Erfrecht:                                        (onenigheid) afwikkeling erfenis, uitleg testament, bewindvoering 
Migratierecht:                             visum, mvv, internationale echtscheiding 
 
TOEGANKELIJK EN PROFESSIONEEL 
 
Belt u gerust voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend eerste gesprek. 
 
Linie 596, 7325 DZ Apeldoorn. Tel. 055-7600660. www.lmt-advocaten.nl 
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Op een mooie zomeravond gaan we nog eventjes naar de honden-
uitlaatplaats (HUP), als we opeens een voor ons wel bekende vader 
en zijn zoon tegenkomen. Ze zijn ‘bewapend’ met een lange stok, 
met daarop drie ijzeren kromgebogen pinnen. Ik heb wel eens uitleg 
gehad van Sammy over het gebruik van een hengel, maar dit enge 
apparaat ken ik niet. Mijn vrouwtje die dit kennelijk ook intrigeert, 
roept hen nieuwsgierig na wat ze gaan doen. De vader antwoordt 
geamuseerd dat ze een vrouw aan de haak gaan slaan voor zijn zoon. 
Mijn vrouwtje lacht en we lopen door, ik wil niet weten wat er door 
de hersenpan van mijn vrouwtje gaat op dit moment, want zij denkt 
namelijk in plaatjes. We lopen dapper door naar de HUP, als we het 
tweetal weer tegenkomen.

De scoop van de eeuw
Nu is natuurlijk het hek van de dam en wil ze precies weten wat ze 
gaan doen. Ze loopt hen achterna voor de scoop van de eeuw. Ze 
hebben het nog over wegwerphengels, maar die grap ontgaat mij 
compleet. Ik doe eerst op mijn gemak mijn twee boodschappen, 
want daarvoor was ik in ieder geval wel hier gekomen. Vervolgens 
blijf ik op veilige afstand staan, terwijl het drietal bij de slotgracht 
gaat staan. De zoon neemt het voortouw en hengelt met de ijzeren 
punten in het water. Er komt iets grijs boven drijven. Geen idee wat 
het is, maar ik wacht geduldig en op veilige afstand af tot ze alle 
drie in het water vallen, maar helaas. Als de pogingen van de zoon 
mislukken om het grijze gevaarte op te vissen, neemt de vader het 
over. Hij krijgt na een paar pogingen het aftandse televisietoestel 
-  wat blijkbaar niet in het water hoort -  uit het water en zet dit bij 
de ondergrondse container voor restafval een paar meter verderop. 
Ik heb op mijn avontuurlijke tochten samen met de vrouw genoeg 
gezien, maar dit nog nooit.

Heldendaad
De milieuhelden keren triomfantelijk over hun heldendaad terug 
naar huis naar een welverdiende barbecue, maar niet voordat de 
vader opmerkt dat ze eigenlijk in de Wijkkijker eens plaats moeten 
maken voor een rubriek helden in de wijk. Ik ga dat natuurlijk met 
onze Wendy overleggen. Maar bij deze van mij dus Hulde voor deze 
twee anonieme milieuhelden.

Kent u nu ook een paar helden voor in de Wijkkijker?
Laat het mij dan gerust weten.

Dikke poten van Soof

Milieuhelden

Column 
Soof vertelt verder

Tekst: Marianne Hutters-Dijkhuizen

Wijkvolleybaltoernooi

Het Wijkvolleybaltoernooi Osseveld-
Woudhuis van woensdag 29 juni was 
weer vanouds gezellig. 7 teams en 
ruim 35 spelers deden mee aan het 
toernooi! Een sportieve samenwerking 
tussen Sportservice Apeldoorn, Dynamo 
Volleybal en DenkTank Breed maakte 
dit toernooi mogelijk. Na ruim 2 uur 
spelen en genieten van een heerlijk 
zonnetje bleek de winnaar toch echt team 
Beunhaas BV te zijn. 

Volgend jaar hopen we weer op een 
mooie opkomst!

    

JE BALANS IN HANDEN

praktijk voor energiebehandeling
holistic pulsing, hand-/voetmassage

nieuwsgierig naar wie ik ben 
en wat ik te bieden heb, kijk op 

www.jebalansinhanden.nl

Maria Rovers
Ravelijn 206, 7325 NZ Apeldoorn

info@jebalansinhanden.nl

055-84 33 771

055 2032 048
Zutphensestraat 50 Apeldoorn

contact@holtkampfi nancieeladvies.nl

www.holtkampfi nancieeladvies.nl

‘Eén aanspreekpunt voor 
al je fi nanciële zaken’

Bij Holtkamp Financieel Advies krijg je 
onafhankelijk advies, voor nu en voor later. 

Je kunt terecht voor:
• Hypotheekadvies
• Pensioenadvies
• Financiële planning
• Particuliere verzekeringen
• Zakelijke verzekeringen

Je persoonlijke adviseur om de hoek 
die jouw situatie kent. Wil je ook graag 
fi nancieel advies? Ik kom graag bij je 
langs voor een kennismakingsgesprek.

        
9.9
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In de zomereditie van de Wijkkijker 2022 stond een 
column over eenden waarin de auteur zich afvroeg 
waarom er eigenlijk nog eenden zijn, omdat er veel 
ongunstige factoren lijken te zijn voor hun voortbestaan. 
In de tekst staat: “Maar kennelijk hebben ze een geheim 
wapen, want er zijn steeds méér volwassen eenden.” 

Dat schijnt eigenlijk tegen te vallen. Dr. Erik Kleyhaag 
meldt op zijn website (erikkleyheeg.nl): “De Wilde Eend 
neemt de laatste decennia af in Nederland. Sinds de jaren 
‘90 is bijna 30% van de broedpopulatie verdwenen. Wat 
daar precies de oorzaak van is, weten we niet. Onderzoek 
heeft aangetoond dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het 
met de jachtdruk te maken heeft. 

Ook lijken Wilde Eenden niet minder eieren te leggen 
dan normaal. Een plausibele theorie is dat de kuikenover-
leving zo laag is, dat er niet voldoende eendenkuikens 
groot worden om de natuurlijke sterfte te compenseren. 
We weten echter vrijwel niets over de overleving van 
eendenkuikens in Nederland. Daarom zijn we in 2016 
met het eendenkuikenproject gestart, waarbij we het 
brede publiek vragen om antwoord te vinden op de 
vraag: “Hoeveel eendenkuikens overleven de eerste 
twee maanden van hun leven?”

Kuikenteller.org
Je kunt heel gemakkelijk meedoen met dit onderzoek 
door via kuikenteller.org hun app op je mobiel te 
zetten en via de app elke keer een melding te doen als 
je eendenkuikens ziet. De app laat zelf weten wat de 
gewenste informatie is. Je kunt eventueel ook een foto 
delen. Door al die meldingen te combineren, kunnen ze 
nader uitvinden welk aantal kuikens uit een volledig nest 
de volwassenheid bereikt, welke leeftijd het meeste risico 
met zich meebrengt en welke factoren daarvoor van 
belang lijken.

Ik heb de app intussen al een paar jaar op mijn mobiel, 
maar ik zie sinds vorig jaar zelfs bijna geen jonge eendjes 
meer. Nou loop ik ook minder vaak langs de vijvers, dus 
dat zal zeker meespelen, maar ik zoek vanaf het voorjaar 
wel bewust naar eendenkuikens om te melden. Het is 
een kleine moeite en wie weet, kunnen we helpen de 
onderzoeksvragen op te lossen.

Marjolein Rohde

Van de auteur Theo Groen
Hoewel de rubriek “Afwijkend” niet echt serieus is 
bedoeld, wil ik graag kort reageren op de ingezonden 
brief van Marjolein Rohde. Allereerst dank voor de infor-
matie en voor haar (wel serieuze) boodschap dat het niet 
goed gaat met eenden in Nederland. Als ik onbedoeld 
de indruk heb gewekt dat het wel goed gaat met de 
eend in Apeldoorn/Nederland, wil ik dat bij deze graag 
corrigeren.

Het lijkt me overigens een lastige opgave om het aantal 
eenden goed te tellen. Eenmalige waarnemingen (waar 
ik mijzelf dus schuldig aan heb gemaakt...) zijn slechts 
een momentopname. Bij mooi weer tel je al gauw meer 
eenden dan wanneer het regent.

Als ik het goed begrijp, zou je eigenlijk ook het aantal 
eendeneieren moeten tellen, wat ook zijn praktische 
problemen met zich meebrengt, omdat je dan bij het nest 
moet staan. En om te voorkomen dat eieren en eenden-
kuikens dubbel worden geteld, zou je dan eigenlijk ook 
per buurt moeten organiseren wie waar gaat tellen. Geef 
die tellingen zo snel mogelijk door via de eendenapp, dan 
kan Erik Kleyheeg aan de slag met een flinke kwak data.

In het voorjaar van 2023 kunnen we hier zeer 
zeker nog op terugkomen.

Ingezonden brief
Naar aanleiding van de rubriek 
AfWijkend lente-zomer editie 2022
Foto's: Herma Oosterloo-de Jong
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Hoe de straatnamen in de wijk Osseveld-Oost zijn bedacht 
weet ik niet, maar ze kloppen vaak niet. De Stille Tuin 
bijvoorbeeld, dat is best een drukke weg met veel fiets-
verkeer, vlakbij het spoor en ook een (milieuvriendelijke) 
bus. De aanliggende Rozenhaag? Er is daar inderdaad een 
perkje met rozen, maar die vormen niet echt een haag. 
De Beukenhaag had veel beter de “Klimophaag” kunnen 
heten. De Boomgaard: ja, daar staan inderdaad bomen, 
maar fruit hangt er niet.

Lopen wij vervolgens naar de oostrand van de wijk, vlak 
tegen de A50, dan komen we op een klein bedrijventer-
rein, met een aantal autobedrijven en loodsen. Is het 
daar beter? De straat die de entree vormt is vrolijk “De 
Moestuin” genoemd, maar blijkt in botanisch opzicht een 
woestenij van grijze gravel en een klein beetje onkruid. 

Blijft over, in de uiterste hoek van het bedrijventerrein, 
“De Rotstuin”. Zonder al te hoge verwachtingen loop ik 
linksaf het doodlopende gedeelte van deze straat in, 
richting de snelweg. 

En daar staat tussen twee loodsen… een mobiele 
oliebollenkraam van de Oliebollerie! Maar wat doet 
een gesloten oliebollenkraam midden in de zomer aan 
de rand van Osseveld-Oost, vraag ik mij af? Zelf heb ik 
even niet zo’n trek en nergens in de buurt zie ik een 
duidelijke marktvraag. De kraam is niet open en wekt de 
indruk min of meer gedumpt te zijn.

Na enig speurwerk blijkt alles verklaarbaar. Het is een 
oliebollenkraam van een kermisexploitant die normaal 
op kermissen en evenementen staat, maar nu geheel 
legaal hier even is gestald, omgeven door een spontaan 
gevormd soort… ja, een rotstuintje met betonklinkers, 
bramen en divers onkruid − eindelijk een straatnaam 
die helemaal klopt!

Column AfWijkend...Oliebollen in de Rotstuin

Tekst: Theo Groen
Foto's: Pieter Verdoorn
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Eindelijk mocht het weer! Door allerlei omstandigheden
waaronder Covid19, konden we nu eindelijk weer eens 
een gezamenlijke barbecue organiseren in ons plantsoen. 
We hadden alles mee: prachtig weer, een gladde grasmat 
-of wat er door de droogte nog van over was- én een 
jeu de boules bak die door een paar aardige heren er 
weer pico bello bij lag. Daarbij een groot aantal van de 
bewoners van de Josine Reulingstraat en het Harriët 
Freezerplantsoen (49 personen), bijkletsen, het (her)
kennismaken met de buurtbewoners en een goed 
humeur! 

Het blijkt toch belangrijk te zijn om zomaar af en toe 
eens iets gezamenlijks te doen. De catering werd 
verzorgd, alleen het ijs met…hoefden we zelf maar aan 
te slepen. En dat het allemaal gesmaakt heeft bleek! Van 
het ijs bleef echt niets over. Het is opgevallen dat, met 
name de heren, graag enkele keren terugkwamen om 
nog een bolletje te halen en vooral ook veel slagroom! 
Heren toch! Nee hoor, het was prima en fijn dat er 
achteraf zulke leuke reacties kwamen. 

En aan het eind was er van alle kanten hulp om alles 
weer netjes achter te laten! Het was, gelet op de reacties 
die avond maar ook later, een zeer geslaagde avond. 

Het komende jaar staat er weer een barbecue gepland. 
En goed om te vermelden, een week later kwamen veel 
bewoners nog een uurtje, of “stief kwartiertje” erbij, 
om nog even een spelletje te boulen. Zolang het nog 
kan is de afspraak om elke maandagavond dit vol te 
houden. Aanmoediging van toeschouwers is ook niet 
onbelangrijk! 

En dan te bedenken dat we een aantal jaren geleden 
aangaven dat de bak er wel uit mocht. Nu zeggen we 
bijna, maak er nog maar een bak bij! Maar ach, als 
alternatief is er ook nog een vlakke grasmat. Wij zijn blij 
dat het met elkaar goed wonen is hier aan onze straat/
plantsoen!
 

Gerda Kim

Buurt BBQ Osseveld-West Tekst: Gerda Kim
Foto's: Bewoners van Osseveld-West

Eglantierlaan 201
7329 AP Apeldoorn
055 800 1998
info@ahdo.nl
www.ahdo.nl

• Afscheidshuis met 4 opbaarkamers, allen met 24-uurs functie
• Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord
• Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen
• Volledige uitvaartverzorging
• Elke dinsdagmorgen inloopspreekuur 

van 9.00 tot 11.00 uur

Wilt u uw wensen vastleggen, 
informatie of advies? Bel dan 
gerust: 055 800 1998 
of 06 2345 9404
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Onze kleindochter Tess (10) twirlt nu een paar 
jaar bij Twirlvereniging Papillon in Apeldoorn. 
Deze vereniging traint wekelijks in de sportzaal 
aan de Keerkring. Voor mij reden om er 
aandacht aan te besteden in dit blad. Maar 
ook omdat twirlen een niet alledaagse sport is. 
‘Word’ herkent het in ieder geval niet als woord. 
Ik wist er dan ook niets van toen mijn kleindoch-
ter een paar jaar geleden eens ging kijken. 

Twirlen is een (voor opa’s) ingewikkelde sport, 
waarbij dans- en turnelementen gecombineerd 
worden met het gooien met een stok die een 
baton wordt genoemd. Het lijkt een beetje op 
ritmische gymnastiek, met alle mooie routines 
en pakjes. De sport is duidelijk niet geschikt voor 
mij. Ik zie mezelf nog niet een spagaat aanleren 
en al helemaal niet een baton draaien en de lucht 
ingooien. Vooral het onderdeel vangen is proble-
matisch. De grap is dat de kinderen al op jonge 
leeftijd snel leren wat mij niet lukt. Dan zegt 
mijn kleindochter als ik de spreidstand toch eens 
probeer: “Nog iets verder opa, het mag best een 
beetje pijn doen.” 

De trainingen worden verzorgd door Mandy en 
Sjors, die de sport allebei zelf op hoog niveau 
beoefenen, maar die vooral heel enthousiast en 
deskundig met de kinderen bezig zijn. De meisjes 
en meiden trainen en presenteren hun kunsten 
regelmatig bij wedstrijden. Dat kan alleen, maar 
ook in een duo of in teamverband. 

Twirlen is een jurysport
Soms zijn de wedstrijden op verre plekken in het land, want 
er zijn niet heel veel verenigingen. Bij die wedstrijden gaat het 
er serieus aan toe. Als je wat vaker kijkt, zie je de deelnemers 
steeds beter worden.

Dan zijn er naast de gewone wedstrijden natuurlijk ook provinci-
ale wedstrijden en NK’s (Nederlandse Kampioenschappen) waar 
je na plaatsing aan mee kunt doen. Twirlen is een jurysport. Dat 
gaat natuurlijk volgens normen, maar je krijgt als deelnemer 
naast harde punten ook altijd positieve opmerkingen en 
suggesties. 

Onze kleindochter is van nature wat schuchter, maar bij de 
wedstrijden staat ze moeiteloos in een zaal met juryleden en 
publiek in haar eentje te twirlen. Heel leuk om te zien. Nou 
schrijf ik dit nadat we een wedstrijd in Drunen hadden gezien. 
Maar zij en andere clubgenoten strijden ook regelmatig in de 
buurt. Zo wordt er jaarlijks door twirlvereniging Papillon in 
oktober in één van de sporthallen in Apeldoorn een wedstrijd 
georganiseerd. 

Zoek je een leuke sport met showelement voor je kind, ga dan 
eens kijken op maandag of op donderdag om 18.00 uur bij de 
sportzaal aan de Keerkring in Osseveld-Oost. 
Doe mijn kleindochter de groeten. 

Je kunt de vereniging volgen op

instagram @papillonapeldoorn
of op facebook 
https://www.facebook.com/papillonapeldoorn/

Tess (10 jaar): “Ik ben bij twirlen 
gekomen, omdat ik bij de Sport 
van de Maand meteen een klik 

voelde met de sport. Het leukste 
aan twirlen is dat we het zo leuk 

hebben met elkaar. En dat we heel 
veel leren hier, bijvoorbeeld dat 
we onze spieren trainen, maar 

ook soepel moeten blijven. Het is 
gewoon heel gezellig!"

Twirlen in de wijk...
Tekst: Hans Verbeek
Foto's: Rinus Groen

Ontmoetingsavond Fietsersbond
Op maandag 20 juni was er een bijeenkomst in Het 
Bolwerk, georganiseerd door de Wijkraad Osseveld-
Woudhuis, om te peilen wat er zoal leeft in de wijk en 
wat de problemen zijn.

Fietsersbond Apeldoorn (vertegenwoordigd door Bert 
Licht en Bert Middeldorp) was aanwezig en sloot aan 
bij het thema fietsveiligheid. Wat kan de Fietsersbond 
doen? De Fietsersbond behartigt de belangen van alle 
fietsers. Wij staan voor prettig en veilig fietsen. Landelijk 
proberen we invloed uit te oefenen op de politiek: 30 
km binnen de bebouwde kom en meer ruimte voor de 
fiets, door onder andere scooters van het fietspad te 
weren.

Lokaal organiseren wij elke twee maanden een overleg 
met de verkeersambtenaren van de gemeente. Daar 
komen diverse zaken aan bod zoals: onderhoud van 
fietspaden, fietsenstallingen en fiets parkeren, fietsen 
in de winkelcentra, veilige fietsroutes, doorstroomas-
sen, nieuwbouwprojecten (en de geplande fietspaden), 
paaltjes, strooiroutes, instelling van de verkeerslichten 
voor fietsers, verkeersveiligheidsplan enz.

Voor de wijk Osseveld-Woudhuis heeft de Fietsersbond 
haar bijdrage geleverd aan het ontwerp van de 
hoogwaardige fietsroute Apeldoorn-Deventer (F344), 
fietspaden rond de nieuwe tunnel onder de spoorlijn 
Apeldoorn-Deventer, de herinrichting van het kruispunt 
Laan van Osseveld/Veenhuizerweg als ook de extra 
fietsenstalling bij het station Osseveld.

Zijn er fiets gerelateerde onveilige situaties in de wijk, 
dan kunnen wij deze bij de gemeente inbrengen. 
Dit kan via de wijkraad aan ons gemeld worden. Als 
Fietsersbond kunnen wij de problemen niet oplossen, 
wel kunnen wij via ons overleg de problemen met de 
ambtenaren bespreken, onze visie op de situatie geven 
en het traject vervolgen.

Bert Licht en Bert Middeldorp
Fietsersbond Apeldoorn
apeldoorn@fietsersbond.nl
https://apeldoorn.fietsersbond.nl

Scouts zijn weer van start!
Het lijkt alweer even geleden, maar een aantal weken 
terug werd bij veel verenigingen en clubs het nieuwe 
seizoen na een zomerstop weer gestart. Zo ook bij 
Scouting Marca Appoldro, waar dit jaar eindelijk weer 
eens flink kon worden uitgepakt tijdens de Startdag. 

Zo werd er door de vrijwilligers een mega waterglijbaan 
gebouwd vanaf de geluidswal. Hierdoor konden we op 
de plek, waar je in de winter goed kunt sleeën, nu al met 
volle vaart naar beneden glijden. Uiteraard was dit voor 
alle jeugdleden een gave ervaring, maar ook een groot 
aantal ouders kon de verleiding niet weerstaan om soms 
zelfs meerdere keren naar beneden te glijden. 

Naast deze enorme glijbaan werd er natuurlijk nog veel 
meer georganiseerd. Zo werden er een heleboel verschil-
lende spellen gespeeld met ouders en leden en was er 
een groots buffet met hapjes en snacks waar alle leden 
aan hebben bijgedragen. Al met al was het een geweldige 
dag en met zo’n start belooft het uiteraard weer een 
fantastisch seizoen te worden! 

Iets voor jou?
Lijkt het jou ook gaaf om te helpen met zulke toffe activi-
teiten? Heb je zelf uitdagende ideeën en werk je graag 
samen in een team? Misschien is het geven van leiding bij 
één van de Speltakken van Scouting Marca Appoldro dan 
wel iets voor jou! Wordt vrijwilliger bij de grootste jeugd-
organisatie van Nederland, ontmoet nieuwe mensen en 
beleef de meest avontuurlijke momenten samen met de 
leden. Met het team zorg je voor die lach op het gezicht 
bij al onze leden, daar wil je toch ook aan bijdragen? Ben 
jij 18+ en lijkt dit alles en nog veel meer jou geweldig? 
Neem dan nu contact met ons op. Twijfels? We staan 
altijd open voor een vrijblijvend gesprek: 
info@scoutinggroep.com

Wist je dat vrijwilligerswerk ontzettend goed staat op 
je CV en dat er nog veel meer functies zijn die je kunt 
vervullen binnen onze vereniging. Wat dacht je van 
een rol binnen het bestuur of misschien is helpen met 
klussen wel iets voor jou? Vragen of kennismaken mail 
naar info@scoutinggroep.com en wie weet zien wij jou 
binnenkort.

Bekijk wat we nog meer doen via
instagram.com/scouting_marcaappoldro
facebook.com/marcaappoldro
info@scoutinggroep.com
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Vorig jaar november werd ons Tiny Forest door de 
leerlingen van twee basisscholen (OBS Het Woudhuis 
en PCBS Regenboog-Woudhuis) ingeplant en in gebruik 
genomen. 
Na de plantdag werd een fraai bord geplaatst wie de 
initiatiefnemers en sponsors van het Tiny Forest waren 
en werd een hek geplaatst. Ook heeft de hovenier het 
pad met houtsnippers bedekt. 

Samen met DenkTank Breed en het IVN organiseerde 
de Wijkraad Osseveld-Woudhuis op zaterdag 14 mei 
voor wijkbewoners een manifestatie om het Tiny Forest 
breder onder de aandacht te brengen. Ook konden 
bewoners mee denken over verdere vergroening van de 
wijk, waaronder de verdere vergroening van ‘t Fort.

Voor de kinderen werden diverse activiteiten georgani-
seerd, waarbij ook aandacht werd geschonken aan de 
landelijke competitie NK-tegelwippen. Zo’n 40 kinderen 
en volwassenen kwamen een kijkje nemen. Ook een 
aantal afgevaardigden van de Apeldoornse gemeente-
raad was aanwezig. 

Na de zomervakantie
Na de zomer en de vakanties nam Ferry Sabandar eens 
een kijkje bij het Tiny Forest en stelde vast dat de “woeke-
raars” welig tierden. Samen met Marcel Jongman werd 
een begin gemaakt met het verwijderen van deze woeke-
raars en het weer zichtbaar maken van de oorspronkelijke 
beplanting. Zij werden hierbij bijgestaan door hun echtge-
notes en vrijwilligers van het IVN.

Om het Tiny Forest voortaan vrij van woekeraars te 
houden zoeken we nog een paar vrijwilligers: vele 
handen… Wie hier af en toe een uurtje voor vrij wil maken 
kan zich melden bij Ferry Sabandar. Samen houden we 
ons Tiny Forest mooi en levendig voor onze buurt en onze 
schoolkinderen. Ook de eerder genoemde basisscholen 
in onze wijk voelen zich betrokken bij het Tiny Forest. 
Samen met het IVN worden (school)kinderen op die 
manier betrokken bij de natuur. En natuurlijk kan ons Tiny 
Forest uitgroeien tot een plek voor alle bewoners om te 
ontmoeten of te ontspannen. 

Ferry Sabandar en Marcel Jongman
ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl

Tiny Forest...
Van woeste wildernis tot bloemenpracht

Tekst: Marcel Jongman
Foto's: Wendy Le Griep

Tijdens het opruimen kwamen we zelfs een egeltje tegen. Egels zijn 
insecteneters. Met zijn snuit spoort hij zijn prooien op tussen afgeval-
len bladeren, resten van planten en losse aarde. Het Tiny Forest was 
kennelijk een snoepparadijs voor hem.
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ZeroWaste Week 2022
Wil je ook stappen zetten naar een duurzame 
leefstijl, maar weet je niet hoe? Tijdens de 
Zero Waste Week van zondag 11 tot en met 
zaterdag 17 september ontdekte je verspreid 
over verschillende themadagen door de 
hele stad hoe leuk het is om te delen, ruilen, 
repareren, lokaal te kopen en bijvoorbeeld 
je eigen verpakking mee te nemen als je 
boodschappen doet. Met kleine en betaalbare 
veranderingen, maak je al gauw een groot 
verschil en zet je heel makkelijk de eerste 
stappen richting een duurzame leefstijl, met 
minder afval en verspilling.

Samen met de Gemeente Apeldoorn, Foenix, 
CODA en een groot aantal betrokken onderne-
mers uit Apeldoorn organiseerde Stichting Zero 
Waste Apeldoorn voor het tweede jaar de hele 
week een zeer divers programma voor jong en 
oud.

Minder verspilling
Zero Waste gaat naast het verkleinen van de 
afvalberg, ook over minder verspillen. Van 
voedsel en energie bijvoorbeeld. Zo kunnen 
inwoners van Apeldoorn nog steeds een 
afspraak maken met de energieconciërges van 
De A en Alfred Kookt laat graag zien hoe je met 
afgedankte kromme komkommers toch nog een 
heerlijke soep kunt maken.

Opschoonacties
Naast het uitwisselen van tips en ideeën over 
een duurzamer, afval- en verspillingsvrij leven 
mochten zwerfafval opruimacties tijdens de 
Wereldwijde Clean up Day op zaterdag 17 
september niet ontbreken. 

DenkTank Breed vertelde het ook al op hun Facebook pagina:

Vandaag hebben 10 heldhaftige buurtbewoners de wijken Het 
Woudhuis en Osseveld-Oost schoongemaakt in het kader van World 
Cleanup Day 2022 in Apeldoorn, georganiseerd door Zero/Less Waste 
Apeldoorn en Heel Apeldoorn Rein als onderdeel van de Zero Waste 
Week Apeldoorn 2022. 

Na een heerlijke kop koffie/thee met cake (bedankt Wijkraad 
Osseveld-Woudhuis en Talma Borgh) zijn we gestart. Met recht de 
perfecte dag om op zoek te gaan naar de pot goud. En goud hebben 
we gevonden, maar volgens de experts helaas nepgoud. Na nog even 
te hebben bijgekletst met koffie en thee en de meest bijzondere 
vondsten met elkaar te hebben besproken, keerde iedereen tevreden 
huiswaarts.
Wil je een volgende X ook meedoen. Hou dan onze FB pagina in de 
gaten of stuur een mail naar: denktankbreed@gmail.com

De Zero Waste Week Apeldoorn in cijfers:

7 dagen vol activiteiten, organisatie team van 
9 vrijwilligers

Openingsdag: 1 reuze duurzaamheidsfestival 
bij NewTechPark op het Zwitsalterrein met 
12 activiteiten, 13 info tafels & kramen, 40 
exposanten & artiesten en 400 bezoekers

Rest van de week: 35 activiteiten, ruim 200 
deelnemers

World Cleanup Day: Minstens 15 opruim-
acties, waarvan 1 in Osseveld-Woudhuis, 
totaal 150+ deelnemers 

Tips en materialen om te plandelen/schoon-
wandelen en/of te ploggen in Apeldoorn

Voor de maandelijkse gezamenlijke opruimacties beschik-
ken opruimteams over grijpers, hesjes, (wasbare) afval-
zakken, houten afvalzakhouders, schoonwandelwagens en 
wasbare ‘plog tassen voor ploggen.

Voor de Straat Adoptie, zijn er leen-opruimsets verkrijgbaar 
via de Gemeente Apeldoorn (Heel Apeldoorn is Rein). Een 
opruimset bestaat uit een grijper (prikstok), een hesje en een 
rol stevige afvalzakken met het Heel Apeldoorn Rein logo.

Op aanvraag, is het mogelijk om ook wasbare afvalzakken 
te lenen. De wasbare afvalzakken zijn in Apeldoorn gemaakt 
door Ketengroen Houtwal, met restanten vlaggenstof uit de 
Veluwse Vlaggen Industrie, een mooi duurzaam project in 
opdracht van de gemeente Apeldoorn, in samenwerking met 
Zero Waste Apeldoorn. 

De wasbare afvalzakken zijn klein en licht van gewicht en 
wasbaar tot 60 graden. Ze zijn handig als vervanging van de 
grote Heel Apeldoorn Rein afvalzakken voor een korte op-
ruim ronde in de buurt. 

Let wel op: de wasbare afvalzakken zijn niet waterdicht en 
niet geschikt voor zwaar en/of scherp afval (zoals stukjes glas 
of metaal). Sowieso, wat gevaarlijk en scherp afval (stukken) 
betreft, adviseren we je altijd het te laten liggen en de bui-
tenlijn te bellen om het te laten opruimen door medewerkers 
met bijpassende uitrusting.

Draag (werk-)handschoenen en gebruik altijd een grijpstok of 
prikker. Laat het afval in de Rein afvalzak en zodra de afvalzak 
vol is, stuur een mail naar het Apeldoorn Rein team om de 
afvalzak te laten ophalen: Rein@apeldoorn.nl.

Geen zin om alleen te plandelen of ploggen? Je kunt je aan-
sluiten bij de maandelijkse opruimacties in Apeldoorn.

denktankbreed@gmail.com
zerowasteapeldoorn@gmail.com

Foto's: Tiphaine Bresser en Wendy Le Griep
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Camping Talmadeira 3.0 
In de binnentuin van Talma-Borgh

Op 3, 4, en 5 augustus heeft Talma-Borgh een eerste 
Avond3daagse georganiseerd. Er was al snel veel animo 
onder de bewoners en de startbewijzen vlogen de deur 
uit. Na een oproep op Facebook meldden zich vanuit 
de wijk veel vrijwilligers aan om met de bewoners van 
Talma-Borgh mee te lopen. Ook hielpen familieleden en 
de eigen vrijwilligers en medewerkers mee.
 
In de wijk was er een controlepunt aan De Boei. Al snel 
hielpen daar ook de buurtbewoners uit de straat gezellig 
mee bij het rustpunt. 

Avond3daagse Talma-Borgh
Tekst: Talma-Borgh  Foto's: Barbara van Gogh 

Tenten, een zwembad, waslijntjes met was, een strandje, 
vuurkorven die we van mensen uit de buurt kregen, 
priklichtjes en natuurlijk veel vlaggetjes. Twee weken lang 
allemaal leuke campingactiviteiten. Bewoners konden het 
vakantiegevoel zo dichtbij huis weer ervaren. Elke ochtend 
reed het talmawagentje een rondje om de gebouwen 
om het programma van die dag om te roepen door een 
megafoon. We startten met een Zomerbrunch, heerlijk 
buiten op het terras. Met live pianomuziek door een 
buurtbewoner op de achtergrond. De daarop volgende 

UITVAARTVERZORGING
EEN MOOI AFSCHEID MET LIEFDE GEREGELD

055 - 843 95 85  |  info@suaze.nl  |  www.suaze.nl  |  Het Kasteel 113, 7325 PB Apeldoorn

SuAZe verzorgt de uitvaart op een manier 
zoals jij het wilt. Persoonlijk, transparant, flexibel en 
bovendien betaalbaar. Ik maak alles mogelijk en zorg 
dat het op de meest professionele manier wordt geregeld. 
Ik begeleid het hele proces met al mijn liefde en inzet, van de 
laatste verzorging tot het nagesprek.

Heb je behoefte aan een vrijblijvende kennismaking? 
Neem dan contact met me op.

Ik help met alle liefde
en professionaliteit

“

Onbezorgd kopen en verkopen met
 De Heus Makelaardij

Wij zijn pas tevreden als u dat bent!

Deventerstraat 84 ,7321 CB Apeldoorn |055 - 366 2407 |info@deheusmakelaardij.nl | www.deheusmakelaardij.nl

Aankoop

Verkoop 8,9

9,4

 
"Het contact verliep van
begin tot eind heel fijn,

voelde meteen vertrouwd,
ook met het hele team

 De Heus. "

Als bewoners van Osseveld
kennen Jeroen en Damian de

wijk en straten als geen
ander! Zij kunnen je daarom

goed adviseren over
deskundig verkopen en

aankopen van een leuke
woning. 

 
Nodig ons uit voor een

vrijblijvend gesprek en maak
kennis met onze

aantrekkelijke tarieven!

dagen o.a. Franse Chansons, een heerlijke barbecue, het 
spel Mollenmeppen waarbij TV Gelderland kwam filmen, 
Aquajogging, Yoga, cocktails maken en nog veel meer.

Tevens konden bewoners logeren op de camping, samen 
met medewerkers. Een aantal bewoners heeft dit ook 
gedaan. Wat een gezelligheid. Een patatje eten voor de 
tent en ’s avonds heerlijk met elkaar buiten zitten voor 
de tent. De priklichtjes gezellig aan en lampjes op tafel. 
Ondertussen waren we ook nog live op Radio 5, om te 
vertellen over onze camping.

Ook was er een heuse Vossenjacht in samenwerking met 
schoolkinderen van PCBO de Regenboog. Wat mooi om 
deze verbinding te zien tussen jong en oud(er). Er was 
een kleine braderie. En als afsluiter op zaterdagmiddag 
de Playbackshow. Bewoners, vrijwilligers en medewer-
kers traden samen op. Fantastisch om te zien. En wat 
hebben we genoten van deze twee zonovergoten weken.

RTV Apeldoorn heeft een leuke compilatie gemaakt. 
Bekijk hiervoor het youtube kanaal van RTV Apeldoorn, 
Talmadeira 2022. We kijken al uit naar Talmadeira 4.0.

Marleen Klopman
Activiteitenbegeleider
055-368 368 3 (receptie)

Er kon worden gekozen uit een route van een 
uur of een half uur. De scootmobielbestuurders 
maakten een extra lus. Ook was er de bekende 
bezemwagen.

Op dag 3 werden de deelnemers bij de intocht 
door omstanders en familieleden enthousiast 
ontvangen met gladiolen. Brassband Apeldoorn 
maakte het feest compleet. Bedankt voor alle 
hulp!
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In deze rubriek gaan we in gesprek met wijkbewoners. 
Met aandacht op zoek naar zin, ziel en zaligheid. Acht 
vragen geven ons een inkijkje in het leven van elke dag. 
Vandaag met Simon Boon van De Boei. Een bevlogen 
mens vol passie.

Een kennismaking: wat zien we jou in het leven van 
elke dag doen?
‘Da’s een hele vraag, waarop ik niet altijd hetzelfde 
antwoord geef. Ik vind mezelf terug in situaties waarin 
allerlei aspecten naar voren komen. Maar er zit wel een 
rode draad in. Ik ben verwonderd over wat mogelijk is 
voor anderen en voor mij. Verwonderd, ja. En verbaasd. 
En vol vertrouwen.

Ik begon na mijn schooltijd bij de Marechaussee in 
Apeldoorn. Dat vond ik leuk. Want mijn overbuurman 
reed motor. Dat wilde ik ook. Na een tijdje dacht ik: ik wil 
wat anders. En als je dat deelt met anderen is er altijd 
assistentie. 

Uiteindelijk ben ik me daarom steeds meer in gaan zetten 
voor gezamenlijk belang. Daarbij ben ik in deze periode 
van mijn leven vooral bezig met vraagstukken rond klimaat 
en klimaatverandering. Vanuit de Global Goals naar de 
eigen context in Apeldoorn.’

Soms zijn er momenten die ons leven markeren. 
Welk moment komt bij jou in gedachten?
‘In elk geval het besef dat je wanneer je als kind je vader 
verliest, dat je dan je eigen vader wordt. Dat is een intense 
ervaring. Het was eind jaren negentig, een indrukwekkend 
moment. Mijn vader was niet meer aanspreekbaar. Ik 
kwam binnen en hij begon te huilen. Samen verdriet. Dat 
moment vergeet ik nooit. 

Afscheid nemen geeft ruimte om door te gaan. Ik 
werd me er van bewust dat ik mijn eigen vader werd, 
gegroeid van kind naar volwassene. En tegelijk ben ik 
nog altijd behept met het kleuter-zijn. Ik ben ook kind 
met de kinderen.’ 

Op welke manier wil je betekenisvol zijn?
‘Ik geloof in wederzijds vertrouwen. Je hebt elkaar 
nodig. Het bestaan is maar kort en betrekkelijk en 
dan vind ik het mooi als de ander in dat verband ook 
zijn eigen onbenul wil inzien. We zijn allemaal lid van 
een clubje met een beperkt lidmaatschap. Laten we 
meer relativeren, we zijn een onderdeel in de tijd. En 
tegelijk: je doet er toe als mens. Je bent een bijdrage, 
je hoeft het niet alleen te doen. Tussen die twee polen 
ga ik mijn weg.’

Wat of wie bezielt je?
De oorlog in Oekraïne. Simon loopt naar een schilderij 
dat een prominente plek in de woonkamer kreeg. ‘Dit 
is van Masha, een Russische kunstenaar. Zij was hier 
een aan jaren geleden met haar man en had eigen 
werk meegenomen. Ik zag een schilderij van haar, 
maar dat origineel wilde ze niet verkopen. Zij heeft 
voor mij een extra exemplaar geschilderd. Ze schildert 
prachtige kunst. De wereld in Rusland, waarover zij 
droomt. 

Wat mij in haar inspireert? Ik vind haar een groot 
kunstenaar en tegelijkertijd heel open en volstrekt 
met beide benen op grond. Zij spreekt me aan.’ 

Aandachtig! 

Acht vragen over 
zin, ziel en zaligheid

Tekst en Foto: Henk Methorst en Simon Boon

Wat roepen de woorden ziel en zaligheid 
bij je wakker?
‘Passie. Ik doe de dingen met passie. En ik 
ben ook wel drammerig. Als er een initia-
tief is en we zijn er nog niet helemaal, dan 
ga ik nog wel even door. Mits dat dienst-
baar is. Maar ik denk vooral aan passie. Die 
ik bij mezelf herken.’

Wat is jouw droom voor de toekomst?
‘Dat we met z’n allen een stapje verder zijn 
met de dingen die we nu doen.’ Wat de 
plek van Simon daarbij is? ‘Ik verdwijn en 
dat is heel goed. Ik ben een stofje in de tijd. 
De anderen na mij doen hun eigen ding, 
daar ga ik niet over. Dat is vrijheid. Mijn 
droom is dat iedereen zich vrij voelt om te 
doen wat mogelijk is. Daarbij is vrijheid dan 
wel een gedeeld begrip en geen individueel 
begrip. Ik wens iedereen die na mij komt 
die gezamenlijke vrijheid toe, binnen de 
kaders van vertrouwen en respect. Dat is 
de humus in de samenleving.’

Als er een hiernamaals is, welke herinne-
ring wil je dan absoluut meenemen?
‘Ik kan er geen enkele uitspraak over doen, 
in die dimensie denk en leef ik niet. Ik ben 
afgestemd op wat er nu is. Als ik toch iets 
in dit kader moet noemen: ik hoop dat 
we uiteindelijk in deze tijd leren dat we 
meer op de lange termijn gaan denken, dat 
we onderdeel zijn van een estafette. We 
komen en gaan en geven slechts het stokje 
door aan de ander die in dit leven na ons 
komt.’

Met welke quote sluit je dit gesprek 
graag af?
‘De toekomst is nu. Wij stellen vaak uit. 
Aan de slag!’

Foto: Wendy Le Griep
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Putters in de wijk
Nog niet zo lang geleden was 
een Putter, ook wel bekend als 
Distelvink, nog vrij zeldzaam 
in Oost-Nederland. De laatste 
jaren zijn er echter honderden 
broedparen, die 3 tot 6 eitjes 
leggen. Wanneer je via de 
Noorderhoogte naar het 
grindpad langs de geluidswal 
loopt, heb je een grote kans 
dat je er meerdere aantreft. De 
geluidswal is namelijk begroeid 
met distels en de Putter is gek 
op de zaden van de distels. 
De putter-'mannetjes' kun je 
herkennen aan hun knalrode 
kopje.

Tekst en foto's: Rinus Groen

Jeugd- en buurtbibliotheek 
PCBO De Regenboog-Osseveld 

Er is aanbod voor jeugd én voor volwassenen: romans, 
informatieve en educatieve boeken, groot letterboeken, 
stripboeken en prentenboeken, kranten (de Stentor) en 
tijdschriften (zoals de Libelle en Margriet).

Wil je lid worden van CODA? Of zoek je informatie over ander 
aanbod van CODA? Onze vrijwilligers ontvangen je met open 
armen en helpen je op weg! Jeugd- en buurtbibliotheek De 
Regenboog is weer geopend voor leden en niet-leden op de 
onderstaande tijden: 

Adres:   CODA Openbare Jeugd- en Buurtbibliotheek
  De Keerking 70
Geopend:  Maandag  14:00 tot 17:00 uur
  Woensdag  10.30 - 17.00
  Vrijdag   14:00 tot 17:00 uur
Contact: Kirsten Schut
Mailadres: k.schut@coda-apeldoorn.nl

Lekker buiten sporten doe je
bij de buitensportschool

Binnensporters en buitensporters zijn wezenlijk andere 
mensen. Doelloos op een lopende band rennen, daar 
gaat Roy’s hart in ieder geval niet harder van kloppen. 
‘Er gaat niets boven het authentieke gevoel van 
zonnestralen of regendruppels op je huid. Het is een 
heel andere ervaring’, vertelt hij. Roy is de oprichter 
van dé buitensportschool, oftewel Roy Bootcamp, en 
helpt Apeldoorners weer actief te worden. 

Bootcamp en PT voor beginners én gevorderden
Roy biedt zowel bootcamp als personal training. 
‘Bootcamp is in groepsverband sporten in de buiten-
lucht, waarbij je je hele lichaam traint. Met deze 
training versterk je je spieren, maar werk je ook aan 
het verbeteren van je conditie, uithoudingsvermogen, 
coördinatie, snelheid en behendigheid. Dat lijkt nu veel, 
maar ik leid je tijdens de les door alle oefeningen heen.’ 

Naast fysiek uitdagend zijn de groepslessen overi-
gens ook gezellig, vertelt Roy. ‘Omdat je in een 
groep sport, stimuleer je elkaar en is het ook gezel-
lig. Maar de groepen zijn niet groter dan zestien 
personen, zodat ik zicht kan houden op iedereen en 
ervoor kan zorgen dat iedereen de begeleiding krijgt 
die hij of zij nodig heeft. Dat betekent dat iedereen 
op zijn eigen niveau kan trainen en uit de les kan 
halen waar ze behoefte aan hebben.’

‘Ik ga nooit meer stoppen’
Ook Marijke uit Apeldoorn is enthousiast: ‘Ik vond 
geen enkele sport leuk en uitdagend genoeg om vol 
te blijven houden, totdat ik ging bootcampen bij 
Roy. Ik vind het lekker en vrijblijvend, maar niet met 
de verplichtingen van een teamsport of vereniging. 
Bovendien heerlijk in de buitenlucht! Dat is boot-
campen bij Roy Bootcamp. Ruim een jaar geleden 
ben ik begonnen en ik weet zeker dat ik hier nooit 
meer wil stoppen.’

De lessen van Roy worden in meerdere parken van 
Apeldoorn gegeven, waaronder het Mheenpark, 
Zuidbroek en Matenpark. Dat is dus bij jou om de hoek. 
‘Neem het Mheenpark: het is niet alleen een mooi 
groot park met voldoende ruimte en uitdaging om te 
sporten, maar het is ook nog eens in de buurt. Dat 
maakt het makkelijk voor mensen om mee te doen. Ze 
hoeven er zeker niet voor in de auto te stappen.’ 

Doe je mee?
Wil je ook de voordelen ervaren van buitensporten 
én een leuke, motiverende groep mensen om mee te 
sporten? Meld je snel aan voor een gratis proefles! 

Ga naar: roybootcamp.nl
Of stuur een mail naar info@royvanlangen.nl

Niets is zo lekker als tegen weer en wind in trainen. De lucht stroomt je longen in. De wind waait door je 
haren. En je medesporter moedigt je nog eens extra aan: ‘Kom op, we zijn er bijna!’ Zo voelt sporten bij de 
buitensportschool van Roy Bootcamp: een hele andere ervaring dan binnensporten. Je ervaart meer, 
beweegt meer en gaat je steeds beter voelen. Doe je mee? 

-advertorial-

Meer groen in de wijk!
Onlangs hebben wij te horen gekregen dat
de subsidie die we als school hebben 
aangevraagd voor het vergroenen van ons 
schoolplein is toegekend! Daar zijn we 
ontzettend blij mee!

We hopen dat de leerlingen van onze school 
en de buurtkinderen uit de wijk door ons 
nieuwe groenere schoolplein meer worden 
gestimuleerd om te spelen en bewegen en 
nog fijner kunnen spelen op ons plein.

De eerste tekeningen zijn vorig jaar gemaakt, 
nadat we met leerkrachten, leerlingen, en 
ouders gesproken hebben. Nu zijn we bezig 
met concrete plannen en we hopen van 
harte dat we volgend voorjaar buiten echt 
een start kunnen maken met de aanleg van 
ons groene schoolplein!

Met vriendelijke groet,
Marieke van de Vlag-Zwikker
PCBO De Regenboog - Woudhuis
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De vader van Debora stond in Wijkkijker nummer 2 
(lente-editie 2022) en het leek Debora leuk om hier 
een vervolg aan te geven en – net als haar vader – te 
vertellen over en iets te laten zien van haar creativiteit. 
Al van jongs af aan tekent Debora. Het creatieve talent 
zit in de familie: vader schildert, een oom, tante en neef 
schilderen en haar dochter blijkt ook aanleg te hebben. 

Op school springen de tekeningen van Debora er uit. 
Werden tekeningen van klasgenoten na enige tijd verwij-
derd, haar tekeningen mochten het hele jaar door blijven 
hangen in de klas. Het was al snel duidelijk dat Debora een 
creatief kind was. In huis waren er altijd teken- en knutsel-
spullen, er kon dus altijd getekend worden. En dat heeft ze 
dan ook veel gedaan.

Rust en ontspanning
Behalve tekenen werd er ook veel met buurtkinderen 
samen gespeeld. Voor de Barbiepoppen bijvoorbeeld 
werd van alles gemaakt: o.a. kleertjes, meubels, sieraden, 
boekjes. Er werd o.a. gebruik gemaakt van karton, 
koudschuim, stof en kralen. Alles wat bruikbaar was en 
waar Debora mogelijkheden in zag, werd gebruikt om 
dingen mee te creëren. Debora vertelt: “Eigenlijk was ik 
veel drukker met het maken van dingen voor de poppen 
dan met spelen met de poppen.” Dingen creëren deed 
ze eigenlijk de hele dag, zelfs stiekem tijdens de les of 
in bed tot diep in de nacht. Het gaf haar veel rust en 
ontspanning.

Haar creatieve ontwikkeling
Waar haar vader meer één op één dingen naschildert, 
heeft Debora meer de behoefte om haar eigen fantasie 
in haar werk ruimte te geven. Haar hoofd zit – zoals ze 
het zelf zegt – bomvol met ideeën. Hoeveel ideeën ze 
heeft, wordt duidelijk als ze mij haar map met foto’s van 
werkstukken laat zien. 

Weliswaar vormt schilderen de hoofdmoot, maar ze 
heeft ook veel belangstelling voor andere vormen van 
creativiteit, zoals stenen schilderen, beelden maken, 
interieurs stylen, fotografie, armbandjes maken, haken, 
miniaturen maken, patchwork en ansichtkaarten 
maken. Eigenlijk heeft vrijwel alles waar je iets mee 
kunt creëren haar belangstelling, niets is te gek om iets 
mee te bedenken en te doen.

De armbandjes bijvoorbeeld zijn ontstaan naar aanlei-
ding van een zelf georganiseerd “Ibiza” kinderfeestje. 
Ze heeft er inmiddels meer dan 200 gemaakt. De 
Engelse dropkussens voor de kamer van haar dochter 
ontstonden naar aanleiding van twee schilderijen die 
zij gemaakt had van de lievelingsknuffel “Diddle” van 
haar dochter. De kleuren hiervan inspireerden haar tot 
het maken van de Engelse dropkussens en die maakte 
ze vervolgens van badstof handdoeken.

Autodidact
Debora blijkt een natuurtalent en heeft geen opleiding 
gevolgd om te komen waar ze nu is. Haar vader heeft in 
haar jonge jaren wel geleerd hoe je dingen in perspec-
tief zet. Later gaven ze elkaar kritiek of verbeterpunten 
voordat een schilderij ingelijst werd. Ooit heeft ze 
overwogen naar de kunstacademie te gaan, maar haar 
ouders raadden haar dit af, omdat haar vader minder 
goede ervaring had qua werkgelegenheid in de recla-
mewereld. Uiteindelijk ging ze een administratieve 
opleiding doen, maar zocht ze wel altijd banen in de 
creatieve sector. Ze heeft o.a. gewerkt bij een recla-
mebureau en nu werkt zij al meer dan 10 jaar op de 
administratie bij IKEA Zwolle waar ze ook iets van haar 
creativiteit kan inzetten. Ze kreeg hier o.a. ruimte om 
– door middel van het geven van diverse workshops 
aan klanten zoals o.a. porselein schilderen, kersttafel 
dekken, bloemenkransen maken – ook haar creatieve 
talenten te benutten.

Creatief in de wijk 
Debora Bernhard

Zo vader, zo dochter...
of toch een beetje anders?

Tekst: Maria Rovers
Foto's: Bart van Uitert en 

Debora Bernhard

Al op jonge leeftijd (20 jaar) kreeg en maakte ze haar 
eerste schilderijen in opdracht. Aanvankelijk begon ze 
met pastelkrijt, daarna aquarel en later werkte ze meer 
met acrylverf. Op een gegeven moment had zij zeven 
opdrachten tegelijk. Hoewel er niet echt druk op stond, 
ervoer ze die toch. Schilderijen moesten toch wel op 
een bepaald moment klaar zijn, met name voor een 
babykamer. Reden waarom ze toen drie jaar lang geen 
penseel meer heeft aangeraakt. Ze schildert nu het liefst 
alleen nog haar eigen ideeën in plaats van opdrachten. 

Dat ze talent heeft, blijkt wel uit het feit dat ze inmiddels 
al ruim 60 schilderijen verkocht heeft. Ook heeft ze 
vaker geëxposeerd: o.a. bij de Rabobank, in diverse 
bibliotheken en ging ze op Koninginnedag samen met 
andere kunstenaars schilderen in het Oranjepark. 

Op dit moment is er helaas minder ruimte voor het 
uiten van haar creativiteit vanwege mantelzorgtaken, 
samengesteld gezin met vier pubers, werk en alle 
verplichtingen die dat met zich mee brengt. Soms is er 
wat ruimte voor het beschilderen van kleine schilderijen 
of stenen. Voor het maken van grote werken is letterlijk 
en figuurlijk weinig ruimte.

Toekomstdroom
Haar hoofd bruist van de ideeën. Als er weer meer tijd 
en ruimte is, hoopt ze nog eens workshops te kunnen 
geven. Ze werkt graag met mensen en vindt het leuk 
haar kennis en creatieve ideeën over te dragen. Eerder 
had ze een uitgebreide website met al haar werken, 
wellicht kan deze ook weer vorm gegeven worden. En 
natuurlijk wil ze graag vooral haar creativiteit – op welke 
manier dan ook – de ruimte gaan geven. 

Het is leuk om te ervaren hoe bevlogen en gepassio-
neerd Debora praat over haar creativiteit en haar werk. 
Ik werd in ieder geval heel enthousiast van haar verhaal.

Toelichting bij het schilderij "Covid 19”

"Ik heb dit geschilderd toen eind januari 
2021 de avondklok werd ingevoerd. Door 
het hele land waren rellen. In verschillende 
steden stonden winkelpanden in brand. Deze 
onzinnigheid raakte mij diep. Deze gevoelens 
heb ik in een schilderij verwerkt. 
De kop van de lucifer stelt het coronavirus 
voor, in het luciferstokje de dreiging van 
een brandende stad (rellen), in de rook het 
mondkapje en aan de voorzijde het jaartal 
"21" gesigneerd. Om de hoek van het schil-
dersdoek staat ”:00", zodat je de avondklok 
21:00 uur erin kan lezen."
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Het is zo’n beetje de warmste dag van de afgelopen 
zomer en ik ben op bezoek bij André van Es aan de 
Zutphensestraat, eigenaar van koeltechnisch bedrijf 
Eskoud (leuke woordspeling) om deze ondernemer-
in-de-wijk te interviewen. Ik had me voorbereid 
en verheugd op het onderwerp ‘koeling’, gezien 
de bedrijfsnaam, maar om mij te testen vindt het 
gesprek plaats in de achtertuin van André, in de 
volle zon.  
 
André van Es is 43 jaar en woont sinds vier jaar met veel 
plezier in onze wijk samen met zijn vrouw, drie zoons en 
hond. In hun zoektocht naar een ruimere woning viel 
hun oog uiteindelijk op deze plek, met uitzicht op het 
groen van Groot Schuylenburg, wat elk jaargetijde een 
mooi plaatje is. Twee zoons zitten op De Zonnewende, de 
oudste zit op het voorgezet onderwijs. 

De wijk was André niet vreemd; op zijn 16e, in 1995, 
gingen zijn ouders in Het Woudhuis wonen en leerde hij 
de wijk kennen als een nieuwbouwwijk in opbouw waar 
nog niet alle wegen en huizen voltooid waren. Nu hij er 
zelf vier jaar woont is het hem opgevallen dat de wijk 
mooi groen is geworden en het een fijne plek is om met 
de hond te lopen.  

Met dit interview wil André zich graag aan u voorstellen 
en uitleggen wat hij voor u kan betekenen met betrekking 
tot uw binnenklimaat door middel van airconditioning. 
 
Duwtje in de rug van bonusvader 
De vraag die in ieder interview gesteld moet worden: “Hoe 
is het allemaal zo gekomen?” André zit al vanaf zijn 18e in 
de techniek. 

“Na de elektrotechniek opleiding op het MBO was 
ik zoekende naar de stip op de horizon waar ik mijn 
vaardigheden het beste uit de verf kon laten komen. 
Mijn bonusvader zag monteurs aan het werk aan vries-
installaties waar hij destijds werkte en zag dat het een 
mooi, interessant en gevarieerde job was waar altijd 
vraag naar is. Dat klonk als muziek in mijn oren, nu heb 
ik een plan. Ik ben hem daar nog altijd dankbaar voor!” 

Dat betekende wel naast werken twee avonden in de 
week naar school. Na zes jaar is het resultaat STEK 
monteursopleiding av, inclusief TSI elektrotechniek. 

De afgelopen 17 jaar werkte hij als service-/montage-
monteur bij een internationale koeltechnische firma in 
Roermond. Daar heeft hij een mooie tijd gehad, veel 
gezien, geleerd en gereisd voor zijn werk naar o.a. 
Noorwegen, Finland, Engeland en vaak in Duitsland. 
Klanten waren o.a. House of Parliament in Londen en 
het Witte Huis in Washington DC. 

Vorig jaar, 1 juni 2022 om precies te zijn, is André voor 
zichzelf begonnen. Uitgangspunt is de klant centraal 
zetten en met zijn kennis en ervaring oplossingen 
bieden om het huis te koelen of te verwarmen met 
een airconditioning. Daarnaast verricht hij alle overige 
voorkomende werkzaamheden in de koel-/vriestech-
niek bij MKB. 

Om dit te realiseren heeft hij alle bedrijfs- en persoons-
certificaten behaald die de wetgeving vanuit de 
overheid verplicht stelt om zo de CO2 uitstoot van de 
koelmiddelen tot het minimum te beperken voor een 
schonere toekomst (STEK en F-GASSEN wetgeving). 
 

Ondernemer in de wijk
Eskoud de beste

Tekst: Theo Groen 
Foto's: André van Es 

-advertorial-

Eskoud 
De naam was snel gevonden: even 
sparren met een vriend en daar 
plopte “Eskoud” naar boven. Voor 
André is belangrijk: eigen baas zijn. 
Geen mensen in dienst, maar vaste 
monteurs inhuren als dat nodig is. 
André houdt het overzichtelijk: “Ik doe 
alleen de koeltechnische dingen.” Hij 
ziet dat zijn markt bestaat uit particu-
lier en MKB (ongeveer 50/50).  

André merkt ook dat mensen meer 
bezig zijn met nadenken over energie: 
“De bewustwording wordt groter. 
Mensen die bij mij komen hebben 
de keus al gemaakt en hebben zich 
al verdiept in de gunstige werking 
van een airconditioning.” Naast een 
persoonlijk advies is ook maatwerk 
mogelijk. Te denken valt aan een 
(monumentaal) pand waarbij binnen- 
en buitenunits en leidinggoten in 
bijbehorende kleur worden gespoten, 
dit ziet er fraaier uit en geeft een 
meerwaarde aan je woning.  
 
Airconditioning/verwarmen 
Eerst even technisch: airconditioning 
is tegenwoordig geen kwestie meer 
van alleen koelen. Het gaat nu om het 
“managen” van koude én warmte. 
Denk aan de koelkast: die houdt de 
ruimte binnenin koel, maar de warmte 
komt er aan de achterkant uit. 
Dat principe kun je ook gebruiken om 
je huis te verwarmen. Een warmte-
koude installatie kan ’s zomers koelen, 
maar kan ook (op koudere dagen tot 
-20 graden) warmte uit de buitenlucht 
halen en die in huis brengen via de 
binnen-unit. Dit heeft een zeer hoog 
rendement van wel 400% en een cv 
ketel rendement van 95%. Hiermee 
kun je een groot deel van je gasver-
bruik verminderen en je opgewekte 
energie van de zonnepanelen 
omzetten naar wooncomfort. 
 
Mond-tot-mond reclame 
Hoe kunnen klanten jou vinden? “Dat 
gaat via-via, netwerk, op basis van 
goede referenties. Voor mijn soort 
bedrijf werkt mond-tot-mond reclame 
het beste. Kom op tijd, kom afspraken 
na en lever maatwerk.” Daarom is 
zijn website ook eenvoudig: gewoon 
eskoud.nl met als motto “Frisse wind 
in koeltechniek”.  

Komende ontwikkelingen? 

Wat gaat er in de toekomst gebeuren? André noemt dat we steeds 
vaker airconditioning gaan zien om ons binnenklimaat te optimaliseren 
nu het steeds warmer wordt. Er wordt veel research gedaan om effi-
ciëntie te verbeteren. Er zijn al hele grote stappen gezet in afgelopen 
10 jaar. Het ultieme doel is: helemaal onafhankelijk te worden van gas 
en stroom van buitenaf. Niet alleen omdat dat financieel gunstiger is, 
maar ook om onafhankelijk te worden van buitenlandse energiebron-
nen zoals olie en gas, of dat nu uit Groningen of Rusland komt. In de 
toekomst heeft iedereen (eigen) stroom en geen gas meer. 

Op de langere termijn, zeg 20 jaar en meer, is het streven dat Nederland 
geheel zelfvoorzienend is op het gebied van energie (dat geldt dan 
voor overheid, bedrijven én particulieren!); daarvoor zijn warmtebuf-
fers nodig. Daarin kan overtollige warmte tijdelijk worden opgeslagen. 
Zuinig omgaan met energie kun je ook stimuleren: in Duitsland bijvoor-
beeld geldt dat hoe meer stroom je tegelijkertijd gebruikt, hoe hoger je 
tarief is. Dat stimuleert zuiniger gebruik en voorkomt piekdrukte. 
In Nederland is dat (nog) andersom: hoe meer je gebruikt, hoe lager de 
prijs. Dat is geen stimulans voor investeringen. Maar als André terug-
kijkt naar de afgelopen 25 jaar, dan heeft Nederland grote stappen 
gezet op het gebied van milieuwetgeving en verduurzaming van huizen 
en daar mogen we best trots op zijn. Elke kleine verandering is een stap 
in de goede richting. 
 
André van Es 
Info@eskoud.nl

Hoe het vroeger was 

De interviewer blikt even terug op zijn 
jeugd in Breda, de jaren zestig. Daar 
werd, twee generaties geleden 
(de vorige eeuw dus), de nieuwe wijk 
De IJpelaar gebouwd.

Massale betonbouw, geen isolatie, 
overal enkelglas en een warmte-
centrale voor de hele wijk met een 
uitgebreid ondergronds buizensy-
steem voor de aanvoer en afvoer van 
warm/lauw water. Dat kon allemaal 
door het spotgoedkope gas dat net 
onder Slochteren was ontdekt. 

De isolatie van het ondergrondse 
leidingsysteem was zo beroerd dat 
’s winters de sneeuw erboven smolt 
en brede groene banen in de grasvel-
den zichtbaar werden. Dat was toen 
het modernste van het modernste op 
het gebied van verwarming…  

André van Es 
Info@eskoud.nl
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De lucht boven Osseveld-Woudhuis
Teskt: Theo Groen i.s.m. Chantal Meijerink
Foto's: Wendy Le Griep
Illustraties: internet

Het is alweer een tijdje geleden en misschien heb je 
het gemist, maar afgelopen maart kwam de Omroep 
Gelderland met een minder vrolijk bericht: “Inwoners 
van Gelderland gaan door luchtvervuiling gemiddeld elf 
maanden eerder dood dan wanneer er helemaal geen 
luchtvervuiling zou zijn.” 

De omroep concludeerde dat uit een onderzoek van drie 
GGD’s in Gelderland. De luchtkwaliteit in onze provincie 
bleek behoorlijk te verschillen: de regio’s Arnhem/
Nijmegen en het gebied rond Wageningen hebben 
de slechtste luchtkwaliteit, in het noorden van onze 
provincie is de luchtkwaliteit het beste. Dat maakt wel 
nieuwsgierig naar de situatie in onze wijken…

Nu had ik al een weer-app (die van mij heet gewoon 
“Weer”) op mijn telefoon die behalve de weersvoor-
spelling ook informatie geeft over de luchtvervuiling. 
Klik je op “luchtkwaliteit details” dan verschijnt er een 
algemene omschrijving voor de situatie op dat moment 
(“redelijk”). 

Wat is “luchtkwaliteit”?
Het algemene oordeel over de luchtkwaliteit van mijn 
app is gebaseerd op metingen van een aantal verontreini-
gende stoffen in de lucht. Laten we dus eerst eens kijken 
welke stoffen die luchtkwaliteit bepalen. 

afbeelding 1: de weerapp geeft informatie over de luchtkwaliteit

Dat zijn een aantal gassen: ozon, twee stikstofverbin-
dingen, zwaveldioxide en koolmonoxide. Ze hebben heel 
verschillende effecten op je gezondheid: 

• Ozon is een prikkelend gas dat luchtwegaandoeningen 
(zoals astma) kan verergeren en keelpijn en hoofdpijn 
kan veroorzaken. Ozon ontstaat niet of nauwelijks 
door de mens, maar doordat zuurstof (O2) in de 
atmosfeer door zonlicht wordt omzet in ozon (O3). 
Daar kunnen we dus verder niets aan doen.

• Stikstofoxiden ontstaan doordat het op zich onscha-
delijke gas stikstof (N2) dat zich in de atmosfeer 
bevindt wordt meegenomen bij verbrandingspro-
cessen (zoals in kachels en automotoren) waarbij de 
`stikstofoxide” (NO) en stikstofdioxide (NO2) worden 
gevormd. Deze kunnen ademhalingsproblemen 
veroorzaken en ze dragen ook bij aan de vorming van 
fijnstof (zie verderop).

• Zwaveldioxide is een gas dat ontstaat door verbran-
ding van zwavelhoudende fossiele brandstoffen (olie, 
gas en kolen). Het kan leiden tot irritatie van ogen en 
keel en kan ademhalingsproblemen verergeren.

• Koolmonoxide is een gas dat ontstaat bij onvolledige 
verbranding van brandstoffen zoals steenkool, gas, 
stookolie en hout. Het kan bij langdurige blootstel-
ling aan lage hoeveelheden leiden tot hartklachten. 
Het was vroeger de oorzaak van de beruchte “kolen-
dampvergiftiging” die werd veroorzaakt door slecht 
werkende kolenkachels.

Fijnstof
Behalve gassen zijn ook kleine stofdeeltjes een vorm 
van luchtverontreiniging. Die hebben als verzamelnaam 
“fijnstof”. De naam is wat misleidend: fijnstof in de lucht 
is helemaal niet fijn. Fijnstof bestaat uit allerlei (met 
het blote oog onzichtbare) kleine tot zeer kleine vaste 
deeltjes in de lucht. Zandkorreltjes, roetdeeltjes, stuifmeel 
en stofdeeltjes die door slijtage (zoals van autobanden) 
ontstaan, behoren tot deze categorie. Fijnstof is niet 
“giftig”, maar kan keelirritatie veroorzaken en blijven 
hangen in je longen en longblaasjes. En dat kan irritatie 
en/of schade van de longblaasjes veroorzaken. 
De allerkleinste soort fijnstof is het “ultrafijnstof”, dat zo 
klein is dat het zelfs vanuit je longen in je bloed terecht 
kan komen. 

De afbeelding (bron: RIVM) laat zien hoe klein fijnstof is 
in vergelijking met een mensenhaar. Voor onze gezond-
heid zijn vooral van belang de deeltjes met een grootte 
van 10 resp. 2,5 micrometer (dat is echt heel klein, je 
voelt of ziet ze echt niet) die PM10 en PM2,5 worden 
genoemd.

Wat is een gevaarlijke stof?
Of een stof zoals ozon gevaarlijk is, kun je helaas niet 
simpel met “ja” of “nee” beantwoorden. 
Er zijn drie factoren die bepalen of je echt gezondheids-
klachten krijgt:
• Hoe lang je bent blootgesteld aan de stof;
• De hoeveelheid van de stof waaraan je bent
               blootgesteld;
• Je algemene gezondheidstoestand en je erfelijke 
              aanleg.

Het kán dus zijn dat iemand die jarenlang dicht bij een 
snelweg woont geen klachten krijgt en dat iemand 
anders, die gevoelig is voor fijnstof (bijvoorbeeld door 
een luchtwegaandoening zoals astma), wel klachten 
krijgt. 

Meten is weten
Alle eerder genoemde verontreinigende stoffen (gassen 
én fijnstof) in de lucht worden continu gemeten door 
een netwerk van meetstations in Nederland. Om de 
schadelijke effecten van al deze verschillende stoffen 
overzichtelijk te maken, heeft het RIVM één simpele 
maat bedacht, de zogenaamde Luchtkwaliteitsindex 
(LKI). Hoe meer vervuilende stoffen, hoe lager de 
LKI. Daarmee kun je in één oogopslag zien hoe het 
in jouw omgeving op dit moment is gesteld met de 
luchtkwaliteit. 

Daar hoort nog een meer technische opmerking bij: 
luchtkwaliteit wordt gemeten met kastjes waarin 
sensoren zitten. Die metingen gebeuren continu op veel 
plaatsen en leveren een grote hoeveelheid data op. 
Maar je kunt natuurlijk niet heel Nederland volhangen 
met meetkastjes om de tien meter, dat wordt veel te 
duur. Er is een beperkt aantal echte metingen met echte 
sensoren. 

afbeelding 2: fijnstof

Lees verder op de volgende pagina...
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De luchtverontreiniging tussen die plaatsen (en daarmee 
de luchtkwaliteit) wordt berekend op basis van de 
waarden en afstanden tot de meest nabije meetappa-
ratuur. Apeldoorn zelf heeft, voor zover ik kon nagaan, 
geen ‘eigen’ meetstation, dus dat maakt de waarden niet 
helemaal betrouwbaar.

Van app naar kaarten
Leuk, zo’n weer-app, maar de app geeft de situatie 
op één plek weer. Als je de gegevens van veel meer 
plaatsen combineert, kun je ook een kaart maken van de 
luchtverontreiniging in Het Woudhuis, Apeldoorn of heel 
Nederland, zodat je in één oogopslag kunt zien hoe goed 
of slecht de LKI in jouw wijk of zelfs straat is. 

Het RIVM maakt dit soort actuele kaarten gratis op basis 
van recente metingen. Voor het gemak geeft het RIVM 
de luchtkwaliteit met een kleurtje aan: blauw is goed en 
geel is een matige algemene luchtkwaliteit. Gebieden 
met oranje, rode en paarse kleuren scoren onvoldoende 
tot zeer slecht. Bij een matige luchtkwaliteit is het 
verstandig, zegt het RIVM, om lichamelijke inspanning te 
verminderen. Bij onvoldoende of (zeer) slechte lucht-
kwaliteit is het ook verstandig om rustig aan te doen en 
(als je al luchtwegklachten hebt en medicijnen gebruikt) 
de medicatie in overleg met je arts aan te passen.

Op het voorbeeld zie je hoeveelheden stikstofdioxide 
in de lucht boven Apeldoorn op 17 augustus 2022 (ja, 
de redactie begint altijd ruim op tijd met het schrijven 
van artikelen!). Het zal meteen duidelijk zijn (de gele 
gebieden) dat er veel stikstofdioxide direct in de buurt 
van snelwegen hangt. 

Wie in Apeldoorn zelf kijkt, ziet bij drukke verkeers-
knooppunten ook meer stikstofdioxide en daar is de 
luchtkwaliteit niet ‘goed’ (blauw), maar “matig” (matig: 
tussen de 30 en 50 microgram per m3). De oorzaak is 
zeer waarschijnlijk autoverkeer. Richting het westen 

van Apeldoorn en richting Twello en Teuge dalen de 
concentraties stikstofdioxide naar tussen de 10 en 15 
microgram per m3 (goed). Voor alle duidelijkheid: dit is 
een momentopname. 

Niet alleen het RIVM, maar ook commerciële organi-
saties maken kaarten van de luchtverontreiniging. Een 
voorbeeld is Airplume, dat overzichten maakt van de 
actuele situatie en ook een voorspelling geeft voor de 
komende uren. Dat is handig als je gezondheidsklachten 
hebt. Airplume is in het Engels en toont daarom geen 
“Luchtkwaliteit”, maar de Engelse term “Air Quality 
Index”. 

Een voorbeeld van informatie die weer-app kan bieden: 
op 25 juli van dit jaar was de luchtkwaliteit in Het 
Woudhuis “redelijk”. Negatief is de hogere concentratie 
aan ozon, de hoeveelheden fijnstof en stikstofoxiden 
zijn laag. De gewogen LKI is 35, wat als “redelijk” wordt 
beschouwd.  Luchtkwaliteitsindex voor Woudhuis, 
Gelderland, Nederland | AccuWeather

App-loos? 
Heb je geen app met informatie over de luchtkwaliteit, 
kijk op Luchtmeetnet.nl en geef aan waar je woont. 
Op de kaart zie je dan de actuele hoeveelheden 
van schadelijke stoffen in de lucht en een kaart met 
berekening van de actuele luchtkwaliteit (LKI). 

Op de LKI page van het RIVM vind je de actuele status 
van de luchtkwaliteit in Nederland. Elk uur wordt 
deze informatie ververst. De luchtkwaliteitsindex is de 
uitkomst van een berekening op basis van de hoeveel-
heden fijnstof (PM10), ozon en stikstofdioxide. De 
informatie hierover wordt gebundeld en zo komt men tot 
één getal, tussen 1 (weinig luchtverontreiniging) en 11 
(veel luchtverontreiniging).

afbeelding 3: kaart luchtvervuiling

Wat kunnen we zelf doen?
Het is makkelijk om de regering of auto’s de schuld te geven, maar 
de boodschap van de GGD’s uit het begin van dit artikel is ook dat 
er meer gedaan moet worden tegen luchtvervuiling door het stoken 
van hout en landbouw. De GGD’s vinden dat daar een taak ligt bij 
gemeenten, bedrijven en ook inwoners zelf. Die “zouden vuurkorf 
en open haard uit moeten laten en vaker de fiets moeten pakken in 
plaats van de auto”, omdat “iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft 
om de kwaliteit van de Gelderse lucht te verbeteren”.

afbeelding 4: 
voorspelling luchtkwaliteit door een app.

Links
• Let op: de pdf-versie op https://osseveld-woudhuis.nl heeft klikbare 

links!
• Wil je de luchtkwaliteit nauwkeuriger op je computer of laptop 

checken? Op de site Kaarten | Atlas Leefomgeving vind je een lijst 
van allerlei metingen. Klik je links op het trefwoord “Lucht” dan kun 
je klikken op de kaart die je wilt zien, bijvoorbeeld fijnstof of ozon. 

• Persbericht Omroep Gelderland: In onze provincie gaan we door 
luchtvervuiling elf maanden eerder dood - Omroep Gelderland 

• Over luchtverontreiniging: Luchtverontreinigende stoffen deeltjes- en 
gasvormig | RIVM

• Kaart van de Luchtkwaliteitindex: https://nationaale-
register.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/
metadata/4135619f-6f9a-4f7a-991e-a1e9b1fd8168

• Verwachting luchtkwaliteit: Luchtmeetnet.nl
• Airplume: Luchtkwaliteitsindex voor Woudhuis, Gelderland, 

Nederland | AccuWeather
• Waar staan die meetstations: Luchtmeetnet.nl
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Pulzzz & More Apeldoorn 
Linie 540 
7325 DZ Apeldoorn 

t: 06-11 588 773 
e: apeldoorn@pulzzz.nl

Maak een afspraak voor een kosteloze intake  
en krijg uw eerste okselbehandeling cadeau!

Je verwacht het niet, aan de Kruizemuntstraat, net buiten onze 
wijk: dáár woont Bernadette Mengedoth. Met passie en enthou-
siasme is zij Touch of Matrix therapeut. Ze neemt ons graag mee 
in haar praktijk op de bovenste verdieping van haar woning. 
In een ambiance van rustgevende kleuren ontvangt ze haar 
cliënten. Op zoek naar heling en herstel. Dichtbij het kwantum-
veld. Niet als vervanging, maar als aanvulling op reguliere zorg.

De uit Groningen afkomstige Bernadette woont al tientallen jaren 
in Apeldoorn. Ze heeft haar plek helemaal gevonden. Het is haar 
verlangen om voor mensen klaar te staan, ook in haar werk in 
het ziekenhuis. "Tien jaar geleden is Touch of Matrix in mijn leven 
gekomen. Touch of Matrix is een bewustzijnsmethode. Alles wat 
we meemaken in ons leven wordt opgeslagen in ons lijf. Als – net 
zoals bij een computer – die opslag vol raakt, ontstaan er allerlei 
klachten op allerlei niveaus in je leven."

"Als je die klachten op één niveau aanpakt is het wel van je 
bureaublad, maar nog niet van je harde schijf. Het hangt nog 
ergens in je systeem. Met Touch of Matrix werken we aan een 
verdiepende aanpak op vijf verschillende niveaus. Daarmee is het 
dus veel effectiever."

Bij Bernadette kan iedereen met een scala aan vragen terecht, of 
het nu gaat om mentale of fysieke klachten. "Het gaat erom dat 
de dingen die zich voordoen op verschillende niveaus worden 
benaderd.“

Iedereen draagt onbewuste overtuigingen in zich mee. Die 
onbewuste overtuigingen kunnen ons belemmeren om de dingen 
te doen die we graag willen en waar we van gaan stralen. Eén van 
de centrale vragen bij Touch of Matrix is daarom: "Waar wil je 
naar toe? Wat is je doel? Daar werken we aan, zonder al teveel in 
het verleden te blijven roeren. We focussen op je toekomst!"

Touch of Matrix is op je toekomst gericht. 
Bernadette: "Het mooie van deze methode vind 
ik dat je dus niet hoeft te graven in je verleden 
om dat wat je blokkeert los te laten. Je hoeft 
niet heel die berg van het verleden te herleven 
en te hervoelen. Het gaat er om dat we 
ontdekken wat je wens is waarop je helemaal 
‘aan’ gaat. Dát is je doel. En daar werken we op 
een positieve manier naar toe."

Bernadette Mengedoth is niet de enige 
therapeut die met Touch of Matrix werkt. 
Waarom je juist voor Bernadette moet kiezen? 
"Ik ben super-enthousiast, kan goed luisteren 
en houd mensen een spiegel voor. Deze 
methode is mij op het lijf geschreven. Ik kijk 
graag naar jouw vragen op weg naar verande-
ring, zodat er ruimte is voor dingen waar je blij 
van wordt. Dus: iedereen is hartelijk welkom!"

Bernadette Mengedoth
Kruizemuntstraat 923
06-405 402 09
www.kr8igleven.nl
info@kr8igleven.nl

A Touch of Matrix
Ondernemer in de wijk
Bernadette Mengedoth

"Hoe zou het zijn, je weer 
energiek en blij te voelen?"

"Laat je verrassen en verwonderen!"
-advertorial- 
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MASSAGES
 

Sportmassage
Ontspanningsmassage

Wellnessmassage
Klachtenbehandeling

Stress verminderende massage
Ayurveda massage

Lomi Lomi massage
Chakra balancing

MASSAGE 
CORPORA

CONTACTGEGEVENS
Robert de la Rambelje

Zonnewende 15

7325 EL  APELDOORN

Toe aan een welverdiend moment van ontspanning? 

Ontstress en ontspan uw lichaam, geest en gedachten
Het gevoel van welbehagen en onderhoud van uw fysieke gesteldheid.

Maak snel uw afspraak via onderstaande contactgegevens. 
 

06-48563005

massagecorpora@gmail.com

www.massagecorpora.nl

Ontspanning, Wellness, stress verminderend, Oosterse massage : 65 minuten € 38,-  
Sport, Ayurveda, Lomi Lomi massage en Chakra blancing: 60 minuten € 40,-

Deel massage, o.a. rug en benen (achterkant), armen, schouders en nek 35 min € 25,-
Leden Move fitness krijgen korting (op vertoon van pas) 

Feestelijke opening 
nieuw schoolplein 
De Regenboog Osseveld 

Op dinsdag 27 september vond de muzikale en feeste-
lijke opening plaats van het nieuwe schoolplein van 
PCBO De Regenboog Osseveld. Al heel wat jaren was 
het een wens om van de grote tegelvlakte rondom 
de school een groen(er) en uitdagend speelterrein te 
maken. Voor alle leerlingen van de school, maar ook 
voor alle kinderen uit de buurt. 
 
Subsidie en samenwerking 
Voor de aanleg en het ontwerp van het nieuwe school-
plein vroeg PCBO De Regenboog Osseveld een subsidie 
aan bij de gemeente Apeldoorn. Daarnaast kreeg de 
school subsidie van de Provincie Gelderland en werden 
onderdelen gesponsord door diverse samenwerkings-
partijen. Maar ook werd een flink bedrag bij elkaar 
gespaard door donaties van de ouderraad en door 
(oud-)leerlingen die tijdens verschillende sponsorlopen 
geld inzamelden. Sharon Nieuwenhuisen vertelt: “Onze 
plannen zijn enthousiast omarmd door diverse partijen. 
Het was een flinke klus, maar door een heel goede 
samenwerking tussen verschillende partijen, is dit 
nieuwe plein mogelijk gemaakt. Wij zijn dankbaar!”
 
Minder tegels, meer groen 
“Het plan was een schoolplein te bouwen dat kinderen 
uitdaagt. Een plek waar kinderen buiten les kunnen 
krijgen, waar ze leren over de planten, bomen en 
insecten op het plein. We vonden het belangrijk te gaan 
voor een duurzamer en milieuvriendelijker schoolplein. 
En veel minder tegels, zodat regenwater gemakkelijker 
weg kan. Daarnaast zijn tegels van het oude schoolplein 
hergebruikt”, vertelt Sharon. 

Een groener schoolplein dus. Hoewel, op het plein 
is nog weinig groen te zien. Sharon vervolgt: “Op 5 
november – nationale Plantdag – staken leerkrachten, 
leerlingen en ouders de handen gezamenlijk uit de 
mouwen om het schoolplein te voorzien van bomen 
en planten. We kleuren het plein gezamenlijk groen, 
fantastisch toch? Het maakt me trots!”

Vandaag is het een mooie regenachtige dag om weer 
een stukje te schrijven voor de Wijkkijker. Regen die we 
zo heel hard nodig hebben. Voor ons was het natuurlijk 
een geweldige zomer met mooi weer, maar voor bomen 
en planten betekende al die warmte en droogte een 
behoorlijke uitputtingsslag. De weilanden hebben we 
flink bij moeten sproeien om zo nog wat gras voor de 
dieren te houden. Ook jonge bomen en struiken hebben 
we regelmatig water gegeven. Voor de grote bomen 
in het bos was dit niet mogelijk (en misschien ook niet 
nodig), maar de beuken lieten hier in augustus al het 
eerste blad vallen. Hopelijk hebben deze bomen geen 
blijvende schade opgelopen.

Op 3 juni hadden we de presentatie van ons jubileum-
boekje ‘50 jaar Laag Buurlo’ en de opening van ons 
nieuwe speeltoestel. Wethouder Huizer kreeg het eerste 
exemplaar uit handen van Accres directeur mevrouw 
Maessen. Daarna werd het “ingepakte” speeltoestel 
door Kinderburgemeester Lian onthult. Een gezellige en 
geslaagde middag met een behoorlijke opkomst. Er zijn 
op de boerderij nog een aantal boekjes voor belangstel-
lenden beschikbaar. Kom gerust even langs.

In de maanden juli en augustus was er weer een tevre-
denheidsonderzoek. Dit gebeurt één keer in de vier 
jaar. Ik vind het tevredenheidsonderzoek zeer belang-
rijk en wij hechten er met ons team veel waarde aan. 
Dit jaar hadden we 500 kaartjes met een QR-code 
om de enquête in te vullen. Deze kaartjes hebben we 
zoveel mogelijk met uitleg aan de bezoekers uitge-
deeld. Uiteindelijk hebben 288 bezoekers de vragenlijst 
ingevuld. Een mooie respons!  Hier ben ik dan ook erg 
tevreden mee. Nog belangrijker is natuurlijk het totale 
waarderingscijfer. Dit was een 8,9! Deze score heb ik in 
mijn opleiding nooit gehaald, je kunt dus wel begrijpen 
dat ik en natuurlijk alle medewerkers hier ontzettend blij 
mee zijn. Onze dank daarvoor! 

Het geeft ons ook weer de energie en de drive om 
ons werk en de zorg voor de boerderij, de dieren, de 
bezoekers en het speelveld op dezelfde voet voort 
te zetten. Bijkomend voordeel bij de contacten met 
het publiek is natuurlijk, dat je ook meteen eventuele 
wensen of verbeteringen te horen krijgt. Zo is er een 
opstapje bij de pomp van de spetterplek gekomen en 
ook installeren wij een laag (kinder)wastafeltje bij de 
toilettengroep.

Natuurlijk is er over de dieren ook genoeg te melden. 
Zo hebben de boerenzwaluwen dit jaar weer voor een 
behoorlijke gezinsuitbreiding gezorgd. In totaal nestelden 
hier in de boerderij maar liefst 11 paartjes en hadden zij 
twee legsels met gemiddeld vier kuikens. Dat is dus mooi 
22 x 4 = 88 jonge zwaluwen! Echt weer een topprestatie! 
Het geeft zo’n gezellige drukte in de boerderij en natuur-
lijk ook een behoorlijke reductie van insecten.

Hopelijk krijgen we dit lopende jaar geen sluitingsproble-
men. Wij kijken uit naar een prachtige herfst met mooi 
weer voor een bezoekje aan de kinderboerderij. Ook 
hopen we dit jaar nog een kerstactiviteit te organise-
ren. Houd daarvoor onze Facebook pagina of Instagram 
account in de gaten!

Tot ziens op 
Kinderboerderij
Laag Buurlo!

Bertus Pols
Beheerder

Nieuws van Kinderboerderij Laag Buurlo Tekst: Bertus Pols
Foto's: Wendy Le Griep
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In januari heeft de gemeenteraad een verklaring van 
geen bedenkingen afgegeven. Tussen 1 februari en 25 
maart lagen de aanvraag en de ontwerpbeschikking ter 
inzage op het stadhuis. Daarop is een aantal zienswij-
zen ingediend. Deze zienswijzen en de reactie van de 
gemeente, zoals vastgelegd in de ‘Zienswijzennota’, zijn 
besproken in de gemeenteraad en vervolgens door de 
gemeente aan de indieners beantwoord. Tot en met 18 
augustus 2022 was er de gelegenheid een beroepschrift 
in te dienen. Dat is niet gebeurd. Daarmee is de vergun-
ning definitief. De gemeente Apeldoorn is akkoord met 
het plan voor het zonnepark aan de A50. De volgende 
stap voor het park is het aanvragen van de SDE-subsidie.

SDE-subsidie voor prijsgarantie
De volgende stap in het traject is dat deA en Statkraft 
SDE-subsidie aanvragen. De planning is dat dat dit najaar 
gebeurt. Deze SDE-subsidie geeft extra zekerheid aan het 
project. Gedurende 15 jaar is de rijkssubsidie een prijsga-
rantie voor de inkomsten van het zonnepark.

Bij stroomprijzen boven de prijsgarantie, wordt geen 
subsidie verleend. Bij lagere stroomprijzen wordt vanuit 
de subsidie aangevuld tot de prijsgarantie. Dit wordt ieder 
jaar opnieuw beoordeeld. Bij de huidige niveaus van de 
stroomprijzen, zal er geen subsidie worden verstrekt. 
We verwachten volgend jaar duidelijkheid te hebben over 
deze subsidie.

Aansluiting en bouw
Verder wordt er overlegd over de netaansluiting (het 
traject en de grootte van de aansluiting) en wordt 
gesproken met een lokale partij die interesse heeft in de 
stroomafname. Ook zullen we volgend jaar een tender 
organiseren voor de verschillende onderdelen van de 
bouw van het park: de panelen en de tafels waarop ze 
gemonteerd worden, de omvormers en bekabeling, etc.

We verwachten daarmee in het najaar van 2023 de 
benodigde informatie over kosten en inkomsten te 
hebben. Met deze planning gaan we ervan uit dat we 
in 2024 zouden kunnen gaan bouwen.
 

Wanneer er duidelijkheid is over de inkomsten en 
de kosten, zal deA de crowdfunding opstarten en u 

informeren over mogelijkheden voor deelname.

Het plan voor het zonnepark bevat behalve 26.000 
Mwh aan energieopwekking per jaar, ruimte voor 
natte natuur, aansluitend bij landgoed Het Woldhuis. 
Het plan heeft als doel biodiversiteit te stimuleren. Er 
zijn twee wandelpaden gepland. Een zonnepark met 
oog voor mens en natuur dus.

Energiecoöperatie deA en energieproducent Statkraft 
werken samen aan een zonnepark bij Het Woudhuis. 
De locatie betreft de hoek van de A50 en de spoordijk 
naar Deventer. 

Contact
Statkraft, Willemien van den Hoogen en deA, Michiel 
Roemer Info: www.de-a.nl/zonneparkwoudhuis 

https://www.de-a.nl/nieuws/vergunning-
zonnepark-woudhuis-verleend/

Zonnepark Woudhuis
Vergunning voor aanleg Tekst: Statkraft en deA

Foto's: Statkraft en Herma Oosterloo-de Jong
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Kom eens kijken op...
daltonschool De Zonnewende

ONTDEKKEN, GROEIEN EN STRALEN

Dalton:    zelfverantwoorlijk leren, samenwerken en leren reflecteren

ZON-groep:  onderwijs voor meerbegaafden

Kanjertraining:  aandacht voor de sociale ontwikkeling van ieder kind

Engels:   aanbod van Engels in groep 1 t/m 8

IPC:    onderzoekend leren in projecten

Snappet:   op eigen niveau verwerken en oefenen van rekenen, taal en spelling 

Wilt u meer weten?  

Dan horen we graag van u.

U bent van harte welkom!  

Op De Zonnewende gaan we op zoek naar de talenten 
van kinderen. Dit doen we door situaties te creëren 
die de jonge kinderen uitdagen tot allerlei vormen van 
spel. Spelen is voor jonge kinderen iets dat van nature 
bij hen past. Dit is de manier waarop zij leren, dingen 
verwerken en kunnen ontspannen. Zo bieden wij kin-
deren de mogelijkheid om hun talenten te laten zien 
en verder te ontwikkelen. 

Zelfsturing
Zelfsturing neemt een belangrijke plaats in binnen 
de spelactiviteiten. De mate waarin kinderen in staat 
zijn om doelgericht hun eigen gedrag te sturen, is van 
invloed op de manier waarop zij leren en op de sociaal 
emotionele ontwikkeling van het kind. Kinderen leren 
door spel hun eigen gedrag te reguleren en hebben 
daar voordeel van bij het aanleren van vaardigheden 
zoals rekenen en lezen in de hogere groepen. 

Spel als uitgangspunt
Door spel wordt de eigen ontwikkeling gestimuleerd 
en bereiden we kinderen voor op  ‘de grote mensen 
wereld’. Door het spelen van rollen leren de kinderen 
steeds beter zichzelf aan te sturen: bij een rol hoort 
bepaald gedrag waardoor ze ander (impulsief) gedrag 
uitstellen. hun eigen handelen. 

KBS De Zonnewende

Rijke speel-leeromgeving
De voorwaarde om kinderen vanuit spel tot ontwik-
keling te laten komen, is het creëren van een rijke 
leeromgeving. Tijdens elk thema worden uitdagende 
hoeken ingericht, waarin de leerdoelen zijn verwerkt. 
We werken dus niet meer met een kleutermetho-
de en geven dus ook zo min mogelijk ‘lessen’ in de 
groepen. Wij observeren in welke ontwikkelingsfase 
het kind zit, spelen mee met het kind en dagen uit 
om de volgende stap te zetten (zone van de naaste 
ontwikkeling).

Contact 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaand bericht 
nog vragen hebben of bent u geïnteresseerd in een 
oriënterend gesprek met een van onze locatiedirec-
teuren, dan bent u van harte uitgenodigd. 
U kunt contact opnemen met:

Laura Wezenberg 
Directeur a.i. De Zonnewende 
locatie Ravelijn 055-5058800 

Niels Tiemessen
Directeur De Zonnewende
locatie Keerkring 055-3601967

Spelend leren op Daltonschool De Zonnewende

-advertorial-
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Nieuws van Basisschool De Bundel

De Bundel is een compacte en overzichtelijke school 
midden in de wijk Osseveld-West. Ons schoolgebouw 
heeft mooie ruime en lichte lokalen, een centrale aula met 
podium, een gymzaal en een aparte kleutervleugel met 
twee kleine kleutergroepen die nauw met elkaar samen-
werken. Het schoolplein grenst aan een prachtig groot 
grasveld waar we volop gebruik van maken. Na schooltijd 
vinden de kinderen elkaar weer in de wijk. Het schoolplein 
is dan een favoriete ontmoetingsplaats waar druk wordt 
gespeeld.

In het Integraal KindCentrum (IKC) Bloom werken alle 
medewerkers met dezelfde pedagogische uitgangspun-
ten. En we hebben een onderwijsassistent in dienst die 
daarnaast als pedagogisch medewerker in de naschoolse 
opvang werkt. 

We gebruiken ook allemaal de ‘kanjermethode’ voor sociale 
vaardigheden. We spreken dus allemaal dezelfde ‘taal’; niet 
alleen onder schooltijd, maar ook bij het kinderdagverblijf,
de voorschoolse-, tussenschoolse- en buitenschoolse 
opvang! 

De oudste peuters krijgen bij IKC Bloom een speciaal 
programma met activiteiten die aansluiten op het program-
ma van de kleuters. In de peuter plusgroep worden de 
kinderen extra gestimuleerd op het gebied van zelfredzaam-
heid met het oog op het naar de basisschool gaan. Iedere 
week is er een moment dat de oudste peuters met een 
pedagogisch medewerkster komen meespelen bij de 
kleuters.

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar 
school gaan. Dé voorwaarde is het bieden van een veilige 
omgeving. De basis hiervoor is in iedere groep hetzelfde: 
we vertrouwen elkaar / we helpen elkaar / niemand speelt 
de baas / niemand doet zielig / niemand lacht uit.

Bent u op zoek naar een fijne, kleinschalige en gezellige 
school voor uw kind, plan dan snel een rondleiding bij ons, 
u bent van harte welkom! Neem contact op met:

Directeur Iris Hollander
055 – 366 16 445.nl
www.obsdebundel.nl
www.facebook.com/obsdebundel
instagram @obsdebundel

Nieuwbouw in de wijk
Woontoren van de Goede Woning

In de wijk Osseveld-Oost ontwikkelt de Goede 
Woning op de hoek van de Deventerstraat - 
Laan van Osseveld een woontoren. Het wordt 
een woontoren met 63 appartementen. Alle 
appartementen worden verhuurd in de sociale 
huursector. De 63 appartementen hebben één of 
twee slaapkamers. 

Extra woningen leidt tot extra verkeersbewe-
gingen. De ideeën die door omwonenden zijn 
geuit voor het verbeteren van de verkeerssituatie 
worden gedeeld met de gemeente Apeldoorn. 
Er worden op deze locatie 75 parkeerplaatsen 
aangelegd voor bewoners en hun bezoekers. Het 
parkeerterrein wordt openbaar gebied.

De ontsluiting van de woontorengebouw 
verloopt via de Vosweide. De ontsluiting voor 
langzaam verkeer naar de Deventerstraat blijft 
bestaan. De gemeente ontwikkelt de groenstrook 
langs de Laan van Osseveld. Onbekend is of er 
vanaf de parkeerplaats bij de woontoren een 
ontsluiting komt voor fietsers en voetgangers 
richting de Laan van Osseveld.

In beweging met 
Roos Jensen
Na een mooie zomer en vakantie kunnen 
we er weer tegenaan. Misschien dat 
jullie ook in de warme zomerperiode 
veel oefeningen gedaan hebben en dat is 
geweldig. Toegegeven….met de hele warme 
dagen was het voor mij een beetje afzien: 
futloos en minder actief.

Wandelen en fietsen deden we al, maar 
er is zoveel meer wat we kunnen doen om 
ons lichaam gezond te houden. Denk aan 
spierkracht, balans en coördinatie. Dit zijn 
bouwstenen voor ons dagelijks leven. 

Ik heb drie eenvoudige oefeningen voor 
thuis, die jullie weer op weg helpen. Gebruik 
vaste schoenen en een goede stoel. Bij 
alle drie de oefeningen niet leunen op de 
stoelleuning en niet met je handen in de 
stoelleuning knijpen. Probeer drie keer op 
een dag deze oefeningen te herhalen.

Oefening 1
Ga rechtop achter de stoelleuning staan. 
Armen licht gestrekt op de stoelleuning. Til 
het rechterbeen gebogen op. Knie is dan ter 
hoogte van de heup. Na 10 keer wissel je 
om naar je linker been. Deze oefening ook 
10 keer. Om er een balansoefening van te 
maken kun je het been net niet op de grond 
terug zetten. Let op dat de heupen niet 
kantelen maar recht blijven.

Oefening 2
Dezelfde oefening als in oefening 1, maar nu 
bij elke beenoefening de tegenovergestelde 
arm omhoog brengen. Bij schouderklachten 
de arm dan naar voren of opzij brengen. Elke 
kant weer 10 keer.

Oefening 3
Blijf achter de stoel staan met de handen op 
de stoelleuning. Ga 6 keer heel rustig van 
het ene been op het andere been dribbelen. 
Daarna 6 keer sneller dribbelen. Voeten 
goed op de grond zetten. Herhaal dit 3 keer.

Heel veel plezier en succes,
Roos Jensen

Houd de geest scherp!
Een gezellige, informele groep van 10 zestig-plussers 
komt elke 2 weken in Het Bolwerk bij elkaar om de 
geest scherp te houden. 
We bespreken de actualiteit en één van ons presen-
teert een onderwerp naar keuze. Onze groep heeft 
ruimte voor meer deelnemers.

Wij komen samen in de oneven weken.
Locatie Het Bolwerk
Donderdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur
€ 5,- per maand
 
Informatie en/of opgave via Henk Aartsen.
06-12244714

-advertorial-
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Tekst: Roely Smit i.s.m. Harry Keijzer
Foto’s: Bart van Uitert, Accres

en Wendy Le Griep

Werken op kinderboerderij 
Laag Buurlo

Op een paar mooie, maar veel te droge, zomerse dagen 
spreek ik Robert, Dominique, Thiery, Monique en 
Harry, die allemaal met veel plezier werken op kinder-
boerderij Laag Buurlo. 

Onder het genot van een kop koffie begint Robert 
te vertellen over het leven op de kinderboerderij. 
Hij vertelt honderduit over het reilen en zeilen hier. 
Hij heeft zich goed voorbereid op het gesprek en de 
rondleiding. Al zijn werkzaamheden heeft hij op een 
A4-tje uitgewerkt: dieren voeren, poep scheppen in de 
verschillende stallen en weides, varkens brengen en 
halen naar en van het bos, gras maaien op de speel-
weide, eenden voeren, eieren verkopen, snoeien in het 
bos, de boerderij aanvegen en hout kloven. En zo heeft 
Robert liefst 31 heel afwisselende werkzaamheden 
genoteerd. Ik noem nog even de laatste: snacks eten op 
vrijdagmiddag met collega’s. Een heerlijke afsluiting van 
een drukke werkweek.

Gemiddeld zijn er 7 medewerkers aan het werk, onder 
begeleiding van Harry, die cliëntbegeleider is en in 
dienst is van ’s Heerenloo. Vanuit school, de Zonnehoek, 
heeft Robert eerst stage gelopen op Laag Buurlo. Dit 
beviel zo goed dat hij er daarna is komen werken. 
Robert vertelt: "In de ochtend om kwart voor negen 
beginnen we met het voeren van de dieren. Ik breng 
dan de geitjes naar buiten buiten en ga ik soms mee 
op de tractor om de schapen op te halen uit Wenum-
Wiesel. Vooral het omgaan met de dieren vind ik 
leuk.” Ook noemt hij de paarden en de ezels. En niet 

te vergeten de konijnen en de cavia’s.  Deze krijgen aan 
het begin van de dag brokjes en groenten die Bertus, 
de beheerder van de groothandel haalt. Groenten, die 
niet meer verkocht mogen worden, omdat ze over de 
verkoopdatum zijn."
 
Alle dieren krijgen verschillend voer. Robert en 
Dominique laten dat zien tijdens de rondleiding. Hooi 
en kuilvoer voor de paarden en de ezels en paprika’s en 
wortels voor de konijnen. Oh ja, we zouden bijna het 
varken vergeten. Robert: “Hij is al zo oud, dat hij bijna 
niets meer doet. Ik breng hem dagelijks naar het bos op 
het terrein.” 

In het bos rondom de boerderij worden ook bomen 
gesnoeid en daarna wordt het hout gekloofd voor de 
houtkachel. In een deel van het bos mogen kinderen 
boomhutten maken; een groot succes. Daar is Robert 
met Harry nu samen de hekjes aan het vervangen.  Zo is 
er altijd van alles te doen. Samenwerken met Harry vindt 
Robert fijn. 

Hij vertelt ook over de vogels die komen aanvliegen: de 
boerenzwaluwen die in de boerderij zitten. Ze maken 
elk jaar nesten, waar ze eieren in leggen. “We gaan dan 
samen met Harry kijken als de jongen uitvliegen.” In de 
winters zijn ze er niet, dan overwinteren ze in het zuiden. 
Dominique en Robert komen op de fiets naar het werk; ze 
wonen bij elkaar in de buurt en fietsen samen op. Harry 
komt ook op de fiets. “Zo mooi om te zien, dat de twee 
poezen, die op de boerderij wonen, aan komen lopen als 

Harry er aan komt fietsen.” Er zijn altijd bezoekers op 
de boerderij, vooral op de woensdag- en vrijdagmiddag 
zijn er veel mensen. En niet te vergeten in de vakantie-
tijd en in de weekenden.

Kerstmarkt
Door corona is er in de laatste twee jaar geen kerst-
markt geweest. Maar hopelijk dit jaar wel weer. Het 
is nog niet bekend op welke vrijdag in december dit 
zal zijn. “Maar het is altijd heel leuk” vertelt Robert 
enthousiast. "Er staan dan allerlei kraampjes en dan 
vertellen we over de dieren, verkopen we knuffels en 
schenken we chocolademelk. Het is dan gezellig druk.” 
Houd de website of facebook dus goed in de gaten!

Geboorte en ziektes
“Wat altijd heel leuk is, is de geboorte van jonge dieren 
in het voorjaar. Dit jaar zijn er geitjes geboren. Bertus, 
die dichtbij woont, is gelukkig altijd in de buurt.” 
Robert vervolgt: “Als er iets met de dieren is en we 
weten het niet, dan komt de dierenarts. Gisteren is hij 
nog geweest, omdat Condor, het oudste paard, ziek 
was. Dat kon je zien, omdat hij steeds bleef liggen. 
De dierenarts liet hem een rondje lopen en wist ook 
niet precies wat er aan de hand was. Hij heeft tegen 
ons gezegd dat we Condor goed in de gaten moesten 
houden. Nou, dat hebben we gedaan en het gaat nu 
gelukkig weer goed met hem.” 

Robert is helemaal gek van tractoren. Hij vindt het een 
feestje om mee te mogen rijden op de echte tractor, 
bijv. om de mest te verspreiden op de weilanden in 
Berg en Bosch. Het voer voor de winter wordt ook 
opgehaald met de tractor, van de weilanden bij Het 
Loo. Robert vertelt dat de medewerkers dan helpen bij 
het lossen. Als laatste vertelt Robert dat ze een nieuw 
speeltoestel hebben voor de kinderen: een tractor, een 
prachtige van hout gemaakte, meer dan levensgrote, 

John Deere. We hebben ‘m samen staan bewonderen. Hij 
stond te glimmen in de zon!

Het winkeltje
Later praat ik met Thiery en Monique. Thiery vertelt dat 
hij hier sinds 2016 werkt en inmiddels is verhuisd naar 
Zutphen, maar toch op Laag Buurlo is blijven werken, 
omdat hij het zo naar zijn zin heeft. 

Eén van zijn hoofdtaken is zorgen voor de konijnen. Hij 
voert ze, geeft ze water en maakt het hok schoon. Hij 
brengt de mest naar de composthoop. Ook klooft hij het 
hout en harkt hij de bladeren in de herfst bij elkaar. Hij 
vindt het vooral leuk om met anderen samen te werken.
Monique spant de kroon; zij werkt hier al 13 jaar en zegt 
er direct achteraan: “Ik ben nog nooit met tegenzin naar 
m’n werk gegaan. Ik heb dankbaar werk.”

Monique beheert sinds 4 à 5 jaar het winkeltje. Zij kwam 
zelf op het idee om een winkeltje te starten. Eerder 
verkochten ze ijsjes in een hokje, meer achter op het 
terrein. Ze verkoopt nu koffie, thee, frisdrank, ijsjes, chips, 
maar ook knuffels. En sinds ze bijenkasten hebben in het 
bos, verkoopt ze ook honing. De bijen worden verzorgd 
door een imker. Ze werkt ook veel samen met Robert en 
Thiery. Voordat het winkeltje om 10.15 uur open gaat, 
helpt ze mee om de dieren te voeren en alles aan te 
vegen. Het winkeltje sluit ’s middags om 15.00 uur. 
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Echt een feestje
Het leukste van haar werk vindt ze de contacten 
met de bezoekers. Ze heeft een vaste klant, die 
altijd een praatje komt maken en een kop koffie 
komt drinken. Deze vrouw komt hier met haar 
jonge kinderen. In de winter is het minder druk 
en is het winkeltje meestal dicht. Monique doet 
dan productiewerk, bijvoorbeeld schroefjes 
tellen of stickers plakken, want “je moet natuur-
lijk wel wat te doen hebben.” Wat ze verder 
nog even kwijt wil en waar ze ook ontzettend 
van geniet is het jaarlijkse uitje. “We gaan dan 
bijvoorbeeld naar een dierentuin, een pretpark 
of bowlen en daarna samen uit eten. 
Echt een feestje.”

Kinderboerderij Laag Buurlo
Homerusstraat 8

055-3665293
email: laagbuurlo@accres.nl

website: accres.nl/kinderboerderijen
Fb: Kinderboerderij-Laag-Buurlo Openingstijden

April t/m september: dagelijks van 8.30 tot 17.30 uur
Oktober t/m maart: dagelijks van 8.30 tot 16.30 uur

Honden zijn niet toegestaan

Myrthe is 27 jaar en sinds 2 jaar werkzaam op 
kinderboerderij Laag Buurlo.

Ik heb de opleiding Diermanagement gevolgd in 
Barneveld en daarna heb ik 5 jaar gewerkt als 
oproepkracht op Malkenschoten.

Elke dag op kinderboerderij Laag Buurlo is weer 
anders, met veel leuke collega’s en (jeugd)vrijwil-
ligers. In die twee jaar hebben we een super 
leuke groep ‘’koters’’ (jeugdvrijwilligers) bij elkaar 
gekregen. Vooral veel kinderen uit de wijk die door 
weer en wind toch naar de boerderij komen om te 
helpen met de dierverzorging. Maar ook gewoon 
om even lekker een kop thee te komen drinken en 
even hun verhaal te komen doen. Of wanneer  je 
je even niet zo lekker voelt en even een pony komt 
poetsen (en even niemand aan je hoofd zeurt). 

Prachtig om te zien dat de kinderen die anders 
waarschijnlijk nooit met elkaar om zouden gaan, 
hier toch een heel goede ‘klik’ met elkaar hebben 
en elkaar ook buiten de boerderij opzoeken. 

Na schooltijd komt altijd een groep ‘kleine boeren 
en boerinnen’ om te helpen op de boerderij. 
Sommigen willen dan maar al te graag klompjes 
aan, want zo ben je natuurlijk pas echt een 
boer(in) en mag je door de poep lopen. Stiekem 
kan ik al niet meer wachten tot ze vakantie hebben 
en hier allemaal weer gezellig zijn. 

Tot ziens op de boerderij! Groetjes Myrthe

Even voorstellen…
wie is Harry Keijzer?
In de zomer van 1976 ben ik begonnen als leerling 
bij Groot Schuylenburg. Na ruim 9 jaar werken op 
woongroepen en binnen de dagactiviteiten, vertrok ik 
naar Noordwijk aan Zee waar ik tevens werkzaam was in 
de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Na een klein jaar hield ik de zee voor gezien en vertrok 
ik naar Amsterdam waar ik de avondacademie voor 
beeldende kunst ging volgen. 

Het eerste jaar in Amsterdam was ik werkzaam als  
hoofdverpleegkundige in een verpleeghuis. Nadien 
keerde ik terug naar het werk met verstandelijk 
beperkten. Van 1990 t/m 1991 was ik werkzaam in 
Zwitserland op een woongroep voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Na terugkomst in Amsterdam 
ben ik in de psychiatrie gaan werken tot aan mijn 
terugkeer naar Apeldoorn in 1995.

Eenmaal terug in Apeldoorn ben ik weer in de dagbe-
steding voor ’s Heeren Loo gaan werken. Ik kreeg er de 
mogelijkheid om er een nieuwe dagbestedingslocatie op 
te zetten op Landgoed Welna. Dit sloot goed aan bij mijn 
interesses: werken in de buitenlucht en in het groen. 

Even voorstellen...
Wie is Myrthe?

Door privéomstandigheden wilde ik dichter bij huis 
gaan werken en werd mij de mogelijkheid geboden 
om op Laag Buurlo te gaan werken, omdat mijn 
voorganger daar met pensioen ging. In 2008 ben ik 
hier gestart.

Laag Buurlo is een uitstekende plek die veel 
mogelijkheden heeft om dagbesteding met een 
arbeidsmatig karakter te bieden aan cliënten 
met een verstandelijke beperking. Er heerst een 
prettige sfeer waarin iedereen elkaar respecteert 
zoals hij of zij is. De saamhorigheid is groot. 

Het is een plek waar je je snel thuis en veilig voelt. 
Dit alles is van grote waarde voor de mensen die 
ik dagelijks begeleid bij hun werkzaamheden en 
samenzijn. Allen voelen zich bijzonder betrokken 
bij de boerderij en een ieder van hen komt met 
veel plezier naar het werk. Het biedt structuur 
binnen hun dagelijks leven en vergroot hun gevoel 
van eigenwaarde wanneer zij mogen meewerken 
en leren tijdens de vele activiteiten die hier plaats-
vinden. Ik werk hier nu al vele jaren met plezier en 
het verveelt geen dag. Het werken in de zorg heeft 
mij veel mogelijkheden geboden om mijn leven te 
verrijken en bijgedragen aan een carrière waar ik 
tot op heden met plezier op terugkijk.
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De Kap MaatjesApeldoorn

Mathilde en Désiree
Match met een win-win resultaat  

Tijdens een eind-evaluatiegesprek zit de 
vrijwillige coördinator van MaatjesApeldoorn 
tegenover een blije Mathilde. Ze vertelt vol 
lof over het contact met de Kap en wat haar 
maatje in de afgelopen maanden voor haar 
heeft betekend.  
 
Een jaar geleden, tijdens het intakegesprek, 
was Mathilde een onzekere, onrustige vrouw 
met straatvrees. Ze voelde zich ongemakke-
lijk bij groepen mensen en zij ging feestjes, 
evenementen en markten uit de weg. Ze durfde 
steeds minder te ondernemen en ze was regel-
matig licht depressief. Haar wereld werd kleiner 
en kleiner. De huisarts adviseerde haar om de 
Kap te bellen. Zo gezegd, zo gedaan. Na een 
intakegesprek werd Mathilde aan een ervaren 
maatje gekoppeld die alle tijd voor haar nam en 
interesse in haar toonde. Ze voelde zich veilig, 
op haar gemak en ze zag wekelijks uit naar de 
komst van ‘haar’ maatje.  
 
De twee maakten fietstochten, wandelingen en 
bezochten geleidelijk wat drukkere omgevin-
gen zoals terrasjes, tuincentra, winkels en een 
markt. Mathilde kreeg meer zelfvertrouwen 
en genoot van de uitstapjes. Deze werden het 
startpunt om vaker alleen op pad te gaan, zoals 
een wandeling in de buurt, een fietstochtje en 
uiteindelijk inkopen doen in het centrum van de 
stad. 

De inzet van het maatje droeg er toe bij dat 
Mathilde een beter zelfbeeld kreeg, zelfbe-
wuster werd en positiever in het leven ging 
staan. Ook werd Mathilde in contact gebracht 
met Désiree, een andere hulpvrager bij 
MaatjesApeldoorn, met wie ze diverse raakvlak-
ken had en die net als zij haar sociale netwerk 
wilde uitbreiden. De dames gaan nu regelmatig 
samen op stap. Kortom, een match met een 
win-win resultaat!

Lijkt het je leuk om als maatje iemand voor de 
duur van maximaal 1 jaar te ondersteunen of 
wil je meer informatie over MaatjesApeldoorn? 
Neem dan contact op met:

Truus de Boer 
t.deboer@dekap.nl 
055 529 55 20

Samen055 helpt je op weg!
Soms zit je met vragen over hoe om te gaan met eenzaam-
heid of maak je je zorgen over geld. Of misschien heb je een 
andere vraag waar je even niet uit komt. Wil je met iemand 
praten over hoe dit aan te pakken? Kom bij ons langs op één 
van de locaties van Samen055. 

Eén van de locaties zit op Zilverschoon 4:
inloopspreekuur op dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur. 
Hier word je mogelijk ontvangen door Aldi. 
Het andere inloopspreekuur op deze locatie is op donderdag-
middag van 14.00 – 16.00 uur.

Aldi is één van de vijf enthousiaste en kundige vrijwillige
gastvrouwen, werkzaam bij Samen055, locatie Zilverschoon. 
Aldi heeft in haar werkzame leven bij  NOC*NSF/ Sport-
centrum Papendal gewerkt als facilitair coördinator. Na hier 
40 jaar te hebben gewerkt heeft Aldi eerst een paar jaar 
genoten van haar pensioen. Na een paar rustige jaren kreeg 
Aldi weer de behoefte om iets nuttigs bij te dragen aan de 
maatschappij. Het werd vrijwilligerswerk bij de Voedselbank 
Apeldoorn en Samen055.

Aldi: “Veel mensen die ik spreek hebben hulp nodig bij 
huishoudelijke zaken zoals schoonmaken en hoe je dat dan 
kan regelen. Ook krijg ik regelmatig vragen over geld. Hoe 
je subsidies kan aanvragen of hoe om te gaan met schulden. 
En zo nu en dan loopt er iemand binnen die gewoon even 
behoefte heeft aan een praatje. Ook deze persoon voelt zich 
beter na vertrek. En daar gaat het om: mensen helpen en 
geruststellen.”

Heb jij ook hulp nodig bij vragen op het gebied van geld, zorg, 
opvoeden of werk? Kom langs bij één van de vier locaties van 
Samen055; tijdens de inloopspreekuren zit er altijd iemand 
voor je klaar om te helpen. 

Voor meer informatie over de locaties en tijden 
van de inloopspreekuren bezoek onze website 
www.samen055.nl. 

Op het artikel ‘De Vlaggende Veteraan’ waarin Roely 
Smit een interview hield met Wietse Weistra, kwam 
bij de redactie de vraag binnen, of wij mogelijk meer 
veteranen zouden kunnen interviewen. In onze wijk 
wonen namelijk veel (oud) militairen en ook veel 
veteranen. Om veteraan te zijn, hoef je niet stokoud te 
zijn, integendeel. Elke militair die in het buitenland op 
uitzending is geweest in het teken van vrede en veilig-
heid is bij terugkomst veteraan.

Erik Ruesink is één van hen. Als zwerfafval opruimen-
de wijkvrijwilliger kenden wij hem al, als ook van zijn 
Zero Waste column voor de Wijkkijker. Dat Erik nog 
veel meer te vertellen heeft, dat hebben wij mogen 
ervaren. In dit tweede deel van ‘Veteraan in de wijk’ 
neemt Erik ons mee naar zijn vier (!) uitzendingen in 
een veranderend Europa. Van zijn eerste uitzending in 
1994 toen de oorlog in Bosnië nog in volle gang was 
tot aan een vrij toegankelijk en doorreisbaar Servië, 
Kroatië en Bosnië in 2012.

Erik is 18 jaar als hij vers vanaf het VWO aan de KMA 
(Koninklijke Militaire Academie) in Breda aan zijn 
opleiding begint. Het is dan 1979. De Infanterie heeft 
zijn voorkeur, maar aan het begin van zijn vierde studie-
jaar maakt hij om gezondheidsredenen de overstap 
naar de logistiek, de Intendance.  

Heb je eenmaal gekozen voor een dienstonderdeel 
(ofwel wapen of dienstvak), dan blijf je daar in principe 
je verdere militaire loopbaan bij. Voor Erik werd en 
bleef dat dus de logistiek, de Intendance. Erik: “Eén van 
de aantrekkelijke kanten van werken bij defensie was 
voor mij van begin af aan, dat je op veel verschillende 
werkplekken, kazernes, en functies komt te werken. 
Zo werkte ik in Bussum, Ermelo, Nunspeet, Steenwijk, 
Garderen, Gouda, Utrecht, Soesterberg, Den Haag en 
Apeldoorn. Mijn vrouw Rieke leerde ik tijdens mijn 
middelbare schooltijd kennen. Zij verhuisde mee van 
Ermelo naar Apeldoorn. Vanuit onze centraal gelegen 
woonplaats Apeldoorn ben ik mijn verdere dienstjaren 
blijven reizen.”

De eerste uitzending 1994; oorlog in Bosnië 
De eerste uitzending van Erik was in 1994 met bestem-
ming het voormalig Joegoslavië. Erik is dan 33 jaar. Hij 
ging met 1(NL) Support Command (UNPROFOR) mee als 
’Stafofficier Bevoorrading’.

Erik: “Het was een heel andere tijd, niet te vergelijken 
met de tegenwoordige tijd. Mobiele telefoon bestond 
nog niet, internet stond nog in de kinderschoenen, laat 
staan dat je kon appen met je familie. Wij mochten één 
keer per maand met de satelliettelefoon  maximaal 
10 minuten bellen met het thuisfront. Dat was het. 
Verwarring lag door de moeizame communicatie op de 
loer. Wanneer plaatsnamen verkeerd werden geschreven 
in de media, dan kon de berichtgeving een onjuist beeld 
geven. Dat zorgde dan voor onrust bij het thuisfront. 
Voor het overige contact met het thuisfront waren we 
aangewezen op de post die er minimaal één week, maar 
regelmatig langer, over deed om bezorgd te worden.” 

Veteraan in de wijk (2)
In navolging op ‘De Vlaggende Veteraan’, 
een bijdrage van Roely Smit, geven we nu 
het woord aan Erik Ruesink.

Tekst: Wendy Le Griep i.s.m. Erik en Rieke Ruesink
Foto's: Erik Ruesink

De konvooien reden af en aan
“Bij onze eenheid verzorgden wij een deel van de 
logistieke ondersteuning (met name het vervoer van 
materialen, levensmiddelen, brandstoffen en post) voor 
de Nederlandse militairen in Srebrenica. Konvooien reden 
van Split (stad en vliegveld in Kroatië) door Bosnië naar, 
vooral, Srebrenica. Dat waren hele ondernemingen. Een 
konvooi was rustig twee dagen onderweg naar Split om 
goederen op te halen. En dan mochten ze daarna weer 
terug. En dat week in, week uit." 
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Erik: “Mijn taak was om af te stemmen welke goederen 
met een konvooi mee moesten. Voor het passeren van 
de (Servische) controleposten (checkpoints) moesten 
de vrachtbrieven worden vertaald in het Servo-
Kroatisch. Daarvoor maakten we gebruik van lokale 
tolken. De Serven wilden zicht houden op de voorraden 
in Srebrenica en zo kwam het ook voor, dat sommige 
(voedsel)transporten geen toestemming kregen naar 
Srebrenica te rijden. Toen op enig moment de nood 
daar hoog was, wilde de UN met helikopters de troepen 
in Srebrenica gaan bevoorraden. Dat bleek ineens niet 
meer nodig, want we kregen plotseling toestemming om 
een konvooi te laten rijden.”

De compound was een voormalige cokesfabriek
Het terrein waar Erik zijn eenheid gelegerd was, was 
een voormalige cokesfabriek. Kantoorgebouwen waren 
omgebouwd tot legerings- en kantoorruimtes. De 
omgeving, de lucht, was er enorm stoffig. In de winter 
kleurde de sneeuw grijs door het stof. Veel militairen 
kregen in die tijd dan ook last van hun luchtwegen. In 
deze compound werkten destijds zo’n 200-250 militai-
ren. Elke 2 maanden was er een wisseling (dat werd een 
rotatie genoemd) en vertrokken er militairen en kwamen 
er weer nieuwe collega’s. In deze periode ging Erik om te 
ontspannen graag een stukje hardlopen. 

Stel haalbare doelen
Erik: “Belangrijk bij deelname aan een missie is dat 
je je vooraf realiseert, dat je geen grote dingen zult 
(kunnen) bereiken. Je bent onderdeel van een groter 
geheel. Belangrijk is om kleine haalbare doelen te 

stellen waardoor je na afloop met een goed gevoel op de 
missie kan terugkijken. In ons geval zorgden wij voor de 
bevoorrading en we zorgden voor elkaar. We steunden 
elkaar waar en wanneer dat nodig was. De saamhorig-
heid was groot, absoluut. Wanneer een konvooi na een 
twee dagen durende barre tocht door de sneeuw en 
de drek over smalle en steile bergpaden midden in de 
nacht bij onze compound aankwam, dan onthaalden we 
het konvooi met ons allen. De chauffeurs werden uit de 
wagens gehaald, een warme maaltijd stond voor hen 
klaar, opwarmen en bijkomen, terwijl wij met ons allen 
de vracht gingen lossen, de voertuigen aftanken enz.”

Dat half jaar op uitzending was voor Erik een tijd vol 
afleiding. “Je bent 24/7 met je werk bezig, met de 
mensen om je heen, je hebt doelen en de dagen gaan 
snel. Voor het thuisfront was het vaak moeilijker, voor 
hen niets nieuws alleen iemand die ontbreekt. In 1994 
hadden Rieke en ik nog twee heel jonge kinderen, van 3 
en 5 jaar.”

Tweede uitzending, Kosovo; Smeerolie tussen 
de eenheid en de bevolking
In 1999 kwam Erik in aanmerking voor een tweede 
missie. Hij werkte op dat moment in Apeldoorn als 
Hoofd Bureau Bevoorrading. De NAVO had een missie 
(KFOR) opgezet om een eind te maken aan het conflict 
in Kosovo. De 41ste Afdeling Veldartillerie uit Seedorf 
(Duitsland) was aangewezen voor  uitzending en moest 
nog met extra militairen aangevuld worden. Dat leek 
Erik wel wat. In plaats van een logistieke functie stapte 
hij in een nieuw functiegebied; CIMIC (Civiel Militaire 
Samenwerking). Als stafofficier werd hij de smeerolie 
tussen de lokale bevolking en de eenheid waar hij deel 
van uitmaakte.

Orde en rust in twee Servische enclaves
Erik: “In Kosovo hadden de Albanezen het voor het 
zeggen. Verder leefden er een Servische en Roma 
minderheid. In ons werkgebied (de gemeente Orahovac) 
hadden we twee Servische enclaves. Er was een 
Servische wijk in de stad en er was een Servisch dorpje 
net buiten de stad. Wij waren verantwoordelijk voor de 
orde en de rust in het hele gebied, maar de meeste tijd 
en aandacht ging toch wel naar deze beide enclaves. 
Voor mij was dit eigenlijk de meest boeiende uitzending. 
Wij waren de mediators, de bemiddelaars, de olie in de 
motoriek. 

Een voorbeeld: in de Servische enclaves werden 
bijvoorbeeld de winkels niet bevoorraad. Een Albanese 
onderneming wilde dit op ons verzoek wel doen, maar 
alleen als wij toezicht hielden. Ik reed dus 1x per week 
met een vrachtauto van deze onderneming mee langs de 
winkels. 

Een ander voorbeeld: gedoneerd door Duitsland reden 
er vuilniswagens door de wijken om het afval op te 
halen. Wij begeleidden die vuilniswagen op zijn ronde 
door de Servische enclaves, totdat we vonden dat dit 
niet meer nodig was. Dit liep op enig moment spaak, 
omdat de jonge Albanese chauffeurs de Servische 
inwoners in het dorpje en de Servische wijk provo-
ceerden. Konden wij weer in gesprek gaan met de 
leidinggevenden van deze jonge mannen. Orde en 
handhaving dus. Al deze activiteiten hadden als doel het 
leven van de gehele bevolking zo “normaal” mogelijk te 
laten zijn en zodoende onvrede en onrust te voorkomen. 

Veel nuttig werk kunnen doen
De handel (en wandel) liep in het gebied in die tijd best 
goed, maar niet rechtstreeks. Je zag handelswaar van 
de Albanese markt weer tevoorschijn komen op de 
Servische markt door Roma tussenpersonen. Tussen de 
bevolkingsgroepen werd gehandeld, maar altijd via via. 
Door de oorlog lagen er ook tal van autowrakken in de 
straten. Wij hebben deze in nauwe samenwerking met 
de lokale bevolking en de EOD (Explosieven Opruimings 
Dienst) opgeruimd. 

De Servische bevolkingsgroep had slechts 2 huisartsen 
waarbij het regelmatig gebeurde dat geen van beiden 
beschikbaar was. Dat leidde tot problemen bij spoedge-
vallen. Wij hebben in overleg met deze huisartsen en de 
leiders van de enclaves af kunnen spreken, dat er altijd 
een huisarts beschikbaar zou zijn.

Ook begeleidden we Servische vrouwen naar het zieken-
huis in het Albanese deel van de stad. Zo hadden we 
altijd wel wat te bespreken, te regelen en te organiseren, 
in samenwerking en in afstemming met de bevolking. 
Intussen konden we ook beter contact houden met het 
thuisfront door een proef met mobiele telefoons. Als 
je dicht genoeg bij de zendmast op het kamp stond en 
niet iedereen tegelijk wilde bellen kon je een gesprek 
hebben met thuis.”

Erik was zowel in 1994 als in 1999 rond sinterklaas met 
verlof thuis. Dat was een bewuste keuze. Voor de jonge 
kinderen was de sinterklaasviering belangrijker dan 
de familiedagen rondom de kerst. En zo vierde Erik in 
beide missies de kerstdagen en de jaarwisseling in het 
missiegebied.

De derde uitzending; SFOR 2003
Erik: “Ik vond de functie van CIMIC leuk en heb na de 
2e uitzending in Nederland een functie gekregen in dat 
functiegebied. In 2003 moest ik weer op uitzending. 
Dit maal met eenheden van de 13de brigade. Ik vertrok 
in januari. Ik ging dus met een bataljon voornamelijk 
bestaande uit Brabanders en Limburgers naar Bosnië. Ik 
diende wederom onder de NAVO vlag, maar nu SFOR. 
We zaten na de oorlog op de Balkan inmiddels in een 
heel andere fase. Ook nu heb ik veel gesprekken gehad; 

met artsen, geestelijk leiders en met vertegenwoordigers 
van de verschillende bevolkingsgroepen in het gebied. 
En vaak over schijnbaar futiele zaken. Maar toen waren 
ze niet futiel voor de betrokkenen. O nee. Want een 
herstelde brug (de Blue Water Bridge) werd niet blauw 
geschilderd zoals dat door ons werd aangenomen, maar 
“moslimgroen” aangezien de brug in moslimgebied lag.”  
Deze derde uitzending was voor Erik minder enerverend 
dan de eerste twee. In augustus 2003 keerde Erik weer 
huiswaarts.

De laatste missie; de oorlog zat nog in de mensen
Het werd 2012 toen een vierde, en naar later zou blijken 
laatste, uitzending zich aandiende. Deze keer ging Erik 
naar het hoofdkwartier van de EU in Sarajevo als hoofd 
van een bureau dat opleidingen voor de Bosnische 
strijdkrachten organiseerde. Dit was een individuele 
uitzending. Nu was de situatie alweer anders dan in 2003. 
Erik: “Je kon overal komen, het land was open. 

Binnen het Bosnische leger verliep de samenwerking 
tussen de bevolkingsgroepen nog moeizaam. De oorlog 
was dan wel verleden tijd, maar zat nog diep in de 
mensen zelf. Voor velen was er nog steeds wantrouwen 
jegens de ander. Het leger was, zowel personeel als 
materieel, verdeeld over de bevolkingsgroepen. Dan kon 
het dus voorkomen dat een Servische auto niet gerepa-
reerd kon worden omdat het benodigde reservedeel van 
de Kroaten was… 
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Ook in de burgermaatschappij kwamen strubbelingen voor. Moslim 
taxichauffeurs werden door Servische politieagenten nodeloos lang 
en grondig gecontroleerd. Op ons kamp leidde dat tot een extra 
toegangspoort, zodat deze taxi’s niet meer door Servisch gebied 
hoefden te rijden. 

Tijdens deze vierde missie hadden we overigens alle moderne 
communicatiemiddelen, van mobiele telefoons tot de mogelijk-
heid om elkaar fysiek op te zoeken. Rieke is nog een weekend naar 
Sarajevo overgekomen en ik heb haar de stad en de omgeving 
kunnen laten zien. Dat was bij de drie eerdere missies geen optie.”

In 2013 ging Erik voor uiteindelijk nog 6 jaar naar Den Haag. Langer 
dan hij had verwacht, maar het was wel een goede tijd. In 2019 kon 
hij met Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO), een vorm van vroegpen-
sioen. Kort daarna ging Nederland (en de rest van de wereld) in lock 
down. 

In 2021 besloot Rieke om ook (eerder) te stoppen met haar werk. 
En dat geeft hen allebei weer een hoop nieuwe mogelijkheden voor 
de toekomst. Hardlopen doet Erik nog steeds, net als zwerfafval 
opruimen in de wijk en als je  deze Wijkkijker doorbladert, dan kom 
je zijn ZeroWaste column vast nog tegen!

Ontmoetingsavond
20 juni in Het Bolwerk

Een verslag van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Veiligheid 
Jelmar Blauw 

Wij waren met 11 deelnemers plus drie experts en twee 
raadsleden bij het thema Veiligheid. De problemen die de 
aanwezigen naar voren brachten waren: 
• Bij de woningen aan de Waterkamer zijn te weinig 

parkeerplaatsen. Doordat de bewoners geen nabije 
parkeerplek kunnen vinden, worden auto’s soms op 
hoeken/trottoirs geparkeerd waardoor gevaarlijke 
situaties ontstaan en de hulpdiensten eventueel geen vrije 
doorgang hebben. 

• Door De Bron (voetgangersgebied) wordt zowel overdag 
als in de avond als in de nacht met scooters en eBikes met 
grote snelheid gereden. 

• Algemeen gevoel van onveiligheid door het verschil in 
snelheid tussen 'gewone' fietsen aan de ene kant en eBike 
en (elektrische) scooters aan de andere kant.

• Tevens zijn er onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties 
bij de kruispunten Bustunnel/Zonnewende/Ontvangst en 
Ontvangst/Veenhuizerweg. 

• De GO Scooters/fietsen zorgen voor ergernis bij bewoners 
waar de GO scooters/fietsen ‘gedumpt’ worden. Vooral 
aan de Kasteellaan leidt dit tot ergernis en een onveilig 
gevoel. 

• Op de Zutphensestraat wordt al 
tijden veel te hard gereden. Dit leidt 
tot geluidsoverlast en levert gevaar-
lijke situaties op, ook voor fietsers en 
voetgangers. Een eenvoudige oplossing 
zou kunnen zijn het plaatsen van 
(mobiele) flitspalen en flitsers bij de 
stoplichten.

• De aanwonenden van De Linie hebben 
het scooter/auto probleem in hun straat 
reeds lang geleden bij de gemeente 
aangekaart. Samen met de wijkraad 
hebben ze in mei een concreet voorstel 
gedaan aan de gemeente, maar ze 
wachten nog steeds op antwoord. Dit 
verkeersprobleem direct voor de deur 
zorgt voor geluidsoverlast, maar zorgt 
ook voor onveilige situaties, omdat 
er vlak langs de voordeuren van de 
bewoners wordt “geracet”.

• De oversteek bij de Vosweide naar 
winkelcentrum ’t Fort is onveilig voor 
voetgangers, doordat met twee fiets-
paden, twee rijbanen en het verkeer 
dat vanuit de parkeerplaats rond ’t Fort 
rekening gehouden moet worden. 

• Tevens werd de bouw van het apparte-
mentencomplex van de Goede Woning 
aan de Vosweide-Deventerstraat 
besproken en de ter inzage legging 
van de plannen hiervoor en eventuele 
zienswijzen die door de omwonenden 
ingediend kunnen worden.

Concrete plannen
• De verkeershinder aan De Linie en De 

Bron/Waterkamer zijn verwant, dus de 
bedoeling is dat er een schouw plaats-
vindt. Dit idee wordt besproken met de 
aanwezige raadsleden.

• De Fietsersbond levert een bijdrage aan 
voor deze Wijkkijker over het onveilige 
gevoel dat fietsers ervaren in het verkeer 
in onze wijk. 

Het is alweer enkele maanden geleden dat de Wijkraad 
Osseveld-Woudhuis de Ontmoetingsavond organiseer-
de in Het Bolwerk. De Ontmoetingsavond voor, door en met 
wijkbewoners van 20 juni 2022 was een succes! 

Wijkbewoners, welzijnsorganisaties, gemeente, vrijwilligers 
van de wijkraad en de Wijkkijker waren allemaal aanwezig 
en gingen met elkaar in gesprek. De Ontmoetingsavond zou 
niet compleet zijn geweest zonder de inzet van een aantal 
ondernemers. Het Pop- en Rockkoor zorgde deze avond voor 
de swingende muzikale omlijsting, Laar Events zorgde dankzij 
een deelsubsidie van de gemeente Apeldoorn voor een 
voortreffelijke catering en Soul Design ontwierp de uitnodig-
ingen. Wie goed oplette, zag Jort Deelman van Jort Filmt 
filmopnames maken. Deze eerste Ontmoetingsavond vraagt 
wat ons betreft om een herhaling. Wellicht jaarlijks? 

De grote vraag is natuurlijk, wat leverde de avond op? De 
deelnemers konden in drie rondes in gesprek met elkaar 
bij één of meer thematafels; duurzaamheid, veiligheid, 
jongeren, activiteiten, ouderen en buurthuis. 
Daarover gaat deze bijdrage. 

Lees verder op de volgende pagina...

Foto's: Wendy Le Griep
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VRAGEN
WIJ HELPEN U GRAAG.

Wij repareren en produceren autosleutels
Voor alle merken

Heeft u een electronisch probleem in uw auto 
Ook daar kunnen wij u mee helpen

Wilt u meer vermogen uit uw auto halen
Ook dat kunnen wij.

Werkt u sleutel niet meer of bent u al uw 
sleutels kwijt? Dan kunnen wij hier een 

sleutel voor bijmaken, is uw afstandsbedie-
ning defect of het contactslot werkt niet naar 

behoren dan kunnen wij dit in de meeste 
gevallen voor u repareren voor een niet dealer 

prijs.

Wij zitten tegen over autobedrijf Wientjes in 
de wijk Osseveld.
U bent van harte welkom van  maandag tm 
vrijdag van 9:00 tot 18:00

AUTOSLEUTEL MET 
AFSTANDSBEDIENING

ALLE MERKEN
AUTOSLEUTELS

AUTOSLEUTEL KOPIËREN
BEHUIZINGEN

AUTODIAGNOSE

ALLE SLEUTELS KWIJT

CHIPTUNING

ECU
PROGRAMEREN

AUTOSLEUTEL EN
SLOTREPARATIE AUTO ELECTRONICA

ONZE SERVICES:

CARSLEUTEL, de autosleutel en auto electronica specialist!

Buurthuis
Durk Tuinier 

In het eindrapport van Eurus zijn onder andere 
de volgende aanbevelingen opgenomen: opties 
buurthuis voor de Landenbuurt onderzoeken en 
een ontmoetingsplek creëren in Osseveld. 

In de Landenbuurt wonen veel bewoners van het 
eerste uur, het verloop van inwoners is laag en 
de behoefte aan contact is groot. Mede hierdoor 
worden in de Landenbuurt veel activiteiten 
georganiseerd. 

In Osseveld is geen maatschappelijk vastgoed 
aanwezig in de vorm van een buurthuis of activi-
teitencentrum. Hier is in zekere mate wel behoefte 
aan. Met name in relatie tot eenzaamheid kan een 
ontmoetingsplek in de wijk voor sociale verbinding 
zorgen. Het Bolwerk kan ook voor de bewoners 
uit Osseveld ruimte bieden als ontmoetingsplek. 
De inloop moet daarvoor heel toegankelijk en 
laagdrempelig zijn, bijvoorbeeld voor een kop 
koffie. 

Voor het thema Buurthuis was Rosita Meyer op de 
ontmoetingsavond uitgenodigd. Zij is locatiemana-
ger van de Stichting Buurthuis Maasstraat (https://
buurthuismaasstraat.nl). Naast Rosita waren Ezra 
Pekkeriet van de gemeente en een wijkbewoner 
aanwezig. Rosita heeft verteld over de ervaringen 
van, bij en met het Buurthuis Maasstraat. 

Wil je met het thema Buurthuis aan de slag dan 
zal een buurthuis van, voor en door de buurt-
bewoners geëxploiteerd moeten worden. De 
volgende vraagstukken komen in de planvorming 
aan de orde: wat wil je met een buurthuis? Welke 
locatie? Zelfstandigheid? Huren van een gebouw 
bijvoorbeeld in samenwerking met Accres? 
Samenwerken met anderen? Financiële draag-
kracht? Subsidiemogelijkheden? 

Andere groepen in de wijk zullen eveneens 
behoefte hebben aan een locatie waar bepaalde 
activiteiten kunnen plaatsvinden. Dit geldt bijvoor-
beeld voor activiteiten voor ouderen en jongeren. 
Er vinden overigens al veel activiteiten plaats in de 
wijk. Het zou mogelijk al helpen hiervan een soort 
van activiteitenagenda samen te stellen. 

Ouderen 
Stephan Jansen 

Dat leeftijd geen rol speelt bleek zeker bij een groep 
enthousiaste buurtgenoten die graag mee wilde praten 
over de ouderen in onze wijk. In de groep sloten al snel drie 
professionals aan vanuit Talma Borgh en CODA. 

Gaandeweg de avond kwamen wij erachter dat de deelne-
mers vooral op zoek zijn naar activiteiten waar ze bij aan 
kunnen sluiten. De meeste deelnemers aan deze thema-
tafel hebben geen idee of er activiteiten in onze wijk worden 
georganiseerd of dat ze zelf hiertoe het initiatief moeten 
nemen. Wat blijkt nu? Er worden reeds heel veel activiteiten 
georganiseerd, met name door Talma Borgh en CODA, maar 
deze zijn onbekend bij veel ouderen in de wijken.

Het zou fijn zijn als er een overzicht komt met daarin 
alles wat er te doen is in onze wijken, een zogenaamde 
wijkagenda.

Vervolgstap? Reclame maken voor de activiteiten! De eerste 
stap zal worden opgepakt door de professionals die dit in 
een soort van wijkagenda gaan presenteren. Deze agenda 
moet uiteraard digitaal beschikbaar komen, maar zeker ook 
in fysieke vorm. Er zijn ook bewoners die nog niet of minder 
digitaal vaardig zijn. Overigens meteen één van de activitei-
ten is die CODA organiseert. Voor de mensen die Gigant 
kennen; zij hebben al een prachtige uitklapbare agenda. 
Deze zorgt in de groep voor herkenning en wordt als eerste 
gedachte zeker omarmd. 

Lees verder op de volgende pagina...
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Duurzaamheid 
Egbert Douma 

Alles wat je als individu aan duurzaamheid kunt doen 
lijkt een druppel op een gloeiende plaat. Maar alle kleine 
druppeltjes vormen samen één grote. Het begint bij je 
eigen gedrag en dan zijn er best veel mogelijkheden.  

Vragen die tijdens deze thematafel werden gesteld waren 
onder meer:
• Wat zijn de technische mogelijkheden, welke subsi-

diemogelijkheden zijn er, wat is er allemaal bij de 
gemeente beschikbaar enz. 

• Kun je altijd alle opgewekte stroom van zonnepane-
len terugleveren? Wanneer, bij welk voltage, worden 
zonnepanelen automatisch uitgezet? Hoe kom je aan 
een onafhankelijk deskundig advies? 

• Het blijkt, dat wat de gemeente op dit gebied allemaal 
aan de burgers aanbiedt (en dat is heel veel!), te 
veel op afstand wordt ervaren, zodat er nauwelijks 
gebruik van wordt gemaakt. Voostel: onderzoek of 
in de wijken Osseveld en Het Woudhuis een infor-
matiepunt kan worden ingericht om de beschikbare 
informatie en onafhankelijke adviezen toegankelijker 
te maken. Drie wijkbewoners geven aan hiermee aan 
de slag te willen gaan.

Omgeving 
Vrijwilligers van DenkTank Breed organiseren op de derde 
zaterdagochtend van de maand van 10.00-12.00 uur een 
zwerfafval opruimochtend. Via facebook informeren zij de 
wijk (denktankbreed@gmail.com). 

Vergroenen 
De gemeente is van plan de omgeving rondom het 
Kasteelplein te vergroenen. Wanneer deze Wijkkijker 
wordt verspreid, heeft er inmiddels een bijeenkomst
plaatsgevonden (3 oktober). Er wordt in deze komende 
aanpassing rekening gehouden met de komst van 
een 'inclusieve speeltuin', een speeltuin waarin ook 
kinderen met een beperking kunnen spelen. Ook het 
vervangen van 'gewoon' (kort gemaaid) gras door een 
bloemenrijk mengsel valt hieronder. Hiervoor zijn in de 
hele wijk nog veel mogelijkheden. Een ander idee is om 
platte daken van woningen of schuurtjes te voorzien van 
sedum. 

Afkoppelen 
In de wijken Osseveld en Het Woudhuis zijn inmiddels 
veel woningen van het regenwater afgekoppeld.
Regenwater wordt opgevangen en komt niet meer 
in het gemeenteriool. Dit regenwater verdwijnt in de 
grond, in regentonnen (al dan niet met overloop naar 
de tuin) of in een vijver. In veel gevallen hebben de 
bewoners hiervoor in hun tuin een ondergrondse water-
berging/infiltratiekoffer aangebracht (bij de bouw). 

Op sommige locaties werkt deze infiltratie echter niet 
meer, of nog onvoldoende, waardoor er toch weer 
regenwater naar het riool stroomt, of zelfs de woningen 
binnendringt. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door het 
dichtslibben van de infiltratievoorziening of door een te 
hoge grondwaterstand. Eén van de bewoners die hier 
last van heeft gaat inventariseren om hoeveel locaties 
het gaat en dit aan de gemeente doorgeven, met een cc 
aan de wijkraad. 

Voorstel van Sarvesh en Dennis: “Organiseer 
leuke uitjes, leuke gasten, kleine prijsjes en 
dan zullen ze meer geneigd zijn actief mee 
te doen zonder dat het een verplichting 
wordt. Ze doen dit ook voor de Apeldoornse 
Jongerenraad en dit is een succes!”  Zo 
komen er allerlei ideeën voorbij: beach 
volleybal, een festival, een pizza avond met
de wijkagent of een interview met de 
voorzitter van de Apeldoornse Jongerenraad. 
Betrek de jongeren uit jongerencentrum The 
Corner (in Het Bolwerk) er ook bij en kijk 
bijvoorbeeld welke Wijkkijker adverteerders 
wellicht mee willen denken. 

De algemene mening van de deelnemers op 
deze avond; positieve insteek, geloven dat 
het een succes kan worden, Jongerenraad 
Apeldoorn is een mooi voorbeeld. Houd het 
doel klein, ga één speerpunt kiezen en denk 
goed na over die enquête. 

Jongeren Katja van Reede 

Sarvesh en Dennis zijn twee enthousiaste Saxion 
studenten die barsten van de goede ideeën 
hoe ze jongeren willen enquêteren over wat zij 
belangrijk vinden in hun wijk. Er is op dit moment 
weinig bekend over wat er te doen is voor de 
jongeren, gemiddelde leeftijd tussen de 13 en 
23 jaar. De studenten willen graag de behoefte 
achterhalen via social media (instagram/TikTok).

Jongeren willen wel meedoen, maar een beloning 
zorgt voor meer betrokkenheid blijkt uit hun 
ervaring. Dennis weet dat Apeldoorn een super 
grote en zeer enthousiaste Jongerenraad heeft. 
Deze raad heeft 30 tot 70 actieve jongeren. Hoe 
mooi zou het zijn als onze wijk een eigen jonge-
renraad zou krijgen? Deze raad zou bestaan uit 
jongeren uit Osseveld en Het Woudhuis; jongeren 
die samen projectmatig iets organiseren in en 
voor de jongeren in de wijk. 

Activiteiten 
Ferry Sabandar 

In Osseveld-Woudhuis worden nu al diverse activiteiten 
georganiseerd. Als voorbeelden geven vrijwilligers van  
DenkTank Breed aan; de buitenspeeldag, de maandelijkse 
zwerfafval opruimactie, het beachvolleybal toernooi in juni 
en de wensbomenroute in december. Ook de 'Tunnel of 
Love' met Valentijnsdag in februari werd door DenkTank 
Breed in de afgelopen twee jaar georganiseerd. De kinder-
kleedjesmarkt was met Koningsdag jarenlang vaste prik in 
winkelcentrum 't Fort.

Femke den Outer van Stimenz gaf voorbeelden van activitei-
ten die ook voor Osseveld-Woudhuis van belang zijn, zoals 
het Noordoost podium. Tijdens dit event staan bewoners 
in de spotlights en presenteren zij een selectie van de vele 
initiatieven die in stadsdeel Noordoost plaatsvinden. 

In de Samen055 locatie aan de Zilverschoon 4 kan je 
bijvoorbeeld terecht met vragen over welzijn, opgroeien, 
opvoeden, werk, geld of zorg. Elke tweede maandag van 
de maand is Het Bolwerk het trefpunt om te ontmoeten en 
vragen te stellen over Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 

Uiteraard worden ook door Talma-Borgh en 
scoutingvereniging Marca Appoldro activiteiten 
georganiseerd. Voorgesteld wordt om de activitei-
ten in beeld te brengen die in Osseveld-Woudhuis 
plaatsvinden. En een overall activiteitenagenda 
samen te stellen die op de site/FB van Osseveld-
Woudhuis kan worden geplaatst. 

Karlijn Krijgsman wil een actie starten om het 
speelveld op de binnenring van Het Schip te 
vernieuwen en zo toekomstbestendig te maken. 
In het verleden ontfermden zich enkele buurtbewo-
ners over het onderhoud van het speelveld. Helaas 
is dit in de loop van de jaren verwaterd. 

Tijdens de ontmoetingsavond sprak Karlijn met 
wijkbewoner Willemijn van de Zedde, die een 
schat aan ervaring heeft over hoe je de buurt 
kan mobiliseren, aanvragen van subsidie uit het 
Initiatievenfonds of het opstarten van een crowd-
funding actie. Willemijn is ervaren met het werven 
van fondsen voor een inclusieve speeltuin. Deze 
komt t.z.t. in het Kasteel. Willemijn en Karlijn 
houden contact. Een mooi voorbeeld hoe wijkbe-
woners elkaar kunnen helpen.

T: 074 - 205 95 00 
E: INFO@CTRLP.EU

WWW.CTRLP.EU
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Fysiotherapie
  Kinderfysiotherapie

Handfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie

Oefentherapie
Fysio Fitness
Revalidatie

Deskundig
Je wordt bij ons behandeld door 
gespecialiseerde therapeuten.

Behulpzaam
Wij staan voor je klaar met advies
en begeleiding op maat.

Bereikbaar
Wij bieden je snel een behandeling 
en hebben ruime openingstijden.

Jouw zorgvraag is ons uitgangspunt.
Samen met jou werken wij altijd
aan een optimaal behandelresultaat!

Linie 101 | 7325 DP Apeldoorn | 055 534 35 46 | www.leeuwisfysiogroep.nl | Facebook.com/fysiotherapiewoudhuis

Grof zwerfafval in het 
Woudhuizerbos
Column van Erik Ruesink
In de vorige Wijkkijker stond een uitgebreid artikel van 
de gebiedsboswachter van het Woudhuizerbos oftewel 
landgoed Woudhuizen (het blijft wennen aan die andere 
naam). Hij noemde daarin o.a. het aspect zwerfafval en 
dat dat vooral op en rondom de bestaande parkeerplaats 
aangetroffen wordt.

Helaas is mijn ervaring van een jaar zwerfafval opruimen 
toch iets anders; het grove zwerfafval vind je namelijk 
overal rondom en in het Woudhuizerbos. Ook de greppels/
sloten rondom het bos blijken aantrekkelijke plekken voor 
mensen om hun afval te dumpen. Ter illustratie een aantal 
voorbeelden.

Foto 1 en 2
Deze kasten trof ik afgelopen april aan op het zandpad 
tussen de Woudhuizerweg en het Woldhuis. De eigenaar/
dumper had de moeite genomen enkele honderden meters 
het bos in te rijden of te lopen om dit hier te kunnen 
dumpen.

Foto 3
De eigenaar van deze stoel heeft geen enkele moeite 
gedaan zijn afval enigszins te verbergen en de stoel 
“gewoon” open en bloot langs de Woudhuizermark gezet.

Foto 4
Dit verpakkingsmateriaal van vuurwerk werd op twee 
opeenvolgende weekenden in december 2021 aan de 
Woudhuizerweg gedumpt.

Foto 5
Allicht kan een foto van de parkeerplaats niet ontbreken. 
Ditmaal de restanten van het knutselen aan een auto, 
waarschijnlijk ter plekke. De eigenaar was wel zo slim om 
de stukken van de verpakkingen met daarop zijn naam en 
adresgegevens er uit te scheuren en mee te nemen.

Van het afval in de greppels heb ik helaas geen duidelijke 
foto’s, maar ook daar heb ik bouwafval, plastic ladekast-
jes en grote tempex dozen aangetroffen. Tenslotte is 
er dan nog het tuinafval, misschien minder erg, maar 
het hoort daar niet. Soms zie je wel eens een auto met 
een aanhanger vol tuinafval door de wijk rijden waarbij 
het overduidelijk is; die is niet op weg naar de reguliere 
stortplaats.

Helaas blijft een bosgebied dicht bij de bebouwing 
aantrekkelijk om je afval te storten, daar verandert de 
verplaatsing van een parkeerplaats helaas niets aan.

1

2

3

4

5

Foto's: Erik Ruesink en Wendy Le Griep
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Je leest het goed! 

Je kunt nu ook bij ons terecht om goed te horen! 

Iedereen wil goed kunnen zien, maar we willen ook allemaal goed kunnen horen. Als optiekzaak 

hebben we al ruim twintig jaar ervaring op het gebied van kijken en steeds vaker kregen wij de 

vraag; doen jullie ook iets met horen? 

Wij hebben geluisterd naar onze bezoekers en … gehoor gegeven aan de vraag. 

Vanaf nu heten wij dan ook Van Wamelen Zien & Horen! 

Hoor je wel?! 
Wil je meer weten over goed kunnen horen? Liever gelijk een afspraak? Dat kan! 

Loop gerust bij ons binnen, maar bellen of mailen kan natuurlijk ook! 

Tot horens?! 

Team Van Wamelen Zien & Horen 

Linie 385   |   7325 DT Apeldoorn   |   055-3010720
info@vanwamelenoptiek.nl   |   www.vanwamelenoptiek.nl


